


•1. Toelichting van de krachtlijnen van de Vlaamse 

bodemregelgeving: Bodemdecreet en VLAREBO 

•2. Toekomstige ontwikkelingen voor het Vlaamse 

bodembeleid 

•3. Even vergelijken Nederland - Vlaanderen 

•4. We denken samen na over het toekomstig 

bodem(sanerings)beleid 

 



•Vlaams Bodemdecreet sinds 1 juni 2008 

•Vroeger: Bodemsaneringsdecreet van 1995 

•Bodemdecreet = Decreet van 27 oktober 2006  

betreffende de bodemsanering en de  

bodembescherming 

•VLAREBO = Besluit van  de Vlaamse Regering  van 14 

december 2007 houdende vaststelling  van het Vlaams 

reglement betreffende de  bodemsanering en de 

bodembescherming 

 



Doelstelling : het voorkomen 

van bodemverontreiniging 

en het realiseren van 

bodemsanering. 



•Verplichten van marktpartijen tot bodemonderzoek en -

sanering 

•Stimuleren van preventie van bodemverontreiniging 

•Bewustmaken van de actoren op risico’s van 

verontreiniging 

•Beschermen van verwerver van mogelijk verontreinigd 

terrein 

•Stimuleren van kwaliteit in bodemonderzoek en -

sanering 



•Grondeninformatieregister (GIR) 

•Bodemattest 

•Onderscheid nieuwe-historische verontreiniging 

•Oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek 

•(beperkt) Bodemsaneringsproject 

•Saneringsplicht en aansprakelijkheid 

•Overdracht van gronden 

•Grondverzetregeling 

•Ambtshalve bodemsanering 

•Kwaliteitsbewaking 



•OVAM neemt grond op in GIR als: 

–info over ligging, eigenaar, bodemkwaliteit 

–of grond opgenomen in gemeentelijke inventaris: grond waar ooit risico-

inrichting aanwezig was 

•Toegankelijkheid via bodemattest 

•Bodemattest is uittreksel met relevante info uit GIR 

–automatische aflevering bij opname in GIR 

–bij aanvraag: retributie perceel 52 euro, deel perceel: 209 euro (sinds 1 

juni 2017) 

–Aflevering binnen 14 d. bij grond niet in GIR, 60 d. bij grond in GIR 



•Verplichting bij / door: 

– 1. overdracht van een risicogrond - overdrager 

– 2. sluiting van een risico-inrichting - exploitant 

– 3. periodieke onderzoeksplicht bij exploitatie van een risico-inrichting B, A, 

B* en A* - exploitant 

– 4. faillissement van een vennootschap die eigenaar is van een risicogrond 

- curator 

– 5. eenmalig voor mede-eigendommen met historische risico-inrichting - 

vereniging van mede-eigenaars – uiterlijk eind 2014 

– 6. bij opstart en eenmalig voor GPBV-activiteit met gevaarlijke stoffen 

(categorie S) – exploitant 



•Volgende aanpassingen door wijziging Bodemdecreet 

sinds 1 januari 2015: 

– Verplichting bij onteigening is vervallen 

– Verplichting bij vereffening is vervallen 

– 7. Nieuwe plicht naar aanleiding van aanwijzingen van een ernstige 

bodemverontreiniging – plicht wordt opgelegd door de OVAM – 

uitvoering door persoon waaraan plicht is opgelegd 

 



•Saneringscriterium nieuwe bodemverontreiniging 

–Indien OBO: duidelijke aanwijzingen van dreiging tot overschrijding 

bodemsaneringsnorm (BSN) --> onverwijld beschrijvend bodemonderzoek 

(BBO) uitvoeren 

–Indien BBO overschrijding BSN --> bodemsanering 

•Saneringsdoel 

–bereiken richtwaarden 

–stapsgewijs “normen”, “risico”, “BATNEEC” 

–vastgelegd in bodemsaneringsproject, los van financiële draagkracht 



•Saneringscriterium historische verontreiniging 

–Bij oriënterend bodemonderzoek (OBO): duidelijke aanwijzingen ernstige 

bodemverontreiniging 

–Bij beschrijvend bodemonderzoek (BBO): ernstige bodemverontreiniging – 

gekoppeld aan huidige en toekomstige gebruik 

•OVAM duidt prioritair te saneren gronden aan – OVAM 

maant aan tot uitvoering BBO 

•Saneringsdoel: 

–vermijden risico met gebruik van BBT – BATNEEC 

–zo nodig gebruiks-/bestemmingsbeperkingen 



•Saneringsdoel – BATNEEC – Multi-criteria analyse 

–milieuhygiënische criteria 

•behalen van decretale doelstellingen 

•beperkingen op het gebruik van de grond na sanering 

•verschillende milieubaten 

•gevergde tijd voor bodemsanering 

–technische criteria 

•mogelijke hinder voor omgeving 

•mate waarin toekomstige schade kan voorkomen 

•mate waarin onbedoelde schade kan worden vermeden 

•noodzakelijke maatregelen om milieu- en arbeidsveiligheid te verzekeren 

–financiële criteria 

•kosten van de bodemsanering 

•kosten gekoppeld aan de restverontreiniging 



•Saneringsplichtige = “Beheerder” grond waarop 

verontreiniging tot stand kwam 

•“Getrapte” saneringsplicht 

•1/ exploitant indien op grond “exploitatie” – 2/ gebruiker als geen 

exploitant of vrijgesteld – 3/ eigenaar als geen exploitant/gebruiker of 

vrijgesteld 

•Exploitant/gebruiker is niet plichtig als hij aantoont te 

voldoen aan volgende voorwaarden: 

–verontreiniging niet te hebben veroorzaakt 

–verontreiniging is tot stand gekomen voor zijn beheer 



•Bij nieuwe verontreiniging (tot stand gekomen na 

29 oktober 1995) dient de eigenaar cumulatief aan 

te tonen: 

–de bodemverontreiniging niet veroorzaakt te hebben 

–dat verontreiniging tot stand kwam vooraleer hij eigenaar werd 

–dat hij bij verwerving niet op hoogte was of behoorde te zijn van de 

bodemverontreiniging 



•Bij historische bodemverontreiniging (tot stand 

gekomen voor 29 oktober 1995) dient eigenaar 

cumulatief aan te tonen: 

–De bodemverontreiniging niet veroorzaakt te hebben 

–Dat de verontreiniging tot stand kwam vooraleer hij eigenaar werd 

–Dat hij niet op de hoogte was of behoorde te zijn van de 

bodemverontreiniging bij verwerving 

•Extra mogelijkheid tot vrijstelling: 

–Eigenaar heeft verworven voor 1993 en heeft de grond enkel 

aangewend voor particulier gebruik 



•Saneringsplichtige (pre)financiert en kan kosten 

verhalen op saneringsaansprakelijke 

•Draagkrachtregeling - voor draagkrachtregeling is er 

momenteel geen uitvoeringsbepaling 

•Cofinanciering 

–procentsgewijze aandeel in de kosten, binnen de perken van de voorziene 

kredieten op de begroting 

•Regeling cofinanciering in werking sinds 1 september 

2013 



•Via wijziging BD: invoering nieuwe plichtenregeling bij 

vermengde bodemverontreiniging 

– Vermengde bodemverontreiniging: meer dan 1 saneringsplichtige 

voor zelfde verontreiniging 

– Plicht tot gezamenlijke aanpak van de verontreiniging 

– Op basis van verdeelsleutel bepaald door de OVAM 

– Bij akkoord mogelijkheid om uitvoering over te laten aan de OVAM 

– Uitvoering geregeld via VLAREBO: 

• Criteria voor het bepalen van de verdeelsleutel 

• Tijdstippen waarop de verdeelsleutel kan worden aangepast en 

gevolgen voor kostenverdeling 



•Bodemverontreiniging bij schadegevallen 

–toepassingsgebied: schadegeval is gemeld binnen 14 dagen na 

voorkomen en effectieve behandeling is mogelijk binnen 180 dagen 

–bevoegde overheid: in principe gemeente, in volgende gevallen de OVAM: 

•grond in eigendom of beheer van gemeente (in brede zin) 

•grond met inrichting milieuvergunning klasse 1 

•grond waarop beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering in uitvoering is 

–beslissing over maatregelen geldt als meldingsakte of 

omgevingsvergunning 

–na uitvoering evaluatierapport te bezorgen aan de bevoegde overheid en 

de OVAM (wijziging BD: overschrijding normen geeft niet automatisch 

aanleiding tot bodemsanering) 

–saneringsplicht - bevoegde overheid kan ambtshalve optreden 



•Bodemsaneringsorganisaties = fondsen 

–rechtspersoon met doel: voorkomen en beheersen van 

bodemverontreiniging, begeleiden en stimuleren bodemsanering bij 

aangewezen BPBP-activiteit = bodempreventie- en bodembeheersplicht 

– in de praktijk: voor droogkuisactiviteiten (fonds VLABOTEX) 

–erkenning op voorwaarde van oprichting door organisaties die minstens 

60% vertegenwoordigen van de BPBP-activiteit 

–saneringsplichtige/saneringswillige voor historische (of gemengde als 

historisch te beschouwen) bodemverontreiniging tgv BPBP-activiteit kan 

via overeenkomst de verplichting overdragen 

–financiering 50% door de Vlaamse overheid van de taken en 

werkingskosten voor de historische bodemverontreiniging 

 

 

 



•Belgisch Sectorfonds Bofas 

•Organisatie op federaal niveau door 

Samenwerkingsakkoord (SWA) 

•Fonds voor de sanering van de tankstations 

•Gefinancierd door accijnzen (marge) 

 

•Mogelijk nieuw fonds voor de stookolietanks (Premaz) 

bestemd voor verwarming 



•Definitie van overdracht 

–overdracht van eigendom onder levenden 

–overdracht van zakelijke rechten op gronden zoals opstalrecht, erfpacht, … 

–overdracht van gebruiksrechten op gronden; enkel concessie 

–NIET voor andere gebruiksrechten zoals bvb. huur of handelshuur 

–enkele handelingen worden uitdrukkelijk uitgesloten 

•Grond = bodem + opstallen (sommige opstallen zijn 
uitgesloten van de definitie) 

•Algemene overdrachtsverplichtingen = bij elke 
overeenkomst betreffende de overdracht van grond is 
bodemattest vereist  



•Bij overdracht van risicogrond gelden bijzondere 
overdrachtsverplichtingen 

–uitvoering van oriënterend bodemonderzoek --> eventueel BBO 

–uitvoering van beschrijvend bodemonderzoek (BBO) --> eventueel BSP 

–bij noodzaak tot bodemsanering: 1/conform verklaard 
bodemsaneringsproject (BSP); 2/aangaan verbintenis tot uitvoering BSP; 
3/stellen financiële zekerheid 

•Mogelijkheid tot vrijstelling saneringsplicht voor de 
overdrager - uitspraak OVAM binnen 60 dagen – 
vrijstelling gaat van rechtswege over naar verwerver 

•Eenheid van grond is het perceel – uitzondering mogelijk 
via beleid delen kadastrale percelen 



•Verwerver, persoon met rechtsgeldige titel of derde kan 
verplichtingen overnemen 

•Versnelde overdrachtsprocedure 

–overdrager of verwerver melden bedoeling tot overdracht 

–noodzaak beschrijvend bodemonderzoek 

–kostenraming van de bodemsanering en eventuele nazorg opgemaakt 
door een bodemsaneringsdeskundige 

–verwerver dient verbintenis aan te gaan 

–financiële zekerheid kan worden gesteld door verwerver maar ook door 
overdrager of derde partij 



•Vlaamse regering bepaalt onderzoeksprioriteit 

waterbodems door aanwijzing 

•Waterbodemonderzoek door beheerder 

•Integrale aanpak inclusief oevers 

•Saneringsplicht indien ernstige bodemverontreiniging 

•Saneringsplicht: waterloopbeheerder - plicht eveneens 

bij beheerder van terrein waar verontreiniging tot stand 

kwam 

•Sanering pas na prioriteitsstelling door regering 



•Preventief: vermijden van verspreiding van verontreiniging 

•Geen technisch verslag als de uitgraving op een niet-verdachte 

grond < 250 m³ 

•Gebruik als bodem 

–Binnen kadastrale werkzone grondverzet OK als < 80% BSN 

–Vrij gebruik als concentratie < richtwaarde; bij hogere concentraties: 

studie 

•Gebruik als bouwstof 

–Toetsing aan concentratiegrenzen en uitlooggrenzen 

•Wijziging BD: duurzaam gebruik uitgegraven bodem en 

alternatief voor primaire oppervlaktedelfstoffen 



•Tussenkomst bij in gebreke blijven van de 

saneringsplichtige  

–bestuurlijke geldboeten 

–bestuurlijke maatregelen; retributieplicht ingevoerd (10% van saneringskost) 

•Tussenkomst bij vrijstelling saneringsplicht 

–terugvordering kosten bij saneringsaansprakelijke 

–ambtshalve optreden bij bestemmingswijziging: extra kosten voor de 

eigenaar 

Budget van ongeveer 30 miljoen euro 





Verstedelijkingsgraad 2010 

 

Verstedelijkingsgraad 2050 

 




























































































