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PLAN VAN DE PRESENTATIE 

 

I. Inventaris van de bodemtoestand  

II. Aanleidinggevende feiten en vrijstellingen  

III. Afwijking voor verkoop van een verontreinigd 

terrein 

IV. Technische procedure  

V. Diverse bepalingen  
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I. INVENTARIS VAN DE 

BODEMTOESTAND 

  

 

 

• Opstelling en actualisatie  

 

• Bodemattesten en andere info’s 
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I. OPSTELLING EN ACTUALISATIE 
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Ordonnantie 2009 Ordonnantie 2017 

 Juistheid van de 

gegevens van het 

kadaster !   

 Gegevens van eigenaars en van 

oppervlakte worden geschrapt 

 Gebrek aan duidelijkheid 

in beslissingen en 

moeilijkheid om 

tegendeel te bewijzen   

 Motivatie van opname van een site 

en bewijslast ligt bij Leefmilieu 

Brussel !  

 Communicatie met 

mede-eigendommen  

 Communicatie alleen met 

vereniging mede-eigenaars en 

syndicus 



I. OPSTELLING EN ACTUALISATIE 
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 Gebrek aan stabiliteit 

van informatie van de 

inventaris 

 Geen actualisatie op basis van info 

voorafgaand de validatie, behalve indien 

gevraagd door een derde.  

 Moeilijk verstaanbare 

brieven  

 Actualisatie van de inventaris bij conform 

verklaring van een studie 

 Categorie 4 duurt jaren   Verdeling van categorie 4 in 3 

subcategorieën : 4a (studies), 4b (werken) 

et 4c (follow-up) 

 Onwettelijke activiteiten 

niet in de inventaris  

 Verplichte aangifte van risico-activiteit die 

op bodemattest ontbreekt 



I. BODEMATTESTEN EN ANDERE 

INFO’S 
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 Adviserende rol van 

notaris   

 Verplichting bodemattest i.h.k.v. 

aktes van familiale aard  

 Toegang tot studies te 

beperkt en vertraagt 

de studieprocedure  

 Toegang tot studies : met 

schriftelijke akkoord van 

opdrachtgever behalve voor 

exploitant, eigenaar, houder van 

verplichting, publieke operatoren, 

bodemdeskundige, 

vergunningsinstanties.  



II.  AANLEIDINGGEVENDE FEITEN 
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9 aanleiding-

gevende feiten  

 Complexe 

toepassing  

 Logheid en 

hoge 

kostprijs 

7 aanleidinggevende feiten  

 Vereenvoudiging :  

o Aanvraag vergunning op terrein (cat. 0) : werken 

in contact met bodem (>20m2) 

o Gedwongen verkoop : VBO binnen 120 d na akte 

maar + financiële garantie. 

 Geschrapt : periodieke studies, verlenging van 

vergunning (indien preventie), verlenging 

erfpacht/opstal, akten van familiale aard, 

tijdelijke vervreemding en sommige leasings.  



II.  VRIJSTELLINGEN 
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 Verspreide 

vrijstelling-

en  

 Sommige 

ontbreken 

of moeilijk 

toe te 

passen 

 Vrijstellingen gegroepeerd en verduidelijkt ;  

 Toevoeging vrijstelling/beperking VBO indien : 

o Hinder economische activiteit 

o Vergunning nog niet in werking getreden  

o Beperking toegang/eigendom 

o Meerdere exploitanten op zelfde perceel  

 Praktischer : 

o Indien verkoop op terrein in cat. 0 en VBO <1 jaar  

automatisch   

o Andere gevallen : 30 d op voorhand aankondigen 

(Ontvangstbewijs) of aanvragen aan LB die binnen 30 d 

beslist  



III.  AFWIJKING VOOR VERKOOP VAN 

EEN VERONTREINIGD TERREIN 

 

 

 

• Versoepeling van de regels 

 

• Versoepeling van de financiële garanties 
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III.  VERSOEPELING VAN DE REGELS 
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 Onrecht-

vaardige 

regels in 

sommige 

gevallen en 

tegenstrijdig 

met principe 

vervuiler 

betaalt 

• Verplichting om een verontreinigd terrein te 
behandelen voor vervreemding van zakelijk 
recht 

 Niet van toepassing indien :  

 Verkoper geen band heeft met 
verplichtinghouder van behandeling 

 Verkoop een kavel betreft van een mede-
eigendom en verplichting van behandeling 
behoort toe tot de hele mede-eigendom 

 Onteigening   



III.  VERSOEPELING VAN DE FINACIËLE 

GARANTIES 
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 Financiële 

garanties 

te hoog  

  

 

 

Financiële garantie in functie van : 
de type verontreiniging,  
afperking of niet van verontreiniging  
de type behandeling (sanering of risicobeheer)  
 
•Garantie realistischer indien VBO voor 
weesverontreiniging of gedetailleerde 
studie/risicostudie voor eenmalige/gemende 
verontreiniging.  
•Garantie minder voordelig indien alleen een VBO 
voor eenmalige/gemende verontreiniging.       
LB heeft 30 d om voorstel goed te keuren, anders 
stilzwijgende goedkeuring!  



III. VERSOEPELING VAN DE FINACIËLE 

GARANTIES 
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 Financiële 

garanties : 

moeilijk te 

beheren 

  

 

 

• Niet meer ten voordele van LB maar van de 
overnemer !!! 

 
• Bij tekortkoming of minnelijke schikking, kan de 

overnemer de verplichtingen overnemen na 
akkoord van LB en overdrager. 

 
• Vrijstelling van garantie indien: 
- interventie van sectoraal fonds  
- terrein in studie/behandeling door het Gewest 

(publieke behandeling) 
- verontreinigingsbron op een ander terrein ! 



IV.  DUUR EN KORTPRIJS VAN DE 

PROCEDURE 
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Procedure te lang, 

disproportioneel en 

te duur   

Nieuwe procedure  

• Verduidelijkt en verkort : 8 maanden  voor 

studies i.p.v. 18 à 24 maanden (openbare 

onderzoeken geschrapt) !  

• Ten voordele van verplichtinghouders  

(stilzwijgende weigering wordt 

stilzwijgende goedkeuring) 

• Onderscheid in functie van type 

verontreiniging, type behandeling, 

urgentie,…enz.  



V.  DIVERSE BEPALINGEN 

 

• Definities 

 

• Controlecommissie van bodemdeskundigen en 

saneerders 

 

• Beroep 

 

• Sancties 

 

• Nietigverklaring van vervreemding 
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V.  DEFINITIES 
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Sommige 

definities 

betreffende de 

aansprakelijkhei

d zijn 

onduidelijk  

 Site : percelen met risicoactiviteiten 

 

 Huidige exploitant : niet-naleving van de Ord. 

Bodem van 2004 of 2009 of de Ord. 

Vergunningen van 1997 

   

 Weesverontreiniging : niet-geïdentificeerde 

personen of bestaan niet meer of 

verontreiniging voor 20/1/05 

 



V.  CONTROLECOMMISSIE 
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Controle 

van 

bodemdes-

kundigen 

alleen door 

LB  

Controle deskundigen: door LB en nieuwe 

controlecommissie van deskundigen / saneerders 

Operationeel sinds april 2017  

Samengesteld uit 8 leden : 4 van LB en 4 van de 

sectoren, aangeduid door de Minister van Leefmilieu  

Heeft als opdracht om niet-bindend advies te 

verlenen na een klacht of op verzoek van LB om de 

motivatie te versterken i.h.k.v. opschorting/intrekking 

van erkenning/registratie 



V.  BEROEP 
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Gebrek aan 

coherentie 

met beroepen 

i.h.k.v. milieu-

vergunningen  

Twee wijzingen : 

Beroep mogelijk tegen een beslissing van LB over 

een VBO  

Kosten = 125 € te storten op het gewestelijk 

saneringsfonds.    



V.  SANCTIES 
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Sommige 

sancties 

ontbreken 

4 sancties werden toegevoegd voor het niet 

respecteren van : 

de voorwaarden van de gelijkvormigheidsverklaring 

van het risico- of saneringsvoorstel 

de gebruiksbeperkingen  

de aangifteplicht van een verontreiniging  

de voorwaarden van een minieme behandeling of 

behandeling van beperkte duur 



V.  NIETIGVERKLARING VAN 

VERVREEMDING 
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De nietigheid 

van 

vervreemding 

van zakelijk 

recht 

onduidelijk  

 Nietigheid onmogelijk indien de overnemer er 

uitdrukkelijk afstand van heeft gedaan (vermeld in 

authentieke akte) 

 Nietigheid mogelijk door overnemer bij niet 

respecteren van art. 12 (bodemattest), inclusief 

de akten van familiale aard 

 Nietigheid mogelijk door overnemer bij niet 

respecteren van art. 13§1 (VBO) en 17 

(behandeling voor vervreemding of afwijking)     



VI.  BESLUIT 

 

• Sterke administratieve vereenvoudiging, 

pragmatisme en in overeenstemming met de 

uitdagingen van het Gewest  

 

• Ook via :  
 Codes de goede praktijk  

 Interne procedures 

 IT-Tools  

 Communicatie – vorming – partnerschap  

 Uitvoeringsbesluiten  
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VI.  BIJKOMEND… 

 

  Reeds goedgekeurd  
 Bodemattesten  

 Erkenningen en registraties   

 Normen OGSO (ZEMU)  

 Risicoactiviteiten  

 Type-inhoud bodemstudies 

 Premies / Ambtshalve saneringen  

 Normen 

 

 Voorzien (2019-2020) 
 Traceerbaarheid afgegraven bodems 

 Gewestelijk saneringsfonds  
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN  
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• Gids Duurzame gebouwen 
www.gidsduurzamegebouwen.brussels 

 

• Website 
https://leefmilieu.brussels/themas/bodem/wetgeving-betreffende-de-verontreinigde-bodems  
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CONTACT 

 

Saïd EL FADILI 

Onderafdelingshoofd 

selfadili@leefmilieu.brussels 

  


