Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
inzonderheid op artikel 20;
Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming, inzonderheid op de artikelen 2, 9°, 3, §§ 2 en 3, 5, § 4, 6, 7, §§
2 en 3, 8, § 2, 9, § 1, 10, § 6, 12, §§ 2 en 5, 19, § 3, 23, §§ 2 en 5, 27, 28, §§ 2 en 4,
29, 30, 33, 36, 38, § 2, 39, § 2, 45, § 2, 47, § 2, 48, 49, 51, 57, 62, 63, § 2, 66, 67, §
3, 71, § 2, 84, §§ 2 en 3, 89, 90, 91, §§ 1 en 2, 95, § 2, 97, § 1, 98, 99, 100, 103,
104, § 2, 3°, 106, 107, 109, § 2, 3°, 111, 114, 115, § 4, 2°, 120, § 3, 122, § 3, 125, §
3, 126, 138, 139, §§ 2 en 3, 152, 155, § 2, 162, § 1, 163, § 1, 164, 165, 172, § 1,
en 178, al dan niet gelezen in samenhang met artikel 20 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996 houdende
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering, gewijzigd bij
de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1998, 9 februari 1999, 12
oktober 2001, 7 december 2001, 14 juni 2002, 5 december 2003, 9 januari 2004, 23
april 2004, 22 september 2006, 15 december 2006 en 7 september 2007;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven
op 19 juli 2007;
Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 30
augustus 2007;
Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op
31 augustus 2007;
Gelet op advies 43.678/3 van de Raad van State, gegeven op 7 november 2007, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en
Natuur;
Na beraadslaging,
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BESLUIT:
Titel I. Definities
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° Bodemdecreet: decreet van 27 oktober 2006 betref fende de bodemsanering en de
bodembescherming;
2° minister: Vlaamse minister, bevoegd voor het lee fmilieu en het waterbeleid;
3° juridische dienst: Juridische Dienst van de afde ling die bevoegd is voor de
juridische zaken van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse
overheid;
4° Milieuvergunningsdecreet: decreet van 28 juni 19 85 betreffende de
milieuvergunning;
5° Vlarem I: besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;
6° Vlarem II: besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
7° CMA: Compendium voor Monsterneming en Analyse, v ermeld in artikel 7.3.1. van
het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer.
Titel II. Doelstellingen en algemene bepalingen
Hoofdstuk I. Doelstellingen
Afdeling I. Richtwaarden voor de bodemkwaliteit
Art. 2. De richtwaarden voor de bodemkwaliteit, vermeld in artikel 3, §2, van het
Bodemdecreet, worden vastgesteld in bijlage II, gevoegd bij dit besluit.
Afdeling II. Streefwaarden voor de bodemkwaliteit
Art. 3. De streefwaarden voor de bodemkwaliteit, vermeld in artikel 3, §3, van het
Bodemdecreet, worden vastgesteld in bijlage III, gevoegd bij dit besluit.
Hoofdstuk II. Algemene bepalingen
Afdeling I. Opstallen die geen grond zijn
Art. 4. De volgende opstallen worden voor de toepassing van het Bodemdecreet niet
beschouwd als grond in de zin van artikel 2,9°, van het Bodemdecreet:
1° scheidingsmuren en omheiningen;
2° reclameborden en –zuilen;
3° straatmeubilair en abri's;
4° antennes en masten;
5° hoogspanningsmasten, tellers, laagspanningskaste n;
6° installaties voor het opwekken van water-, wind- en zonne-energie;
7° waterleiding-, elektriciteits- en gasdistributie netwerk;
8° datacommunicatie-, computer- en televisiekabelne twerk;
9° rails van trein, tram en metro.
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Afdeling II. Monsternemingen en analyses
Art. 5. De monsternemingen in het kader van het Bodemdecreet en dit besluit
worden uitgevoerd volgens de methodes die in het CMA zijn vastgesteld.
Art. 6. De analyses in het kader van het Bodemdecreet en dit besluit worden
uitgevoerd volgens de methodes die in het CMA zijn vastgesteld of volgens een
methode die door de OVAM gelijkwaardig wordt verklaard.
De OVAM spreekt zich uit binnen een termijn van negentig dagen na ontvangst van
het verzoek om een methode gelijkwaardig te verklaren. Bij gebrek aan uitspraak
binnen die termijn wordt de methode geacht niet gelijkwaardig te zijn.
Als de OVAM een methode gelijkwaardig verklaart, geldt die verklaring alleen voor
het laboratorium dat het verzoek heeft ingediend en alleen voor de resterende duur
van de erkenning van dat laboratorium.
Afdeling III. Standaardprocedures
Art. 7. De standaardprocedures, vermeld in het Bodemdecreet, worden vastgesteld
door de minister.
De besluiten houdende vaststelling van de standaardprocedures worden bij uittreksel
in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Afdeling IV. Financiële zekerheden
Onderafdeling I. Vorm van de financiële zekerheid
Art. 8. Een financiële zekerheid in het kader van het Bodemdecreet kan de volgende
vormen aannemen, afzonderlijk of in combinatie:
1° een onherroepelijke garantie van de volgende kre dietinstellingen:
a) een kredietinstelling die vergund is krachtens de wet van 22 maart 1993 op het
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;
b) een kredietinstelling die ressorteert onder een andere lidstaat van de Europese
Unie en die, krachtens voormelde wet van 22 maart 1993, haar werkzaamheden op
het Belgische grondgebied mag uitoefenen;
2° een onherroepelijke garantie van een verzekering sonderneming die toegelaten is
krachtens de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen;
3° een verpande rekening van een kredietinstelling, vermeld in punt 1°.
De OVAM kan ook een andere financiële zekerheid aanvaarden als is aangetoond
dat die financiële zekerheid voldoende garantie geeft dat de verplichtingen bij of
krachtens het Bodemdecreet kunnen worden nagekomen.
Onderafdeling II. Bedrag en looptijd van de financiële zekerheid
Art. 9. Het bedrag van de financiële zekerheid wordt door de OVAM vastgesteld op
basis van een door haar goedgekeurde raming van de kosten van de uitvoering van
de verplichtingen waarvoor de financiële zekerheid krachtens het Bodemdecreet
moet worden gesteld.

./.

4

De OVAM kan een lager bedrag dan vermeld in het eerste lid aanvaarden op basis
van elementen die de zekerheidsteller aanbrengt om te motiveren dat het risico dat
de OVAM de financiële zekerheid moet aanspreken beperkt is.
De OVAM kan een hoger bedrag dan vermeld in het eerste lid vaststellen op basis
van een inschatting van de risico’s dat de gekozen techniek om de
bodemverontreiniging te behandelen niet of in onvoldoende mate leidt tot het
realiseren van de doelstellingen van het Bodemdecreet.
Art. 10. De looptijd van de financiële zekerheid moet minstens de duurtijd dekken
van de uitvoering van de verplichtingen waarvoor de financiële zekerheid krachtens
het Bodemdecreet moet worden gesteld.
Onderafdeling III. Aanpassing van de gestelde financiële zekerheid
Art. 11. De zekerheidsteller kan bij de OVAM een schriftelijke aanvraag indienen om
het bedrag of de looptijd van de gestelde financiële zekerheid te verminderen. De
OVAM neemt hierover een beslissing, rekening houdend met de resultaten van de
uitvoering van de verplichtingen waarvoor de financiële zekerheid krachtens het
Bodemdecreet werd gesteld en met de nog uit te voeren verplichtingen.
Art. 12. Onder meer in de volgende gevallen kan de OVAM de zekerheidsteller de
verplichting opleggen om de vorm, het bedrag of de looptijd van de gestelde
financiële zekerheid binnen een door haar bepaalde termijn aan te passen:
1° als de termijn voor de uitvoering van de verplic htingen waarvoor de financiële
zekerheid krachtens het Bodemdecreet werd gesteld, niet of in onvoldoende mate
wordt nageleefd;
2° als de OVAM van oordeel is dat het voorstel tot grote wijziging of aanvulling van
het conform verklaarde bodemsaneringsproject, het conform verklaarde beperkt
bodemsaneringsproject of het conform verklaarde risicobeheersplan een aanpassing
van de gestelde financiële zekerheid rechtvaardigt;
3° als de OVAM van oordeel is dat het nieuwe bodems aneringsproject of het nieuwe
beperkt bodemsaneringsproject, opgelegd krachtens artikel 64, tweede lid, van het
Bodemdecreet, een aanpassing van de gestelde financiële zekerheid rechtvaardigt;
4° als de OVAM van oordeel is dat het bodemsanering sproject of het beperkt
bodemsaneringsproject opgesteld in het kader van de versnelde
overdrachtsprocedure, vermeld in artikel 115 van het Bodemdecreet, een aanpassing
van de gestelde financiële zekerheid rechtvaardigt;
5° als de OVAM op basis van het eindevaluatieonderz oek van oordeel is dat de
resultaten van de bodemsaneringswerken een aanpassing van de gestelde financiële
zekerheid rechtvaardigen.
Titel III. Bodemsanering
Hoofdstuk I. Identificatie en inventarisatie van gronden
Afdeling I. Grondeninformatieregister
Onderafdeling I. Beheer van het Grondeninformatieregister
Art. 13. De OVAM neemt een grond op in het Grondeninformatieregister wanneer ze
over de volgende gegevens beschikt:
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1° de ligging van de grond: de kadastrale gegevens van de grond of een duidelijke
ruimtelijke afbakening van de grond op basis van het in het Vlaamse Gewest
gehanteerde coördinatenstelsel die onweerlegbaar de ligging ten opzichte van de
perceelsgrenzen bepaalt;
2° de identiteit van de eigenaar van de grond;
3° minstens een van de volgende gegevens over de gr ond:
a) informatie over de grond afkomstig uit de gemeentelijke inventaris;
b) relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit van de grond,
vastgesteld door bodemsaneringsdeskundigen, bevoegde instanties als vermeld in
het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, of
politiediensten.
Art. 14. De in het Grondeninformatieregister aanwezige gegevens worden
vervolledigd of bijgewerkt op basis van relevante gegevens die vastgesteld zijn door
de personen, diensten en instanties, vermeld in artikel 13, of door instrumenterende
ambtenaren.
Art. 15. Op eerste verzoek bezorgen alle diensten van de Vlaamse overheid, de
gemeenten en provincies met het oog op het beheer van het Grondeninformatieregister
alle nuttige gegevens aan de OVAM en aan de bodemsaneringsdeskundige die handelt
in opdracht van de OVAM.
Onderafdeling II. Toegankelijkheid van het Grondeninformatieregister
Art. 16. De informatie uit het grondeninformatieregister is toegankelijk via de aanvraag
van een bodemattest, via een verzoek om specifieke informatie of via het e-loket van de
OVAM, en dit overeenkomstig de procedure en de voorwaarden, vermeld in artikel 17
tot en met 20.
A. Bodemattest
Art. 17. De aanvraag van een bodemattest moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid,
bij de OVAM worden ingediend met een volledig ingevuld aanvraagformulier voor
een bodemattest. Het model van dat aanvraagformulier wordt vastgesteld bij besluit
van de minister en voorziet in ieder geval in de opvraging van de volgende
gegevens:
1° de coördinaten van de aanvrager;
2° de coördinaten van de grond waarop de aanvraag v oor bodemattest betrekking
heeft;
3° als de aanvraag betrekking heeft op een grond zo nder kadastraal nummer: een
kadastraal plan met aanduiding van de contouren van de grond.
Bij de aanvraag van een bodemattest moet overeenkomstig artikel 162, §9, van het
Bodemdecreet, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de aanvraag, het bewijs van
betaling van de retributie, vermeld in artikel 162, §1, van het Bodemdecreet, worden
gevoegd.
Art. 18. Als de OVAM de aanvraag van een bodemattest onontvankelijk verklaart,
stuurt ze die beslissing binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag naar de
aanvrager met vermelding van de reden van niet-ontvankelijkheid.
Binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van die beslissing zorgt de
aanvrager ervoor dat de aanvraag voldoet aan alle ontvankelijkheidsvereisten,
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vermeld in het eerste lid. Als dat niet het geval is, wordt de aanvraag geacht definitief
onontvankelijk te zijn.
Het bodemattest op aanvraag wordt door de OVAM uitgereikt binnen een termijn van
dertig dagen na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag. Als de aanvraag op een
risicogrond betrekking heeft, wordt het bodemattest door de OVAM uitgereikt binnen
een termijn van zestig dagen na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.
B. Specifieke informatie
Art. 19. De OVAM kan op schriftelijk verzoek specifieke informatie verstrekken uit het
Grondeninformatieregister.
Binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van het verzoek om specifieke
informatie stuurt de OVAM naar de aanvrager een ontwerp van overeenkomst die de
modaliteiten van de gevraagde dienstverlening omvat. Die modaliteiten hebben
minstens betrekking op de termijn waarbinnen de gevraagde informatie wordt
geleverd en de prijs voor die dienstverlening.
C. Digitale informatie via het e-loket van de OVAM
Art. 20. In het kader van de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 28 en 29, kan
een bodemsaneringsdeskundige via het e-loket van de OVAM de volgende
informatie uit het Grondeninformatieregister opvragen: de verslagen van
bodemonderzoeken en de rapporten over bodemsaneringen en over andere
maatregelen, vermeld in hoofdstuk VI van titel III van het Bodemdecreet, in digitale
vorm.
Afdeling II. Lijst van risico-inrichtingen
Art. 21. De lijst van risico-inrichtingen is vastgesteld in bijlage I, gevoegd bij dit
besluit.
Tijdelijke inrichtingen en verplaatsbare inrichtingen als vermeld in het
Milieuvergunningsdecreet worden voor de toepassing van het Bodemdecreet en dit
besluit niet beschouwd als risico-inrichtingen.
Afdeling III. Gemeentelijke inventaris van risicogronden
Onderafdeling I. Beheer van de gemeentelijke inventaris
Art. 22. Een gemeente neemt een grond op in de gemeentelijke inventaris van
risicogronden op basis van relevante gegevens over risico-inrichtingen die in de
gemeente geëxploiteerd werden of in exploitatie zijn. Het gaat om gegevens die in
haar bezit zijn of die haar worden bezorgd door bodemsaneringsdeskundigen,
instrumenterende ambtenaren, bevoegde instanties, als vermeld in het decreet van
26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, of politiediensten.
De in de gemeentelijke inventaris aanwezige gegevens worden vervolledigd of
bijgewerkt op basis van relevante gegevens die afkomstig zijn van de personen,
instanties en diensten, vermeld in het eerste lid.
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Art. 23. Voor elke risicogrond wordt in de gemeentelijke inventaris minstens de
volgende informatie opgenomen en beheerd:
1° de ligging van de grond: de kadastrale gegevens van de grond of een duidelijke
ruimtelijke afbakening van de grond op basis van het in het Vlaamse Gewest
gehanteerde coördinatenstelsel die onweerlegbaar de ligging ten opzichte van de
perceelsgrenzen bepaalt;
2° de risico-inrichtingen die op de grond gevestigd zijn of waren:
a) nummer, beschrijving en categorie van de risico-inrichting, zoals ingedeeld in de
lijst van risico-inrichtingen;
b) start- en einddatum van de exploitatie van de risico-inrichting, voor zover die
informatie beschikbaar is;
3° de identiteit van de eigenaar.
Art. 24. De gemeente staat niet in voor de juistheid van de gegevens die haar
overeenkomstig dit besluit rechtstreeks of onrechtstreeks worden verstrekt.
Art. 25. De minister bepaalt de inhoud en de vorm van het uittreksel, vermeld in
artikel 7, §2, van het Bodemdecreet, evenals de modaliteiten volgens welke het
uittreksel aan de OVAM wordt bezorgd.
Onderafdeling II. Toegankelijkheid van de gemeentelijke inventaris
Art. 26. Overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur bezorgt de gemeente op eenvoudig schriftelijk verzoek
informatie uit de gemeentelijke inventaris aan iedereen die erom vraagt.
Hoofdstuk II. Erkenning als bodemsaneringsdeskundige
Afdeling I. Taken van de bodemsaneringsdeskundige
Art. 27. Twee types van bodemsaneringsdeskundigen worden onderscheiden: een
bodemsaneringsdeskundige van type 1 en van type 2.
Een bodemsaneringsdeskundige van type 1 kan zowel een natuurlijk persoon als
een rechtspersoon zijn. Een bodemsaneringsdeskundige van type 2 kan alleen een
rechtspersoon zijn.
De OVAM is van rechtswege erkend als bodemsaneringsdeskundige van type 2.
Art. 28. Een bodemsaneringsdeskundige van type 1 is in het kader van het
Bodemdecreet en dit besluit erkend voor de uitvoering van de volgende taken:
1° het leiden van de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek;
2° het voorstellen en het leiden van de uitvoering van voorzorgsmaatregelen en
veiligheidsmaatregelen, voor zover die maatregelen geen grondwateronttrekkingen
omvatten;
3° het leiden van het opstellen van een technisch verslag;
4° het leiden van het opstellen van een studie van de ontvangende grond;
5° het opstellen van een evaluatierapport als verme ld in artikel 78 van het
Bodemdecreet.
Art. 29. Een bodemsaneringsdeskundige van type 2 is in het kader van het
Bodemdecreet en dit besluit erkend voor de uitvoering van de volgende taken:
1° het leiden van de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek;
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2° het leiden van de uitvoering van een oriënterend en beschrijvend
bodemonderzoek;
3° het leiden van de uitvoering van een beschrijven d bodemonderzoek;
4° het leiden van de opstelling van een bodemsaneri ngsproject of beperkt
bodemsaneringsproject, evenals het opstellen van voorstellen van kleine of grote
wijziging of aanvulling als vermeld in artikel 63, §1, van het Bodemdecreet;
5° het leiden van de uitvoering van bodemsaneringsw erken;
6° het leiden van de uitvoering van de nazorg;
7° het leiden van de uitvoering van een eindevaluat ieonderzoek;
8° het leiden van de uitvoering van een siteonderzo ek;
9° het voorstellen en het leiden van de uitvoering van voorzorgsmaatregelen en
veiligheidsmaatregelen;
10° het leiden van het voorstel van gebruiks- en be stemmingsbeperkingen;
11° het leiden van de opstelling van een risicobehe ersplan;
12° het leiden van de uitvoering van risicobeheersm aatregelen en het opstellen van
opvolgingsrapporten als vermeld in artikel 88 van het Bodemdecreet;
13° het opstellen van een evaluatierapport als verm eld in artikel 78 van het
Bodemdecreet;
14° het leiden van de uitvoering van een waterbodem onderzoek en van de taken,
vermeld in 4° tot en met 13°, met betrekking tot ve rontreinigde waterbodems;
15° het leiden van het opstellen van een technisch verslag;
16° het leiden van het opstellen van een studie van de ontvangende grond;
17° het opmaken van een individueel bodempreventie- en bodembeheersplan.
Afdeling II. Voorwaarden tot erkenning als bodemsaneringsdeskundige
Onderafdeling I. Bodemsaneringsdeskundige van type 1
Art. 30. §1. Om als natuurlijk persoon te worden erkend als
bodemsaneringsdeskundige van type 1 gelden de volgende voorwaarden:
1° een grondige kennis hebben van de volgende disci plines: bodemkunde, geologie
en scheikunde;
2° minstens drie jaar beroepservaring hebben in een milieusector die relevant is voor
het onderzoek inzake bodemverontreiniging gedurende de zes jaar die voorafgaan
aan de datum van de erkenningsaanvraag;
3° een grondige kennis hebben van het Bodemdecreet, zijn uitvoeringsbesluiten, de
standaardprocedures en de codes van goede praktijk, opgesteld krachtens het
Bodemdecreet en dit besluit;
4° zelf beschikken over een model voor risicoanalys e van bodemverontreiniging dat
aanvaard wordt door de OVAM;
5° zelf de nodige ervaring hebben om het model, ver meld in 4°, te hanteren en de
resultaten ervan te interpreteren;
6° een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid he bben die de activiteiten als
bodemsaneringsdeskundige dekt;
7° beschikken over de burgerlijke en politieke rech ten en de laatste vijf jaar geen
strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen voor overtredingen van de
milieuwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie;
8° wanneer de bodemsaneringsdeskundige:
a) een handelaar is:
1) niet in staat van faillissement verkeren of een gerechtelijk akkoord verkregen
hebben, dan wel in een soortgelijke toestand verkeren als gevolg van een
soortgelijke procedure die geldt in het land waar hij gevestigd is;
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2) niet het voorwerp zijn van een procedure van faillietverklaring of van gerechtelijk
akkoord of van een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de wetten en
regelingen van het land waar hij gevestigd is;
b) geen handelaar is:
1) niet in staat van kennelijk onvermogen verkeren, dan wel in een soortgelijke
toestand als gevolg van enige procedure die geldt in het land waar hij gevestigd is;
2) niet het voorwerp zijn van een procedure van collectieve schuldenregeling of van
een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de wetten en regelingen van het
land waar hij gevestigd is;
9° binnen het jaar na de datum van de erkenning bes chikken over een
kwaliteitshandboek.
§2. Om als rechtspersoon te worden erkend als bodemsaneringsdeskundige van
type 1 gelden de volgende voorwaarden:
1° opgericht zijn in overeenstemming met de wetgevi ng van het land waar hij
gevestigd is;
2° als het gaat om een handelaar: ingeschreven zijn in het handels- of
beroepsregister volgens de eisen van het land waar hij gevestigd is;
3° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n die samen een grondige kennis
hebben van de volgende disciplines: bodemkunde, geologie en scheikunde;
4° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebbe n die minstens drie jaar
beroepservaring heeft in een milieusector die relevant is voor het onderzoek inzake
bodemverontreiniging gedurende de zes jaar die voorafgaan aan de datum van de
erkenningsaanvraag;
5° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebbe n die een grondige kennis heeft
van het Bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten, de standaardprocedures en de
codes van goede praktijk, opgesteld krachtens het Bodemdecreet en dit besluit;
6° zelf beschikken over een model voor risicoanalys e van bodemverontreiniging dat
aanvaard wordt door de OVAM;
7° een gekwalificeerd persoon in dienst hebben met de nodige ervaring om het
model, vermeld in 6°, te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren;
8° een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid he bben die de activiteiten als
bodemsaneringsdeskundige dekt;
9° voor de bestuurders en de personen die de rechts persoon kunnen verbinden:
beschikken over hun burgerlijke en politieke rechten en de laatste vijf jaar geen
strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de
milieuwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie;
10° de voorwaarde, vermeld in §1, 8°, is van overe enkomstige toepassing;
11° binnen het jaar na de datum van de erkenning be schikken over een
kwaliteitshandboek.
Onderafdeling II. Bodemsaneringsdeskundige van type 2
Art. 31. Om te worden erkend als bodemsaneringsdeskundige van type 2 gelden de
volgende voorwaarden:
1° opgericht zijn in overeenstemming met de wetgevi ng van het land waar hij
gevestigd is;
2° als het gaat om een handelaar: ingeschreven zijn in het handels- of
beroepsregister volgens de eisen van het land waar hij gevestigd is;
3° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n die samen een grondige kennis
hebben van de volgende disciplines: biologie, bodemkunde, geologie, microbiologie
en scheikunde;
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4° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n of contractueel ter beschikking
hebben met een grondige kennis van de disciplines bouwkunde en grondmechanica;
5° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebbe n die minstens drie jaar
beroepservaring heeft in een milieusector die relevant is zowel voor het uitvoeren van
bodemonderzoeken als voor het onderzoek inzake risico’s van bodemverontreiniging
gedurende de zes jaar die voorafgaan aan de datum van de erkenningsaanvraag;
6° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebbe n die minstens vijf jaar
beroepservaring heeft in een milieusector die relevant is voor het leiden van de
bodemsanering gedurende de tien jaar die voorafgaan aan de datum van de
erkenningsaanvraag;
7° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebbe n die kennis heeft van en
minstens vijf jaar beroepservaring heeft met werfopvolging gedurende de tien jaar die
voorafgaan aan de datum van de erkenningsaanvraag;
8° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebbe n die minstens twee jaar ervaring
heeft met het opstellen van bestekken voor de aanneming van werken gedurende de
vijf jaar die voorafgaan aan de datum van de erkenningsaanvraag;
9° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n die samen een grondige kennis
hebben van het Bodemdecreet, zijn uitvoeringsbesluiten en de standaardprocedures
en de codes van goede praktijk, opgesteld krachtens het Bodemdecreet en dit
besluit, alsook van de Vlaamse reglementeringen inzake de milieuvergunning, het
grondwaterbeheer en de stedenbouw;
10° zelf beschikken over een model voor risicoanaly se van bodemverontreiniging dat
aanvaard wordt door de OVAM, en minstens één natuurlijke persoon in dienst
hebben met de nodige ervaring om het model te hanteren en de resultaten ervan te
interpreteren;
11° zelf beschikken of de contractuele beschikking hebben over een mathematisch
grondwatermodel dat aanvaard wordt door de OVAM, en minstens één natuurlijke
persoon in dienst hebben of contractueel ter beschikking hebben met de nodige
ervaring om het model te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren;
12° zelf beschikken of de contractuele beschikking hebben over de nodige middelen
om infrastructuurwerken te ontwerpen en te begeleiden;
13° een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid h ebben die de activiteiten als
bodemsaneringsdeskundige dekt;
14° voor de bestuurders en de personen die de recht spersoon kunnen verbinden:
beschikken over hun burgerlijke en politieke rechten en de laatste vijf jaar geen
strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de
milieuwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie;
16° de voorwaarde, vermeld in artikel 30, §1, 8°, i s van overeenkomstige toepassing;
17° binnen het jaar na de datum van de erkenning be schikken over een
kwaliteitshandboek.
Onderafdeling III. Algemene bepalingen
Art. 32. De grondige kennis, vermeld in artikel 30, §1, 1°, en §2, 3°, en artikel 31, 3°
en 4°, moet worden aangetoond met academische diplo ma's of diploma's van het
hoger onderwijs van het lange type of ermee gelijkgestelde diploma's.
De grondige kennis, vermeld in artikel 30, §1,3°, en §2,5°, en artikel 31, 9°, kan
worden aangetoond met academische diploma's of diploma's van het hoger
onderwijs van het lange type of ermee gelijkgestelde diploma's, of moet blijken uit
een curriculum vitae, referentielijst of getuigschrift. De beroepservaring, vermeld in
artikel 30, §1,2°, en §2,4°, en artikel 31, 5°, tot en met 8°, en 11°, moet blijken uit een
curriculum vitae, getuigschrift, referentielijst of beschrijving van de opgedane
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relevante ervaring. De OVAM beoordeelt of de door de bodemsaneringsdeskundige
voorgestelde personen beschikken over die vereiste grondige kennis of
beroepservaring.
Het ter beschikking hebben, vermeld in artikel 4°, 11°, en 12°, moet van die aard zijn
dat de uit het Bodemdecreet voortvloeiende termijnen kunnen worden nageleefd.
Het in dienst hebben, vermeld in artikel 30, §2,3°, tot en met 5°, en 7°, en 31, 4°, tot
en met 9°, en 11° , moet worden begrepen als de arbeid ter beschikking hebben van
een werknemer in ondergeschikt verband via arbeidsovereenkomst, of de diensten
op continue basis ter beschikking hebben van een zelfstandige op voorwaarde dat
die persoon de kennis of ervaring, vermeld in artikel 30 of 31, via die dienstverlening
ter beschikking stelt van maximaal drie bodemsaneringsdeskundigen.
Afdeling III. Procedure tot erkenning als bodemsaneringsdeskundige
Onderafdeling I. Ontvankelijkheid van de aanvraag tot erkenning
Art. 33. De aanvraag om als bodemsaneringsdeskundige erkend te worden, wordt bij
aangetekende brief gericht aan de minister, per adres van de OVAM.
Art. 34. §1. Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag voor de erkenning als
bodemsaneringsdeskundige de volgende gegevens bevatten:
1° als het een rechtspersoon betreft:
a) de statuten van de rechtspersoon;
b) de namen van de natuurlijke personen die door de rechtspersoon gemachtigd zijn
om de rechtspersoon ten aanzien van derden te verbinden;
2° een kopie van de diploma’s waarmee de grondige kennis, vermeld in artikel 30,
§1,1°, en §2,3°, en artikel 31,3°, en 4°, en in voorkomend geval d e grondige kennis,
vermeld in artikel 30, §1,3°, en §2,5°, en artikel 31, 9°, wordt aangetoond ;
;
3° een curriculum vitae, getuigschrift, referentiel ijst of beschrijving van de opgedane
relevante ervaring van de personen die beschikken over de grondige kennis, vermeld
in artikel 30, §1,3°, en §2,5°, en artikel 31, 9°, en de beroepservaring, vermeld in
artikel 30, §1,2°, en §2,4°, en artikel 31, 5°, tot en met 8°, en 11°, waaruit die kennis
en ervaring blijkt;
4° een bewijs dat de aanvrager de beschikking heeft over de modellen, vermeld in
artikel 30 of 31;
5° een onvoorwaardelijke verbintenis waarin de aanv rager zich tot het volgende
verbindt:
a) binnen een termijn van dertig dagen na de datum van de erkenningsbeslissing een
verzekering voor beroepsaansprakelijkheid als vermeld in artikel 30 of 31 te sluiten
en de OVAM in kennis te stellen van de afgesloten polis;
b) binnen een termijn van honderdtachtig dagen na de datum van de
erkenningsbeslissing de noodzakelijke personen, vermeld in artikel 30 of 31, in dienst
te nemen of contractueel ter beschikking te hebben, voor zover hij die personen nog
niet in dienst heeft of contractueel ter beschikking heeft;
c) alle analyses van monsters en al het veldwerk uit te voeren of te laten uitvoeren
als vermeld in artikel 36, 2°;
6° een recent getuigschrift van goed zedelijk gedra g van de persoon, vermeld in
artikel 30, §1, of van de bestuurders en de personen die de rechtspersoon kunnen
verbinden;
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7° als de aanvrager handelaar is, een recent bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager:
a) niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert of een gerechtelijk
akkoord verkregen heeft, dan wel in een soortgelijke toestand verkeert als gevolg
van een soortgelijke procedure die geldt in het land waar hij gevestigd is;
b) niet het voorwerp is van een procedure van faillietverklaring of van gerechtelijk
akkoord of van een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de wetten en
regelingen van het land waar hij gevestigd is;
8° een recent attest waaruit blijkt dat de aanvrage r aan zijn sociale en fiscale
verplichtingen voldaan heeft.
§2. Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag voor de erkenning als
bodemsaneringsdeskundige van type 2 naast de gegevens, vermeld in §1, ook een
bewijs bevatten dat de aanvrager zelf beschikt of de contractuele beschikking heeft
over de middelen om infrastructuurwerken te ontwerpen en te begeleiden.
§3. De OVAM kan een model van aanvraagformulier tot erkenning als
bodemsaneringsdeskundige ter beschikking stellen.
Onderafdeling II. Beoordeling, advies en beslissing over de aanvraag tot erkenning
Art. 35. De procedure voor de behandeling van de aanvragen tot erkenning als
bodemsaneringsdeskundige is als volgt:
1° de OVAM stuurt binnen een termijn van dertig dag en na de datum van ontvangst
van de aanvraag een ontvangstbewijs aan de aanvrager, waarbij de OVAM zich
tevens uitspreekt over de ontvankelijkheid van de aanvraag;
2° de OVAM verklaart de aanvraag ontvankelijk of ve rzoekt om de nodige
aanvullingen. Als de OVAM niet binnen de termijn, vermeld in 1°, om aanvullingen
heeft verzocht, wordt de aanvraag geacht ontvankelijk te zijn.
Als de OVAM binnen de termijn, vermeld in 1°, om aa nvullingen verzoekt, wordt de
aangevulde aanvraag opnieuw bij aangetekende brief aan de OVAM toegestuurd. De
OVAM stuurt binnen een termijn van dertig dagen na de datum van ontvangst van de
aangevulde aanvraag het ontvangstbewijs aan de aanvrager, waarbij de OVAM zich
tevens uitspreekt over de ontvankelijkheid van de aangevulde aanvraag;
3° de OVAM onderzoekt de ontvankelijke aanvraag en stuurt die samen met haar
advies binnen een termijn van negentig dagen na de datum van het ontvangstbewijs
van de ontvankelijke aanvraag naar de minister;
4° de minister neemt binnen een termijn van honder dtwintig dagen na de datum van
het ontvangstbewijs van de ontvankelijke aanvraag een beslissing over de erkenning;
5° binnen honderdvijftig dagen na de datum van het ontvangstbewijs van de
ontvankelijke aanvraag wordt de beslissing over de erkenning door de OVAM bij
aangetekende brief aan de aanvrager betekend. De erkenningsbeslissing wordt bij
uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Afdeling IV. Voorwaarden voor het gebruik van de erkenning als
bodemsaneringsdeskundige
Art. 36. In het kader van het gebruik van de erkenning is de
bodemsaneringsdeskundige ertoe gehouden:
1° alle monsters die genomen worden in het kader va n het Bodemdecreet te laten
analyseren overeenkomstig het CMA of volgens een methode die door de OVAM
gelijkwaardig wordt verklaard bij een laboratorium dat erkend is voor de uit te voeren
metingen krachtens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid ;
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2° het veldwerk uit te voeren, of erop toe te zien dat het veldwerk wordt uitgevoerd
overeenkomstig het CMA of volgens een methode die door de OVAM gelijkwaardig
wordt verklaard;
3° op eenvoudig verzoek onmiddellijk aan de OVAM me e te delen waar veldwerk in
het kader van het Bodemdecreet en dit besluit wordt gepland in de periode die is
aangegeven in het verzoek van de OVAM;
4° de taken, vermeld in artikel 28 of 29, uit te vo eren in overeenstemming met de
standaardprocedures of de codes van goede praktijk, vermeld in het Bodemdecreet
en dit besluit;
5° in elk rapport, verslag of project, opgesteld kr achtens het Bodemdecreet of dit
besluit, te verklaren dat hij niet verkeert in een van de gevallen van
onverenigbaarheid als vermeld in artikel 46;
6° de verslagen, rapporten en projecten, opgesteld krachtens het Bodemdecreet en
dit besluit, als auteurs mee te laten ondertekenen door de personen die beschikken
over de kennis of ervaring, vermeld in artikel 30 of 31, als bepaald in de
standaardprocedures, vermeld in het Bodemdecreet.
De OVAM beoordeelt of de door de bodemsaneringsdeskundige voorgestelde
personen beschikken over de vereiste kennis en ervaring, en ze kent die personen
de bevoegdheid toe om welbepaalde verslagen, rapporten en projecten, vermeld in
het Bodemdecreet en dit besluit, als auteur mee te ondertekenen of ze weigert die
bevoegdheid;
7° onverwijld de volgende wijzigingen aan de OVAM t e melden:
a) wijziging van de personen met handtekeningbevoegdheid, vermeld in punt 6°;
b) wijziging van de modellen, vermeld in artikel 30 en 31, of wijziging van de
personen met de vereiste ervaring om die modellen te hanteren en de resultaten
ervan te interpreteren;
8° een klachtenregister bij te houden dat ter inzag e ligt voor de toezichthoudende
overheid;
9° jaarlijks een jaarverslag op te stellen. Het jaa rverslag bevat minstens de volgende
elementen:
a) een overzicht van de personen, vermeld in artikel 30 of 31, die beschikken over de
vereist kennis en beroepservaring;
b) een evaluatie van de genomen acties omtrent de kwaliteitsborging, de opleiding
van het personeel en de inhoud van het klachtenregister.
De bodemsaneringsdeskundige bezorgt de jaarverslagen op eenvoudig verzoek aan
de OVAM;
10° een kwaliteitshandboek op te maken en actueel t e houden.
Afdeling V. Schorsing en opheffing van de handtekeningsbevoegdheid en van de
erkenning als bodemsaneringsdeskundige
Onderafdeling I. Schorsing en opheffing van de handtekeningsbevoegdheid
Art. 37. Naar aanleiding van een ernstige fout of van herhaaldelijke fouten in de
verslagen, rapporten of projecten van de bodemsaneringsdeskundige of naar
aanleiding van eigen onderzoeksdaden kan de OVAM overgaan tot een herevaluatie
om te onderzoeken of de personen met handtekeningsbevoegdheid wel degelijk
beschikken over de vereiste kennis en ervaring, vermeld in artikel 30 of 31.
De OVAM kan op basis van de herevaluatie de handtekeningbevoegdheid van de
personen, vermeld in artikel 36, 6°, schorsen, voor een termijn van dertig dagen tot
honderdtachtig dagen, of opheffen.
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Art. 38. De OVAM brengt de bodemsaneringsdeskundige en de houder van de
handtekeningsbevoegdheid, per adres van de bodemsaneringsdeskundige,
bij aangetekende brief op de hoogte van de voorgenomen beslissing tot schorsing of
opheffing van de handtekeningsbevoegdheid. Binnen een termijn van dertig dagen
na datum van ontvangst van die brief kan de houder van de
handtekeningsbevoegdheid alle nodige formaliteiten vervullen om de schorsing of
opheffing van de handtekeningsbevoegdheid te voorkomen of zijn verweermiddelen
aan de OVAM kenbaar te maken. De OVAM neemt een beslissing over de schorsing
of de opheffing, rekening houdend met de eventueel vervulde formaliteiten of de
eventueel meegedeelde verweermiddelen.
In geval van schorsing of opheffing van de handtekeningsbevoegdheid betekent de
OVAM die beslissing bij aangetekende brief aan de bodemsaneringsdeskundige en
aan de houder van de handtekeningsbevoegdheid, per adres van de
bodemsaneringsdeskundige.
Onderafdeling II. Schorsing van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige
Art. 39. De minister kan te allen tijde de erkenning als bodemsaneringsdeskundige
schorsen voor een termijn van maximaal honderdtachtig dagen in de volgende
gevallen:
1° de bodemsaneringsdeskundige voert de taken, verm eld in artikel 28 of 29, niet
reglementair of niet objectief uit;
2° de bodemsaneringsdeskundige houdt onvoldoende to ezicht op het veldwerk of het
gebruik van de correcte analysemethode;
3° de bodemsaneringsdeskundige voldoet niet meer aa n de erkenningsvoorwaarden,
vermeld in artikel 30 of 31;
4° de bodemsaneringsdeskundige leeft de voorwaarden voor het gebruik van de
erkenning, vermeld in artikel 36, niet na;
5° de bodemsaneringsdeskundige begaat onregelmatigh eden bij de uitvoering van
de taken, vermeld in artikel 28 of 29;
6° de bodemsaneringsdeskundige is bij een vonnis of arrest dat in kracht van
gewijsde is gegaan, veroordeeld voor een misdrijf dat door zijn aard de
beroepsethiek van de bodemsaneringsdeskundige in kwestie aantast.
Art. 40. De minister brengt de bodemsaneringsdeskundige bij aangetekende brief op
de hoogte van zijn voornemen tot schorsing van de erkenning met vermelding van de
redenen. Binnen een termijn van dertig dagen na datum van ontvangst van die brief
kan de bodemsaneringsdeskundige alle nodige formaliteiten vervullen om de
schorsing te voorkomen of zijn verweermiddelen aan de minister kenbaar maken. De
minister neemt een beslissing over de schorsing van de erkenning, rekening
houdend met de eventueel vervulde formaliteiten of de eventueel meegedeelde
verweermiddelen.
In geval van schorsing van de erkenning wordt die beslissing door de minister bij
aangetekende brief aan de bodemsaneringsdeskundige betekend en bij uittreksel in
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Onderafdeling III. Opheffing van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige
Art. 41. De minister kan te allen tijde de erkenning als bodemsaneringsdeskundige
opheffen in de volgende gevallen:
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1° de bodemsaneringsdeskundige voert de taken, verm eld in artikel 28 of 29,
herhaaldelijk niet reglementair of niet objectief uit;
2° de bodemsaneringsdeskundige houdt herhaaldelijk onvoldoende toezicht op
veldwerk of het gebruik van de correcte analysemethode;
3° de bodemsaneringsdeskundige voldoet bij het vers trijken van de
schorsingsperiode nog steeds niet aan de erkenningsvoorwaarden waarvoor hij op
grond van artikel 39, 3°, geschorst werd;
4° de bodemsaneringsdeskundige leeft de voorwaarden voor het gebruik van de
erkenning, vermeld in artikel 36, bij herhaling niet na;
5° de bodemsaneringsdeskundige begaat ernstige onre gelmatigheden of bij
herhaling onregelmatigheden bij de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 28 of
29;
6° de bodemsaneringsdeskundige is bij een vonnis of arrest dat in kracht van
gewijsde is gegaan, veroordeeld voor een misdrijf dat door zijn aard de
beroepsethiek van de bodemsaneringsdeskundige in ernstige mate aantast.
Art. 42. De bepalingen van artikel 40 zijn van overeenkomstige toepassing.
Onderafdeling IV. Opheffing van rechtswege van de erkenning als
bodemsaneringsdeskundige
Art. 43. §1. De erkenning als bodemsaneringsdeskundige van type 1 wordt van
rechtswege opgeheven als de bodemsaneringsdeskundige gedurende twee
opeenvolgende volledige kalenderjaren minder dan tien technische verslagen en
minder dan tien verslagen van oriënterend bodemonderzoek heeft opgemaakt, en bij
een erkende bodembeheerorganisatie, respectievelijk bij de OVAM heeft ingediend.
De erkenning als bodemsaneringsdeskundige van type 2 wordt van rechtswege
opgeheven als de bodemsaneringsdeskundige gedurende twee opeenvolgende
volledige kalenderjaren minder dan tien verslagen van oriënterend bodemonderzoek,
minder dan vijf verslagen van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek of
beschrijvend bodemonderzoek, en minder dan drie bodemsaneringsprojecten of
beperkte bodemsaneringsprojecten heeft opgemaakt en bij de OVAM heeft
ingediend.
De beslissingen houdende vaststelling van de opheffing van de erkenning worden
door de minister bij aangetekende brief aan de bodemsaneringsdeskundige
betekend en bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
§2. De bepalingen van §1 zijn niet van toepassing op de
bodemsaneringsdeskundigen die van rechtswege erkend zijn.
Art. 44. §1. De erkenning als bodemsaneringsdeskundige wordt van rechtswege
opgeheven in de volgende gevallen:
1° de bodemsaneringsdeskundige heeft na het verstri jken van de termijn van dertig
dagen na de datum van de erkenningsbeslissing niet het bewijs geleverd dat hij de
voorgeschreven verzekering voor beroepsaansprakelijkheid heeft afgesloten;
2° de bodemsaneringsdeskundige heeft na het verstri jken van de termijn van
honderdtachtig dagen na de datum van de erkenningsbeslissing niet het bewijs
geleverd de personen, vermeld in artikel 30 of 31, in dienst of contractueel ter
beschikking te hebben;
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3° de bodemsaneringsdeskundige beschikt na het vers trijken van de termijn van een
jaar na de datum van de erkenningsbeslissing nog niet over een kwaliteitshandboek
als vermeld in artikel 30 of 31;
4° de bodemsaneringsdeskundige heeft zijn activitei ten als
bodemsaneringsdeskundige stopgezet.
De beslissingen houdende vaststelling van de opheffing van de erkenning worden
door de minister bij aangetekende brief aan de bodemsaneringsdeskundige
betekend en bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
§2.De bepalingen van §1 zijn niet van toepassing op de
bodemsaneringsdeskundigen die van rechtswege erkend zijn.
Afdeling VI. Duur en overdraagbaarheid van de erkenning als
bodemsaneringsdeskundige
Art. 45. De erkenning als bodemsaneringsdeskundige geldt voor onbepaalde duur,
voor zover ze niet wordt geschorst of opgeheven.
De erkenning kan niet aan derden worden overgedragen.
Afdeling VII. Onverenigbaarheden
Art. 46. Van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige kan geen gebruik worden
gemaakt in de volgende gevallen:
1° de bodemsaneringsdeskundige of een persoon die v oor rekening van de
bodemsaneringsdeskundige een directie- of bestuursbevoegdheid uitoefent, is bloedof aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de
vierde graad, met de opdrachtgever, of - als het de leiding van
bodemsaneringswerken of risicobeheersmaatregelen betreft - met de opdrachtgever
of met de uitvoerder van de werken of de maatregelen, of met ieder ander persoon
die voor rekening van voormelde opdrachtgever respectievelijk uitvoerder, een
directie- of bestuursbevoegdheid uitoefent;
2° de bodemsaneringsdeskundige of een persoon die v oor rekening van de
bodemsaneringsdeskundige een directie- of bestuursbevoegdheid uitoefent, is zelf of
bij tussenpersoon eigenaar, mede-eigenaar of werkend vennoot van de
opdrachtgever, of - als het de leiding van bodemsaneringswerken of
risicobeheersmaatregelen betreft - van de opdrachtgever of van de uitvoerder van de
werken of de maatregelen;
3° de bodemsaneringsdeskundige of een persoon die v oor rekening van de
bodemsaneringsdeskundige een directie- of bestuursbevoegdheid uitoefent, oefent in
rechte of in feite, zelf of bij tussenpersoon, een directie- of beheersbevoegdheid uit
bij voormelde opdrachtgever, of - als het de leiding van bodemsaneringswerken of
risicobeheersmaatregelen betreft - van de opdrachtgever of van de uitvoerder;
4° de activiteiten van de bodemsaneringsdeskundige worden in die hoedanigheid, als
natuurlijke of rechtspersoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
gefinancierd, gecontroleerd of beheerd, in welke vorm dan ook, door de
opdrachtgever of de uitvoerder van de bodemsaneringswerken of de
risicobeheersmaatregelen;
5° zowel de bodemsaneringsdeskundige als de opdrach tgever, of – als het de leiding
van bodemsaneringswerken of risicobeheersmaatregelen betreft - zowel de
bodemsaneringsdeskundige als de uitvoerder van de bodemsaneringswerken of de
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risicobeheersmaatregelen, worden rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk gefinancierd, gecontroleerd of beheerd door één persoon.
In afwijking van het eerste lid kan de minister op gemotiveerd schriftelijk verzoek van
de opdrachtgever of de bodemsaneringsdeskundige beslissen dat in de gevallen van
onverenigbaarheid, vermeld in het eerste lid, toch gebruik kan worden gemaakt van
de erkenning als bodemsaneringsdeskundige, als hij van oordeel is dat de kwaliteit
van de uitvoering van de werkzaamheden kan worden gewaarborgd en als de
verzoeker er zich toe verbindt de bijkomende controlekosten van de OVAM te
vergoeden. De minister neemt een beslissing binnen vijfenveertig dagen na
ontvangst van het gemotiveerde schriftelijke verzoek.
Hoofdstuk III. Verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek en de
bodemsanering uit te voeren en te (pre)financieren
Afdeling I. Saneringscriterium bij nieuwe bodemverontreiniging
Art. 47. De bodemsaneringsnormen, vermeld in artikel 9, §1, van het Bodemdecreet,
worden vastgesteld in bijlage IV, gevoegd bij dit besluit.
Afdeling II. Saneringsdoel
Art. 48. Bij de evaluatie van de beste beschikbare technieken die geen overmatige
kosten met zich meebrengen, moet rekening worden gehouden met de volgende
elementen:
1° de verschillende milieuhygiënische criteria van de beschouwde technieken, zoals:
a) de mate van het behalen van de decretale doelstellingen;
b) de eventuele beperkingen op het gebruik van de grond na de bodemsanering;
c) de verschillende milieubaten;
d) de tijd die het zal vergen om de bodem te saneren;
2° de verschillende technische criteria van de besc houwde technieken, zoals:
a) de mogelijke hinder voor de omgeving;
b) de mate waarin toekomstige schade zal voorkomen;
c) de mate waarin bij de uitvoering onbedoelde schade kan worden vermeden
d) de noodzakelijke maatregelen om zowel de milieuveiligheid als de
arbeidsveiligheid te verzekeren bij de uitvoering van de bodemsaneringswerken;
3° de kosten van de uitvoering van de bodemsanering en de eventuele bijkomende
kosten die gekoppeld zijn aan de restverontreiniging.
Art. 49. De nadere regels voor de afweging van de verschillende technieken worden
bepaald in de standaardprocedure, vermeld in artikel 47, §2, van het Bodemdecreet.
Afdeling III. Vrijstelling van de verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek en
de bodemsanering uit te voeren
Onderafdeling I. Kennisvoorwaarde
Art. 50. Bij de beoordeling van het feit of de eigenaar al dan niet op de hoogte was of
op de hoogte behoorde te zijn van de bodemverontreiniging op het ogenblik van de
verwerving, vermeld in artikel 12, §2, 3°, en artik el 23, §2, 3°, van het Bodemdecreet,
wordt in het bijzonder rekening gehouden met de volgende elementen:
1° het tijdstip van de verwerving;
2° vermeldingen of aanwijzingen in de aankoopakte;
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3° de hoedanigheid van de eigenaar;
4° de ervaring of beroepskennis van de eigenaar;
5° de aard, de zintuiglijke waarneembaarheid of de algemene bekendheid van de
bodemverontreiniging;
6° de aard van de inrichting die aanleiding heeft g egeven tot de
bodemverontreiniging;
7° de toestand van en de voorkennis over de verontr einigde grond;
8° beschikbare documenten met betrekking tot de ver ontreinigde grond.
Onderafdeling II. Procedure tot aanvraag van de vrijstelling van de verplichting om
het beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering uit te voeren
A. Nieuwe bodemverontreiniging
Art. 51. De persoon, vermeld in artikel 11 van het Bodemdecreet, betekent zijn
gemotiveerd standpunt tot vrijstelling van de plicht als vermeld in artikel 12 van het
Bodemdecreet bij aangetekende brief aan de OVAM. Hij doet dat, op straffe van nietontvankelijkheid, binnen een termijn van negentig dagen na ontvangst van de brief
van de OVAM waarin hem wordt gewezen op zijn zelfstandige verplichting om een
beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren of om tot bodemsanering over te gaan.
De OVAM onderzoekt het gemotiveerde standpunt en oordeelt of de persoon,
vermeld in artikel 11 van het Bodemdecreet, voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden,
vermeld in artikel 12, §1 of §2, van het Bodemdecreet, of dat de afwijking, vermeld in
artikel 12, §3, van het Bodemdecreet, van toepassing is. De OVAM stelt die persoon
in kennis van haar beslissing binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van
het gemotiveerd standpunt.
B. Historische bodemverontreiniging
Art. 52. Voor de aanmaning, vermeld in artikel 22 van het Bodemdecreet, kunnen de
personen, vermeld in artikel 22 van het Bodemdecreet, op elk tijdstip bij
aangetekende brief hun gemotiveerde standpunt tot vrijstelling van de plicht als
vermeld in artikel 23 van het Bodemdecreet aan de OVAM betekenen.
De OVAM neemt het gemotiveerde standpunt op in het dossier van de grond.
Na de aanmaning betekent de persoon die krachtens artikel 22 van het
Bodemdecreet werd aangemaand bij aangetekende brief zijn gemotiveerde
standpunt aan de OVAM. Hij doet dat, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen
een termijn van negentig dagen na ontvangst van de aanmaning.
De OVAM onderzoekt het gemotiveerde standpunt en oordeelt of de aangemaande
persoon voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden, vermeld in artikel 23, §1 of §2, van
het Bodemdecreet, of dat de afwijking, vermeld in artikel 23, §3, van het
Bodemdecreet, van toepassing is. De OVAM stelt die persoon in kennis van haar
beslissing binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het gemotiveerde
standpunt.
Onderafdeling III. Overdracht van de vrijstelling van de verplichting om het
beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering uit te voeren
Art 53. Als de persoon die de grond overdraagt voor een bepaalde
bodemverontreiniging krachtens artikel 12 of 23 van het Bodemdecreet vrijstelling
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van de verplichting tot het uitvoeren van het beschrijvend bodemonderzoek en de
bodemsanering heeft verkregen, gaat die vrijstelling op het moment van de
verwerving van de grond van rechtswege over op de verwerver als voldaan is aan de
drie volgende voorwaarden:
1° de verwerver of zijn rechtsvoorganger heeft de b odemverontreiniging niet zelf
veroorzaakt;
2° de verontreiniging is niet tot stand gekomen tij dens een periode dat de verwerver
of zijn rechtsvoorganger eigendoms- of gebruiksrechten op de grond had;
3° de verwerver heeft op het moment dat de grond wo rdt overgedragen geen
eigendomsrechten op de grond.
Art. 54. De vrijstelling van de verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek en
de bodemsanering uit te voeren die krachtens artikel 53 op de verwerver is
overgegaan, vervalt van rechtswege wanneer de aanwezige bodemverontreiniging
die in de conformverklaring van het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek of
van het beschrijvend bodemonderzoek, of in de eindverklaring werd gekwalificeerd
als geen ernstige bodemverontreiniging, opnieuw een risico oplevert of kan
opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu door een wijziging van de
kenmerken, functies of eigenschappen van de bodem.
Hoofdstuk IV. Oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek
Afdeling I. Oriënterend bodemonderzoek
Onderafdeling I. Aanvullende onderzoeksverrichtingen en conformverklaring van het
oriënterend bodemonderzoek
Art. 55. Een oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de bepalingen
van artikel 28 van het Bodemdecreet. Als de OVAM van oordeel is dat het
oriënterend bodemonderzoek niet conform die bepalingen werd uitgevoerd, kan ze
overeenkomstig artikel 28, §3, van het Bodemdecreet op elk ogenblik administratieve
of technische aanvullende onderzoeksverrichtingen opleggen.
Als de OVAM aanvullende onderzoeksverrichtingen oplegt, kan ze een termijn
bepalen waarbinnen de aanvullende onderzoeksverrichtingen moeten worden
uitgevoerd en het verslag ervan bij de OVAM moet worden ingediend.
Art. 56. Als de OVAM van oordeel is dat de aanvullende onderzoeksverrichtingen
samen met het uitgevoerde bodemonderzoek, vermeld in artikel 28, §3, van het
Bodemdecreet, aan de vereisten van artikel 28 van het Bodemdecreet
beantwoorden, levert ze een bodemattest af aan de opdrachtgever van het
oriënterend bodemonderzoek waarin dit wordt vermeld. Dat bodemattest geldt als
conformiteitsattest voor het oriënterend bodemonderzoek.
Art. 57. Als de OVAM zich niet binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst
van het verslag van de aanvullende onderzoeksverrichtingen heeft uitgesproken,
worden de aanvullende onderzoeksverrichtingen samen met het uitgevoerde
bodemonderzoek, vermeld in artikel 28, §3, van het Bodemdecreet, geacht conform
de bepalingen van artikel 28 van het Bodemdecreet te zijn.
Onderafdeling II. Verplichting om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren
A. Overdracht van risicogrond bij gedwongen mede-eigendom
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Art. 58. Een oriënterend bodemonderzoek wordt in de volgende gevallen op initiatief
en op kosten van de overdrager of de gemandateerde uitgevoerd voor de overdracht
van een privatief deel van een onroerend geheel dat valt onder het stelsel van
gedwongen mede-eigendom, vermeld in artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek:
1° in dat privatieve deel is of was een risico-inri chting gevestigd;
2° in de gemeenschappelijke delen is of was een ris ico-inrichting gevestigd die
uitsluitend bestemd is of was voor dat privatieve deel.
Art. 59. Een eenmalig oriënterend bodemonderzoek wordt in de volgende gevallen
op initiatief en op kosten van de vereniging van mede-eigenaars uitgevoerd:
1° voor de vestiging van de gedwongen mede-eigendom was een risico-inrichting
gevestigd op de grond waarop de gedwongen mede-eigendom gevestigd is;
2° in de gemeenschappelijke delen was een risico-in richting gevestigd die bestemd
was ten behoeve van de mede-eigendom.
Het eenmalige oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd voor 31 december
2014, tenzij er eerder een overdracht van een privatief of gemeenschappelijk deel
plaatsvindt. In dat geval wordt het eenmalige oriënterend bodemonderzoek
uitgevoerd voor de eerste overdracht.
Als de vereniging van mede-eigenaars nalaat het oriënterend bodemonderzoek uit te
voeren, ook binnen dertig dagen nadat de overdrager haar daartoe bij aangetekende
brief in gebreke heeft gesteld, kan de overdrager zelf opdracht geven tot het
uitvoeren van het oriënterend bodemonderzoek en de eraan verbonden kosten
verhalen op de vereniging van mede-eigenaars. Hij kan ook van de vereniging van
mede-eigenaars een voorschot vorderen voor de betaling van de kosten van het
oriënterend bodemonderzoek.
Art. 60. Er hoeft geen oriënterend bodemonderzoek te worden uitgevoerd voor de
overdracht van een privatief of gemeenschappelijk deel als in de
gemeenschappelijke delen een risico-inrichting gevestigd is die uitsluitend bestemd is
ten behoeve van de mede-eigendom, voor zover geen enkel van de gevallen,
vermeld in artikel 58 en 59, van toepassing is.
B. Periodieke verplichting om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren
Art. 61. De exploitanten van de risico-inrichtingen die in de lijst in bijlage I bij dit
besluit onder de kolom ’categorie’ met de letter B zijn aangeduid, moeten op eigen
kosten een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren volgens het volgende tijdschema:
1° een eerste maal:
a) de risico-inrichtingen waarvan de exploitatie voor 29 oktober 1995 is aangevat:
voor 31 december 2011;
b) de risico-inrichtingen waarvan de exploitatie tussen 29 oktober 1995 en de
inwerkingtreding van dit besluit is aangevat: voor 31 december 2015;
c) de risico-inrichtingen waarvan de exploitatie na de inwerkingtreding van dit besluit
is aangevat en waar geen oriënterend bodemonderzoek op de grond werd
uitgevoerd binnen de periode van tien jaar voor de aanvang van de exploitatie:
binnen zes jaar na de aanvang van de exploitatie;
d) de risico-inrichtingen waarvan de exploitatie na de inwerkingtreding van dit besluit
is aangevat en waar een oriënterend bodemonderzoek op de grond werd uitgevoerd
binnen de periode van tien jaar voor de aanvang van de exploitatie: binnen tien jaar
na de aanvang van de exploitatie;
2° vervolgens periodiek om de tien jaar.
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Art. 62. De exploitanten van de risico-inrichtingen die in de lijst in bijlage I bij dit
besluit onder de kolom ’categorie’ met de letter A zijn aangeduid, moeten op eigen
kosten een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren volgens het volgende tijdschema:
1° een eerste maal:
a) de risico-inrichtingen waarvan de exploitatie voor 29 oktober 1995 is aangevat:
voor 31 december 2013;
b) de risico-inrichtingen waarvan de exploitatie tussen 29 oktober 1995 en de
inwerkingtreding van dit besluit is aangevat: voor 31 december 2017;
c) de risico-inrichtingen waarvan de exploitatie na de inwerkingtreding van dit besluit
is aangevat en waar geen oriënterend bodemonderzoek op de grond werd
uitgevoerd binnen de periode van tien jaar voor de aanvang van de exploitatie:
binnen twaalf jaar na de aanvang van de exploitatie;
d) de risico-inrichtingen waarvan de exploitatie na de inwerkingtreding van dit besluit
is aangevat en waar een oriënterend bodemonderzoek op de grond werd uitgevoerd
binnen de periode van tien jaar voor de aanvang van de exploitatie: binnen twintig
jaar na de aanvang van de exploitatie;
2° vervolgens periodiek om de twintig jaar.
Art. 63. De periodieke verplichting om een oriënterend bodemonderzoek uit te
voeren geldt niet voor tijdelijke inrichtingen en verplaatsbare inrichtingen als vermeld
in het Milieuvergunningsdecreet.
Onderafdeling III. Uitzondering op de verplichting om een volledig nieuw oriënterend
bodemonderzoek uit te voeren
A. Geen nieuw oriënterend bodemonderzoek
Art. 64. Er hoeft geen nieuw oriënterend bodemonderzoek te worden uitgevoerd als
voldaan is aan de twee volgende voorwaarden:
1° sedert de datum van ondertekening van het meest recente verslag van
oriënterend bodemonderzoek is of was op de te onderzoeken grond geen risicoinrichting gevestigd;
2° de bestemming van de te onderzoeken grond confor m de vigerende plannen van
aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen is sedert de datum van ondertekening van
het meest recente verslag van oriënterend bodemonderzoek niet in die zin gewijzigd
dat een bestemmingstype met een lagere bodemsaneringsnorm van toepassing is.
Art. 65. Als sedert de datum van ondertekening van het meest recente verslag van
oriënterend bodemonderzoek op de te onderzoeken grond een risico-inrichting
gevestigd is of was, hoeft geen nieuw oriënterend bodemonderzoek te worden
uitgevoerd als voldaan is aan de twee volgende voorwaarden:
1° de ondertekening van het meest recente verslag v an oriënterend
bodemonderzoek dateert van minder dan een jaar voor de rechtshandeling die of
het rechtsfeit dat krachtens het Bodemdecreet de verplichting tot het uitvoeren van
een oriënterend bodemonderzoek met zich meebrengt;
2° sedert de datum van ondertekening van het meest recente verslag van
oriënterend bodemonderzoek heeft er zich geen schadegeval op de grond
voorgedaan.
B. Beperkte aanvulling van het oriënterend bodemonderzoek
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Art. 66. In de gevallen, vermeld in artikel 64 en 65, moet een beperkte aanvulling van
het meest recente oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd als de ruimtelijke
omschrijving van de onderzochte grond niet meer overeenstemt met de ruimtelijke
omschrijving van de grond waarop de onderzoeksplicht rust. De beperkte aanvulling
wordt uitgevoerd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige conform de
standaardprocedure, vermeld in artikel 28, §2, van het Bodemdecreet.
C. Bundeling en aanvulling van de beschikbare onderzoeksgegevens
Art. 67. Als sedert de datum van ondertekening van het meest recente verslag van
oriënterend bodemonderzoek op de grond een risico-inrichting gevestigd is of was,
kan het oriënterend bodemonderzoek worden beperkt tot een bundeling en
aanvulling van de beschikbare onderzoeksgegevens, als voldaan is aan een van de
volgende voorwaarden:
1° een beschrijvend bodemonderzoek waarbij onder me er de mogelijke
bodemverontreiniging van alle op de grond gevestigde risico-inrichtingen werd
onderzocht, werd uitgevoerd minder dan een jaar voor de rechtshandeling die of het
rechtsfeit dat krachtens het Bodemdecreet de verplichting tot het uitvoeren van een
oriënterend bodemonderzoek met zich meebrengt;
2° een bodemsanering die de bodemverontreiniging va n alle op de grond gevestigde
risico-inrichtingen tot voorwerp heeft, is in uitvoering;
3° de OVAM heeft minder dan een jaar voor de rechts handeling die of het rechtsfeit
dat krachtens het Bodemdecreet de verplichting tot het uitvoeren van een
oriënterend bodemonderzoek met zich meebrengt, een eindverklaring uitgereikt voor
een bodemsanering die de bodemverontreiniging van alle op de grond gevestigde
risico-inrichtingen tot voorwerp had.
Afdeling II. Beschrijvend bodemonderzoek
Art. 68. Overeenkomstig artikel 39, §1, van het Bodemdecreet spreekt de OVAM zich
binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het verslag van het
beschrijvend bodemonderzoek uit over de conformiteit van het beschrijvend
bodemonderzoek met de bepalingen van artikel 38 van het Bodemdecreet.
Art. 69. Als de OVAM van oordeel is dat het beschrijvend bodemonderzoek conform
de vereisten van artikel 38 van het Bodemdecreet werd uitgevoerd, reikt ze een
conformiteitsattest uit voor het beschrijvend bodemonderzoek.
Als in het verslag van het beschrijvend bodemonderzoek gegevens, vermeld in artikel
38, §1, tweede lid, van het Bodemdecreet, opgenomen zijn, kan de OVAM een
uitspraak over die gegevens in het conformiteitsattest van het beschrijvend
bodemonderzoek opnemen.
Art. 70. Als de OVAM van oordeel is dat het beschrijvend bodemonderzoek niet
conform de vereisten van artikel 38 van het Bodemdecreet werd uitgevoerd, legt ze
aanvullende onderzoeksverrichtingen op.
De OVAM kan een termijn bepalen waarbinnen de aanvullende
onderzoeksverrichtingen moeten worden uitgevoerd en het verslag ervan aan de
OVAM moet worden bezorgd.
Art. 71. De OVAM stelt de opdrachtgever van het beschrijvend bodemonderzoek in
kennis van de beslissingen, vermeld in artikel 69 en 70.

./.

23

Afdeling III. Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Art. 72. Overeenkomstig artikel 45, §1, van het Bodemdecreet spreekt de OVAM zich
binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het verslag van oriënterend en
beschrijvend bodemonderzoek uit over de conformiteit van het oriënterend en
beschrijvend bodemonderzoek met de bepalingen van artikel 44 van het
Bodemdecreet.
Art. 73. Als de OVAM van oordeel is dat het oriënterend en beschrijvend
bodemonderzoek conform de vereisten van artikel 44 van het Bodemdecreet werd
uitgevoerd, reikt ze een conformiteitsattest uit voor het oriënterend en beschrijvend
bodemonderzoek.
De bepaling van artikel 69, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Art. 74. Als de OVAM van oordeel is dat het oriënterend en beschrijvend
bodemonderzoek niet werd uitgevoerd conform de vereisten van artikel 44 van het
Bodemdecreet, maar wel voldoet aan de vereisten van artikel 28 van het
Bodemdecreet, beschouwt ze het verslag van oriënterend en beschrijvend
bodemonderzoek als een verslag van oriënterend bodemonderzoek.
Om het ingediende bodemonderzoek alsnog aan de vereisten van artikel 44 van het
Bodemdecreet te laten voldoen, kunnen aanvullende onderzoeksverrichtingen
worden uitgevoerd en kan het verslag ervan aan de OVAM worden bezorgd.
Art. 75. Als de OVAM van oordeel is dat het oriënterend en beschrijvend
bodemonderzoek niet conform de vereisten van artikel 44 van het Bodemdecreet
werd uitgevoerd en evenmin voldoet aan de vereisten van artikel 28 van het
Bodemdecreet, legt de OVAM aanvullende onderzoeksverrichtingen op om het
ingediende bodemonderzoek te laten voldoen aan de vereisten van artikel 28 van het
Bodemdecreet.
De OVAM kan een termijn bepalen waarbinnen die aanvullende
onderzoeksverrichtingen moeten worden uitgevoerd en het verslag ervan aan de
OVAM moet worden bezorgd.
Om het ingediende bodemonderzoek alsnog aan de vereisten van artikel 44 van het
Bodemdecreet te laten voldoen, kunnen naast de aanvullende
onderzoeksverrichtingen, vermeld in het eerste lid, nog bijkomende aanvullende
onderzoeksverrichtingen worden uitgevoerd en kan het verslag ervan aan de OVAM
worden bezorgd.
Art. 76. De OVAM stelt de opdrachtgever van het oriënterend en beschrijvend
bodemonderzoek in kennis van de beslissingen, vermeld in artikel 73 tot en met 75.
Hoofdstuk V. Bodemsanering
Afdeling I. Bodemsaneringsproject
Onderafdeling I. Kennisgeving van het bodemsaneringsproject aan de OVAM
Art. 77. Het bodemsaneringsproject wordt aan de OVAM betekend bij ter post
aangetekende zending tegen ontvangstbewijs of wordt afgegeven op de zetel van de
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OVAM tegen ontvangstbewijs. Het bodemsaneringsproject wordt bij de OVAM
ingediend in het aantal exemplaren en ondertekend zoals bepaald in de
standaardprocedure, vermeld in artikel 47, §2, van het Bodemdecreet.
Onderafdeling II. Inhoud van het bodemsaneringsproject
Art. 78. Een bodemsaneringsproject bevat minstens de volgende gegevens:
1° een niet-technische samenvatting van het bodemsa neringsproject;
2° de volgende identificatiegegevens:
a) de identificatie van de te saneren gronden waarop het bodemsaneringsproject
betrekking heeft;
b) de identificatie van de gronden waarop werken noodzakelijk zijn om de
bodemsanering uit te voeren, inclusief de coördinaten van hun eigenaar en gebruiker
en, indien van toepassing, de coördinaten van de vereniging van mede-eigenaars;
3° de volgende specifieke informatie in geval van:
a) een gefaseerd bodemsaneringsproject: de motivatie waarom een gefaseerd
bodemsaneringsproject wordt opgesteld;
b) aanvullingen op of wijzigingen aan het bodemsaneringsproject: de aanvullingen op
of wijzigingen aan het bodemsaneringsproject;
c) een nieuw bodemsaneringsproject: de motivatie waarom een nieuw
bodemsaneringsproject wordt opgesteld;
4° een overzicht van de verontreinigingstoestand en de eventueel uitgevoerde
maatregelen en pilootproeven:
a) de resultaten van de relevante conform verklaarde oriënterende en beschrijvende
bodemonderzoeken, beschrijvende bodemonderzoeken of waterbodemonderzoeken
die in voorkomend geval geactualiseerd werden;
b) de resultaten van de andere maatregelen, vermeld in hoofdstuk VI van Titel III van
het Bodemdecreet, die in voorkomend geval genomen werden, voor zover die een
impact hebben op het bodemsaneringsproject;
c) de resultaten van de pilootproeven die in voorkomend geval werden uitgevoerd;
5° de volgende informatie over de behandeling van d e bodemverontreiniging en de
eventuele nazorg:
a) wat de technische mogelijkheden betreft om de bodemverontreiniging te behandelen:
1) de verschillende technische mogelijkheden om de bodemverontreiniging te behandelen
en de resultaten van de eventueel uitgevoerde onderzoeken naar de haalbaarheid van die
technische mogelijkheden;
2) een raming van de kostprijs van die technische mogelijkheden;
3) een aanduiding van de impact van die technische mogelijkheden op het leefmilieu
en van de resultaten waartoe ze zullen leiden, rekening houdend met de bepalingen
van artikel 10 of 21 van het Bodemdecreet en met de eventuele beperkingen die ze
zullen meebrengen bij het toekomstige gebruik van de verontreinigde gronden;
4) een afweging van de in overweging genomen relevante technische mogelijkheden
om de beste beschikbare techniek voor te stellen overeenkomstig artikel 48;
b) de maatregelen die de opsteller van het bodemsaneringsproject voorstelt te
nemen overeenkomstig artikel 10 of 21 van het Bodemdecreet, en de termijnen
waarbinnen die maatregelen zullen worden genomen;
c) de verenigbaarheid van het potentiële gebruik van de verontreinigde gronden na
bodemsanering met de vigerende of voorlopig vastgelegde bestemming;
d) de beperkingen die tijdens of na de uitvoering van de bodemsanering zullen
gelden krachtens artikel 72 van het Bodemdecreet;
e) de wijze waarop de tijdelijk of definitief weggenomen verontreinigende stoffen of
delen van de bodem of opstallen zullen worden behandeld of verwerkt;
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f) de beschrijving van de maatregelen die zullen worden genomen om zowel de
milieuveiligheid als de arbeidsveiligheid te verzekeren bij de uitvoering van de
bodemsaneringswerken;
g) de weerslag van de uitvoering van de bodemsaneringswerken op de naburige
gronden;
h) de activiteiten op de naburige gronden voor zover die een impact kunnen hebben
op de bodemsanering;
i) de eventuele nazorg en de termijn waarvoor die van kracht is;
6° de volgende gegevens over eventuele vergunningsp lichtige activiteiten in het
kader van de bodemsaneringswerken:
a) als de uitvoering van de bodemsaneringswerken activiteiten omvat die krachtens
het Milieuvergunningsdecreet meldings- of vergunningsplichtig of krachtens het
decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening
vergunningsplichtig zijn: de relevante gegevens over die vergunningsplichtige
activiteiten;
b) als de uitvoering van de bodemsaneringswerken het exploiteren of het veranderen
van een inrichting impliceert waarvoor een milieueffectrapport of een
omgevingsveiligheidsrapport vereist is krachtens de geldende wetgeving: de
relevante gegevens daarover.
Onderafdeling III. Ontvankelijkheid en volledigheid van het bodemsaneringsproject
Art. 79. Het bodemsaneringsproject is onontvankelijk als de kennisgeving van het
bodemsaneringsproject niet conform de bepalingen van artikel 77 is.
Het bodemsaneringsproject is onvolledig als het bodemsaneringsproject niet
minstens de gegevens, vermeld in artikel 78, bevat.
Art. 80. De OVAM onderzoekt de ontvankelijkheid en de volledigheid van het
bodemsaneringsproject. Als de OVAM van oordeel is dat het bodemsaneringsproject
onontvankelijk of onvolledig is, stelt ze de opdrachtgever van het
bodemsaneringsproject in kennis van die beslissing binnen een termijn van veertien
dagen na ontvangst van het bodemsaneringsproject.
Onderafdeling IV. Kennisgeving door de OVAM van de indiening van een
ontvankelijk en volledig bodemsaneringsproject
Art. 81. De OVAM brengt de eigenaars en gebruikers van de gronden waarop
werken noodzakelijk zijn om de verdere bodemsanering uit te voeren binnen een
termijn van veertien dagen na ontvangst van het bodemsaneringsproject op de
hoogte dat een ontvankelijk en volledig bodemsaneringsproject bij de OVAM werd
ingediend.
In de kennisgeving vermeldt de OVAM dat ze de mogelijkheid hebben om:
1° kennis te nemen van het bodemsaneringsproject op de zetel van de OVAM, en bij
de diensten van de gemeente als de bodemsaneringswerken inrichtingen omvatten
die vergunningsplichtig zijn krachtens het Milieuvergunningsdecreet;
2° bezwaren of opmerkingen op het bodemsaneringspro ject bij aangetekende brief
aan de OVAM mee te delen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst
van die kennisgeving.
Als de grond waarop werken noodzakelijk zijn om de verdere bodemsanering uit te
voeren een mede-eigendom als vermeld in artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek
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betreft, doet de OVAM de kennisgeving, in afwijking van het eerste lid, alleen aan de
vereniging van mede-eigenaars. De vereniging van mede-eigenaars brengt de
eigenaars en gebruikers van die mede-eigendom op de hoogte van de kennisgeving
van de OVAM binnen een termijn van tien dagen na ontvangst ervan.
Art. 82. De kennisgevingsverplichting, vermeld in artikel 81, geldt niet ten aanzien
van de eigenaars en gebruikers waarvan het gedagtekende en ondertekende
akkoord of de gedagtekende en ondertekende bezwaren of opmerkingen
opgenomen zijn in het bodemsaneringsproject.
Onderafdeling V. Openbaar onderzoek en advies
Art. 83. Als het bodemsaneringsproject inrichtingen omvat die krachtens het
Milieuvergunningsdecreet vergunningsplichtig zijn, legt de OVAM het ontvankelijke
en volledige bodemsaneringsproject binnen een termijn van veertien dagen na
ontvangst ervan voor advies voor aan de volgende instanties:
1° het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de gronden
gelegen zijn waarop de vergunningsplichtige inrichtingen worden gevestigd;
2° de andere overheidsorganen die krachtens artikel 12, §1, van het
Milieuvergunningsdecreet aangewezen zijn om advies uit te brengen over een
milieuvergunningsaanvraag voor die inrichtingen, met uitzondering van de OVAM.

Art. 84. Als het bodemsaneringsproject werken omvat die krachtens het decreet van
18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig
zijn, legt de OVAM het ontvankelijke en volledige bodemsaneringsproject binnen een
termijn van veertien dagen na ontvangst ervan voor advies voor aan de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar, bevoegd krachtens voormeld decreet.
Art. 85. Als het bodemsaneringsproject werken omvat waarvoor een
milieueffectrapport of een veiligheidsrapport vereist is, legt de OVAM het
ontvankelijke en volledige bodemsaneringsproject binnen een termijn van veertien
dagen na ontvangst ervan voor advies voor aan de bevoegde administratie.
Art. 86. In de gevallen, vermeld in artikel 83 tot en met 85, bezorgt de OVAM binnen
een termijn van veertien dagen na ontvangst ervan het bodemsaneringsproject aan
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de gronden
gelegen zijn waarop de vergunningsplichtige inrichtingen of werken gevestigd zijn of
uitgevoerd worden, en waarop werken worden uitgevoerd waarvoor een
milieueffectrapport of een veiligheidsrapport vereist is.
Binnen een termijn van tien dagen na ontvangst ervan maakt de burgemeester het
bodemsaneringsproject gedurende dertig dagen bekend door aanplakking van een
bericht op de plaats waar de bodemsaneringswerken gepland zijn en op de plaatsen
die gereserveerd zijn voor de officiële berichten van bekendmaking. Gedurende
diezelfde periode van dertig dagen legt hij het bodemsaneringsproject ter inzage bij
de diensten van het gemeentebestuur. Tijdens die periode van bekendmaking kan
iedereen schriftelijk bezwaren en opmerkingen richten aan het college van
burgemeester en schepenen. Na afloop van de periode van bekendmaking maakt de
burgemeester een proces-verbaal op over de ingediende bezwaren en opmerkingen.
Uiterlijk vijftig dagen na ontvangst van het bodemsaneringsproject wordt het procesverbaal aan de OVAM bezorgd.
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De adviesverlenende instanties, vermeld in artikel 83 tot en met 85, verlenen hun
advies over het bodemsaneringsproject aan de OVAM uiterlijk vijftig dagen na
ontvangst van het bodemsaneringsproject. Bij gebrek aan advies binnen die termijn
wordt aangenomen dat een gunstig advies werd uitgebracht en kan de procedure
worden voortgezet.
Onderafdeling VI. Conformverklaring van het bodemsaneringsproject
Art. 87. Overeenkomstig artikel 50, §1, van het Bodemdecreet spreekt de OVAM zich
uit over de conformiteit van het bodemsaneringsproject met de vereisten van artikel
47 en 48 van het Bodemdecreet, en met de procedure, vastgesteld krachtens artikel
49 van het Bodemdecreet.
Art. 88. §1. Als de OVAM van oordeel is dat het bodemsaneringsproject conform de
vereisten van artikel 47 en 48 van het Bodemdecreet werd opgesteld en de
procedure, vermeld in artikel 49 van het Bodemdecreet, werd nageleefd, levert ze
een conformiteitsattest af voor het bodemsaneringsproject.
Met behoud van de mogelijkheid van de OVAM om wijzigingen of aanvullingen op te
leggen, kan de OVAM eenzijdig aanvullingen of bijzondere voorwaarden in het
conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject opnemen.
§2. De kennisgeving van de beslissing over de conformverklaring van het
bodemsaneringsproject wordt gedaan overeenkomstig artikel 50, §2, van het
Bodemdecreet.
Art. 89. §1. Als de OVAM van oordeel is dat het bodemsaneringsproject niet conform
de vereisten van artikel 47 en 48 van het Bodemdecreet werd opgesteld, en de
procedure, vermeld in artikel 49 van het Bodemdecreet, niet werd nageleefd, legt ze
aanvullingen op of wijzigingen aan het bodemsaneringsproject op.
Als de OVAM aanvullingen of wijzigingen oplegt, kan ze een termijn bepalen
waarbinnen het aangepaste bodemsaneringsproject aan de OVAM moet worden
bezorgd. Het aangepast bodemsaneringsproject wordt aan de OVAM bezorgd op
dezelfde wijze als vermeld in artikel 77 van dit besluit.
§2. De OVAM stelt de opdrachtgever van het bodemsaneringsproject in kennis van
de beslissing over het opleggen van aanvullingen op of wijzigingen aan het
bodemsaneringsproject.
Afdeling II. Beperkt bodemsaneringsproject
Onderafdeling I. Kennisgeving van het beperkte bodemsaneringsproject aan de
OVAM
Art. 90. Het beperkt bodemsaneringsproject wordt aan de OVAM betekend bij ter
post aangetekende zending tegen ontvangstbewijs of afgegeven op de zetel van de
OVAM tegen ontvangstbewijs. Het beperkt bodemsaneringsproject wordt bij de
OVAM ingediend in het aantal exemplaren en ondertekend zoals bepaald in de
standaardprocedure, vermeld in artikel 57 juncto artikel 47, §2, van het
Bodemdecreet.
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Onderafdeling II. Inhoud van het beperkt bodemsaneringsproject
Art. 91. Het beperkt bodemsaneringsproject bevat minstens de volgende gegevens:
1° een niet-technische samenvatting van het beperkt bodemsaneringsproject;
2° de volgende identificatiegegevens:
a) de identificatie van de te saneren gronden waarop het beperkt
bodemsaneringsproject betrekking heeft;
b) de identificatie van de gronden waarop werken noodzakelijk zijn om de
bodemsanering uit te voeren, inclusief de coördinaten van hun eigenaar en gebruiker
en, indien van toepassing, de coördinaten van de vereniging van mede-eigenaars;
3° de volgende specifieke informatie in geval van:
a) een gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject: de motivatie waarom een
gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject wordt opgesteld;
b) aanvullingen op of wijzigingen aan het beperkt bodemsaneringsproject: de
aanvullingen op of wijzigingen aan het beperkt bodemsaneringsproject;
c) een nieuw beperkt bodemsaneringsproject: de motivatie waarom een nieuw
beperkt bodemsaneringsproject wordt opgesteld;
4° het advies van de bevoegde administratie als de uitvoering van de
bodemsaneringswerken het exploiteren of veranderen impliceert van een inrichting
waarvoor een milieueffectrapport of een omgevingsveiligheidsrapport vereist is
krachtens de geldende wetgeving;
5° een overzicht van de verontreinigingstoestand en andere randvoorwaarden:
a) de resultaten van de relevante conformverklaarde oriënterende en beschrijvende
bodemonderzoeken, beschrijvende bodemonderzoeken of waterbodemonderzoeken
die in voorkomend geval geactualiseerd werden;
b) de resultaten van de andere maatregelen, vermeld in hoofdstuk VI van Titel III van
het Bodemdecreet, die in voorkomend geval genomen werden, voor zover die een
impact hebben op het beperkt bodemsaneringsproject;
c) de resultaten van de pilootproeven die in voorkomend geval werden uitgevoerd;
6° de volgende informatie over de behandeling van d e bodemverontreiniging en de
eventuele nazorg:
a) wat de technische mogelijkheden betreft om de bodemverontreiniging te behandelen:
1) de verschillende relevante technische mogelijkheden om de bodemverontreiniging te
behandelen en de resultaten van de eventueel uitgevoerde onderzoeken naar de
haalbaarheid van die technische mogelijkheden;
2) een raming van de kostprijs van die technische mogelijkheden;
3) een aanduiding van de impact van die technische mogelijkheden op het leefmilieu
en van de resultaten waartoe ze zullen leiden, rekening houdend met de bepalingen
van artikel 10 of 21 van het Bodemdecreet en met de eventuele beperkingen die ze
zullen meebrengen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden;
4) een afweging van de in overweging genomen relevante technische mogelijkheden
om de beste beschikbare techniek voor te stellen overeenkomstig artikel 48;
b) de maatregelen die de opsteller van het bodemsaneringsproject voorstelt te
nemen overeenkomstig artikel 10 of 21 van het Bodemdecreet en de termijnen
waarbinnen die maatregelen zullen worden genomen;
c) de verenigbaarheid van het potentiële gebruik van de verontreinigde gronden na
bodemsanering met de vigerende of voorlopig vastgelegde bestemming;
d) de beperkingen die tijdens of na de uitvoering van de bodemsanering zullen
gelden krachtens artikel 72 van het Bodemdecreet;
e) de wijze waarop de tijdelijk of definitief weggenomen verontreinigende stoffen of
delen van de bodem of opstallen zullen worden behandeld of verwerkt;
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f) de beschrijving van de maatregelen die zullen worden genomen om zowel de
milieuveiligheid als de arbeidsveiligheid te verzekeren bij de uitvoering van de
bodemsaneringswerken;
g) de weerslag van de uitvoering van de bodemsaneringswerken op de naburige
gronden;
h) de activiteiten op de naburige gronden voor zover die een impact kunnen hebben
op de bodemsanering;
i) de eventuele nazorg en de termijn waarvoor die van kracht is.
Onderafdeling III. Ontvankelijkheid en volledigheid van het beperkt
bodemsaneringsproject
Art. 92. Het beperkt bodemsaneringsproject is onontvankelijk in de volgende
gevallen:
1° de kennisgeving van het beperkt bodemsaneringspr oject wordt niet gedaan
overeenkomstig artikel 90;
2° de OVAM is van oordeel dat de voorgestelde bodem saneringswerken niet binnen
een termijn van honderdtachtig dagen kunnen worden uitgevoerd.
Het beperkt bodemsaneringsproject is onvolledig als het niet minstens de gegevens,
vermeld in artikel 91, bevat.
Art. 93. De OVAM onderzoekt de ontvankelijkheid en de volledigheid van het beperkt
bodemsaneringsproject. Als de OVAM van oordeel is dat het beperkt
bodemsaneringsproject onontvankelijk of onvolledig is, deelt ze die beslissing aan de
opdrachtgever van het beperkt bodemsaneringsproject mee binnen een termijn van
dertig dagen na ontvangst van het beperkt bodemsaneringsproject en het schriftelijk
akkoord van de eigenaars en gebruikers van de gronden waarop
bodemsaneringswerken zullen plaatsvinden die noodzakelijk zijn om het beperkt
bodemsaneringsproject uit te voeren.
Onderafdeling IV. Conformverklaring van het beperkt bodemsaneringsproject
Art. 94. Overeenkomstig artikel 58, §1, van het Bodemdecreet spreekt de OVAM zich
uit over de conformiteit van het beperkt bodemsaneringsproject met de vereisten,
vermeld in artikel 56 en 57 van het Bodemdecreet uiterlijk dertig dagen na ontvangst
van het beperkt bodemsaneringsproject en het schriftelijk akkoord van de eigenaars
en gebruikers van de gronden waarop bodemsaneringswerken zullen plaatsvinden
die noodzakelijk zijn om het beperkt bodemsaneringsproject uit te voeren.
Art. 95. §1. Als de OVAM van oordeel is dat het beperkt bodemsaneringsproject
conform de vereisten, vermeld in artikel 56 en 57 van het Bodemdecreet werd
opgesteld, reikt ze een conformiteitsattest uit voor het beperkt
bodemsaneringsproject.
Met behoud van de mogelijkheid van de OVAM om wijzigingen of aanvullingen op te
leggen, kan de OVAM eenzijdig aanvullingen of bijzondere voorwaarden in het
conformiteitsattest van het beperkt bodemsaneringsproject opnemen.
§2. De OVAM brengt het conformiteitsattest van het beperkt bodemsaneringsproject
ter kennis van:
1° de opdrachtgever van het beperkt bodemsaneringsp roject;
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2° het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de gronden
gelegen zijn waarop de bodemsaneringswerken zullen worden uitgevoerd.
Op bevel van de burgemeester wordt het conformiteitsattest van het beperkt
bodemsaneringsproject binnen een termijn van tien dagen na ontvangst ervan
bekendgemaakt door aanplakking van een bericht op de plaats waar de
bodemsaneringswerken gepland zijn, en op de plaatsen die gereserveerd zijn voor
de officiële berichten van bekendmaking. Het conformiteitsattest van het beperkt
bodemsaneringsproject wordt gedurende dertig dagen ter inzage gelegd bij de
diensten van het gemeentebestuur.
Art. 96. §1. Als de OVAM van oordeel is dat het beperkt bodemsaneringsproject niet
conform de vereisten vermeld in artikel 56 en 57 van het Bodemdecreet werd
opgesteld, legt ze aanvullingen op of wijzigingen aan het beperkt
bodemsaneringsproject op.
§2. De OVAM stelt de opdrachtgever van het beperkt bodemsaneringsproject in
kennis van de beslissing over het opleggen van aanvullingen op of wijzigingen aan
het beperkt bodemsaneringsproject
Als de OVAM wijzigingen aan of aanvullingen op het beperkt bodemsaneringsproject
oplegt, bepaalt ze de termijn waarbinnen het aangepaste beperkt
bodemsaneringsproject aan haar moet worden bezorgd. Het aangepast beperkt
bodemsaneringsproject wordt aan de OVAM bezorgd op dezelfde wijze als vermeld
in artikel 90.
Afdeling III. Bodemsaneringswerken
Onderafdeling I. Wijziging of aanvulling van het conformverklaarde
bodemsaneringsproject tijdens de bodemsaneringswerken
A. Kleine wijziging of aanvulling
Art. 97. De opdrachtgever van het bodemsaneringsproject of de
bodemsaneringswerken kan tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken
een kleine wijziging of aanvulling van het conform verklaarde bodemsaneringsproject
doen, als voldaan is aan de drie volgende voorwaarden:
1° door de aanpassing worden de voorwaarden van het conformiteitsattest van het
bodemsaneringsproject niet gewijzigd;
2° door de aanpassing worden geen bijkomende gronde n in de bodemsanering
betrokken;
3° de aanpassing valt niet onder een van de gevalle n, vermeld in artikel 102.
Art. 98. Een kleine wijziging of aanvulling van het bodemsaneringsproject wordt
opgesteld onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige en wordt gemeld aan
de OVAM overeenkomstig de standaardprocedure, vermeld in artikel 62 van het
Bodemdecreet.
B. Grote wijziging of aanvulling
Art. 99. De opdrachtgever van het bodemsaneringsproject of de
bodemsaneringswerken kan tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken
een voorstel tot grote wijziging of aanvulling van het conform verklaarde
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bodemsaneringsproject bij de OVAM indienen, als de voorgestelde aanpassing niet
valt onder een van de gevallen, vermeld in artikel 102.
Art. 100. Een voorstel tot grote wijziging of aanvulling van het conform verklaarde
bodemsaneringsproject wordt opgesteld onder leiding van een
bodemsaneringsdeskundige en aan de OVAM bezorgd overeenkomstig de
standaardprocedure, vermeld in artikel 62 van het Bodemdecreet.
Uiterlijk negentig dagen na ontvangst van het voorstel tot grote wijziging of aanvulling
keurt OVAM het voorstel goed of af. Bij de goedkeuring van het voorstel tot grote
wijziging of aanvulling van het bodemsaneringsproject kan de OVAM de
voorwaarden van het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject wijzigen of
aanvullen.
De OVAM stelt de opdrachtgever van het bodemsaneringsproject of de
bodemsaneringswerken in kennis van haar beslissing over het voorstel van grote
wijziging of aanvulling, in voorkomend geval met de aangepaste voorwaarden van
het conformiteitsattest.
Onderafdeling II. Aanvulling of wijziging van het conform verklaarde beperkt
bodemsaneringsproject tijdens de bodemsaneringswerken
Art. 101. De bepalingen van artikel 97 tot en met 100 zijn van overeenkomstige
toepassing.
Onderafdeling III. Nieuw bodemsaneringsproject of nieuw beperkt
bodemsaneringsproject tijdens de bodemsaneringswerken
Art. 102. In de volgende gevallen kan de opdrachtgever van het
bodemsaneringsproject, het beperkt bodemsaneringsproject of de
bodemsaneringswerken tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken geen
voorstel tot kleine of grote wijziging of aanvulling bij de OVAM indienen, maar moet
hij de voorgestelde aanpassing aanvragen door een nieuw bodemsaneringsproject of
een nieuw beperkt bodemsaneringsproject op te stellen:
1° door de voorgestelde aanpassing worden de maatre gelen ter behandeling van de
bodemverontreiniging, opgenomen in het conform verklaarde bodemsaneringsproject
of het conform verklaarde beperkt bodemsaneringsproject, in die mate gewijzigd dat
een bijkomende vergunning noodzakelijk is;
2° door de voorgestelde aanpassing wordt de melding s- of
milieuvergunningsplichtige inrichting, opgenomen in het conform verklaarde
bodemsaneringsproject of het conform verklaarde beperkt bodemsaneringsproject,
krachtens de bepalingen van het Milieuvergunningsdecreet ingedeeld in een hogere
klasse;
3° door de voorgestelde aanpassing is voor de meldi ngs- of
milieuvergunningsplichtige inrichting, opgenomen in het conform verklaarde
bodemsaneringsproject of het conform verklaarde beperkt bodemsaneringsproject,
krachtens de geldende regelgeving een milieu-effectenrapport of een
veiligheidsrapport vereist;
4° de voorgestelde aanpassing heeft betrekking op d e lozingswijze of houdt een
aanpassing van de emissiegrenswaarden in;
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5° door de voorgestelde aanpassing wordt een duidel ijk onderscheidbare
bodemverontreinigingskern die niet is opgenomen in het conform verklaarde
bodemsaneringsproject of het conform verklaarde beperkt bodemsaneringsproject in
de bodemsanering betrokken;
6° door de voorgestelde aanpassing wordt een bodemv erontreiniging met
verontreinigende stoffen met duidelijk andere stofeigenschappen dan de
verontreinigende stoffen die in het conform verklaarde bodemsaneringsproject of het
conform verklaarde beperkt bodemsaneringsproject zijn opgenomen, in de
bodemsanering betrokken;
7° door de voorgestelde aanpassing worden bijkomend e gronden in de
bodemsanering betrokken zonder dat het akkoord van de eigenaars en gebruikers
van die gronden werd verkregen.
Onderafdeling IV. Kennisgeving van de bodemsaneringswerken en
plaatsbeschrijving
Art. 103. De opdrachtgever van de bodemsaneringswerken stelt tijdig de volgende
personen in kennis van de aanvang van de uitvoering van de
bodemsaneringswerken:
1° de eigenaars en gebruikers van de gronden waar w erken zullen plaatsvinden die
noodzakelijk zijn om de bodemsanering uit te voeren;
2° de eigenaars en gebruikers van de gronden waarop de uitvoering van de
bodemsaneringswerken mogelijk een negatieve weerslag kan hebben.
De kennisgeving vermeldt in het kort de doelstelling van de bodemsaneringswerken
en bevat een uitnodiging voor de plaatsbeschrijving.
Art. 104. Ten minste acht dagen voor de aanvang van de uitvoering van de
bodemsaneringswerken maakt een beëdigd landmeter, op verzoek van de
opdrachtgever van de bodemsaneringswerken, een plaatsbeschrijving op van de
gronden waar werken zullen plaatsvinden die noodzakelijk zijn om de
bodemsanering uit te voeren alsook van de gronden waarop mogelijk een negatieve
weerslag kan worden verwacht ten gevolge van de uitvoering van de
bodemsaneringswerken. De eigenaars en gebruikers van die gronden kunnen
opmerkingen in het proces-verbaal van de plaatsbeschrijving laten opnemen.
Hoofdstuk VI. Andere maatregelen
Afdeling I. Risicobeheer
Onderafdeling I. Verzoek tot toepassing van risicobeheer
Art. 105. Overeenkomstig artikel 84, §2, eerste lid, van het Bodemdecreet dient de
persoon die wenst over te gaan tot risicobeheer, bij de OVAM, bij aangetekende brief
een verzoek in tot toepassing van risicobeheer.
Art. 106. Het verzoek tot toepassing van risicobeheer wordt opgesteld onder leiding
van een bodemsaneringsdeskundige. Het verzoek bevat minstens de volgende
gegevens:
1° de identificatie van de gronden die het voorwerp uitmaken van het verzoek tot
toepassing van risicobeheer;
2° de beschrijving van de bodemverontreiniging die het voorwerp uitmaakt van het
verzoek tot toepassing van risicobeheer en van de risico’s die uitgaan van die
bodemverontreiniging;
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3° de doelstellingen van het risicobeheersplan;
4° de motivatie waaruit blijkt dat het concrete gev al van bodemverontreiniging valt
onder het toepassingsgebied van het risicobeheer zoals dat vastgesteld is bij en
krachtens het Bodemdecreet;
5° een onderbouwde timing voor het indienen van het risicobeheersplan en de
aanvang van de risicobeheersmaatregelen, en een onderbouwde inschatting van de
verwachte duur van het risicobeheer.
Art. 107. De OVAM spreekt zich uit over het verzoek tot toepassing van risicobeheer
binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst ervan.
Als de OVAM het verzoek tot toepassing van risicobeheer goedkeurt, kan ze een
termijn bepalen waarbinnen het risicobeheersplan moet worden opgesteld en bij de
OVAM moet worden ingediend. Als binnen die termijn geen risicobeheersplan bij de
OVAM werd ingediend, vervalt van rechtswege de goedkeuring tot toepassing van
risicobeheer.
Onderafdeling II. Risicobeheersplan
A. Kennisgeving van het risicobeheersplan
Art. 108. Het risicobeheersplan wordt aan de OVAM betekend bij ter post
aangetekende zending tegen ontvangstbewijs of afgegeven op de zetel van de
OVAM tegen ontvangstbewijs. Het risicobeheersplan wordt bij de OVAM ingediend in
het aantal exemplaren en ondertekend zoals bepaald in de standaardprocedure,
vermeld in artikel 84, §2, tweede lid, van het Bodemdecreet.
B. Inhoud van het risicobeheersplan
Art. 109. Een risicobeheersplan bevat minstens de volgende gegevens:
1° een niet-technische samenvatting van het risicob eheersplan;
2° de volgende identificatiegegevens:
a) de identificatie van de gronden waarop het risicobeheer van toepassing is;
b) de identificatie van de gronden waarop werken noodzakelijk zijn om het
risicobeheer te realiseren en de coördinaten van hun eigenaar en gebruiker en, in
voorkomend geval, de coördinaten van de vereniging van mede-eigenaars;
3° de volgende specifieke informatie in geval van:
a) aanvullingen op of wijzigingen aan het risicobeheersplan : de aanvullingen op of
wijzigingen aan het risicobeheersplan;
b) een nieuw risicobeheersplan: de motivatie waarom een nieuw risicobeheersplan
wordt opgesteld;
4° een overzicht van de verontreinigingstoestand en andere randvoorwaarden:
a) de resultaten van de relevante conform verklaarde oriënterende en beschrijvende
bodemonderzoeken, beschrijvende bodemonderzoeken of waterbodemonderzoeken
die in voorkomend geval geactualiseerd werden;
b) de resultaten van de andere maatregelen, vermeld in hoofdstuk VI van titel III van
het Bodemdecreet, die in voorkomend geval genomen werden, voor zover die
andere maatregelen een impact hebben op het risicobeheersplan;
c) de resultaten van de pilootproeven die in voorkomend geval werden uitgevoerd;
5° de volgende informatie over het beheersen van de risico's verbonden aan de
bodemverontreiniging en de opvolging ervan:
a) wat de risicobeheersmaatregelen betreft:
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1) een evaluatie van de verschillende relevante technische mogelijkheden om de
risico’s die verbonden zijn aan de bodemverontreiniging te beheersen en de
resultaten van de eventuele onderzoeken naar de haalbaarheid van die technische
mogelijkheden;
2) de risicobeheersmaatregelen die de opsteller voorstelt te nemen om de risico’s die
verbonden zijn aan de bodemverontreiniging te beheersen;
3) een raming van de kostprijs van de risicobeheersmaatregelen;
4) de termijnen waarbinnen de risicobeheersmaatregelen zullen worden genomen;
5) in voorkomend geval een voorstel van maximale looptijd van de
risicobeheersmaatregelen;
6) de weerslag van de uitvoering van de risicobeheersmaatregelen op de naburige
gronden en het leefmilieu;
b) de doelstellingen van het risicobeheersplan;
c) de beperkingen die tijdens het risicobeheer zullen gelden krachtens artikel 72 van
het Bodemdecreet;
d) de wijze waarop de tijdelijk of definitief weggenomen verontreinigde stoffen of
delen van de bodem of opstallen zullen worden behandeld of verwerkt;
e) de beschrijving van de maatregelen die zullen worden genomen om zowel de
milieuveiligheid als de arbeidsveiligheid te verzekeren bij de uitvoering van de
risicobeheersmaatregelen;
f) de activiteiten op de naburige gronden voor zover die een impact kunnen hebben
op het risicobeheer;
g) wat de opvolging van het risicobeheer betreft:
1) een beschrijving van de maatregelen die de opsteller voorstelt te nemen om de
effectiviteit van de risicobeheersmaatregelen op te volgen, en een voorstel van
periodiciteit van de opvolgingsrapporten betreffende de uitvoering van die
maatregelen;
2) een beslissingsschema waarin wordt aangegeven op welke wijze de risico’s van
de bodemverontreiniging worden bewaakt en welke maatregelen zullen worden
getroffen op basis van de resultaten van die bewaking;
3) eventuele hiaten met betrekking tot de bodemverontreiniging en een planning om
die hiaten in te vullen;
6° de volgende gegevens over eventuele vergunningsp lichtige activiteiten in het
kader van het risicobeheer:
a) als de uitvoering van de risicobeheersmaatregelen activiteiten omvat die krachtens
het Milieuvergunningsdecreet meldings- of vergunningsplichtig of krachtens het
decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening
vergunningsplichtig zijn: de relevante gegevens over die vergunningsplichtige
activiteiten;
b) als de uitvoering van de risicobeheersmaatregelen het exploiteren of het
veranderen van een inrichting impliceert waarvoor een milieueffectrapport of een
omgevingsveiligheidsrapport vereist is krachtens de geldende wetgeving: de
relevante gegevens daarover.
C. Ontvankelijkheid en volledigheid van het risicobeheersplan
Art. 110. Het risicobeheersplan is onontvankelijk in de volgende gevallen:
1° de kennisgeving van het risicobeheersplan wordt niet gedaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel 108;
2° het risicobeheersplan wordt ingediend zonder dat de OVAM een verzoek tot
toepassing van risicobeheer heeft ontvangen of goedgekeurd.
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Het risicobeheersplan is onvolledig als het niet minstens de gegevens, vermeld in
artikel 109, bevat.
Art. 111. De OVAM onderzoekt de ontvankelijkheid en de volledigheid van het
risicobeheersplan. Als de OVAM van oordeel is dat het risicobeheersplan
onontvankelijk of onvolledig is, stelt ze de opdrachtgever van het risicobeheersplan in
kennis van die beslissing binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van
het risicobeheersplan.
D. Kennisgeving door de OVAM van de indiening van een ontvankelijk en volledig
risicobeheersplan
Art. 112. De bepalingen van artikel 81 en 82 zijn van overeenkomstige toepassing.
E. Openbaar onderzoek en adviesverlening
Art. 113. De bepalingen van artikel 83 tot en met 86 zijn van overeenkomstige
toepassing.
F. Conformverklaring van het risicobeheersplan
Art. 114. De bepalingen van artikel 87 tot en met 89 zijn van overeenkomstige
toepassing.
Art. 115. Een voorstel van financiële zekerheid als vermeld in artikel 90 van het
Bodemdecreet wordt samen met het risicobeheersplan bij de OVAM ingediend.
De OVAM spreekt zich uiterlijk op het moment van de conformverklaring van het
risicobeheersplan uit over het voorstel van financiële zekerheid.
De OVAM kan een termijn vaststellen waarbinnen de financiële zekerheid moet
worden gesteld. Als de financiële zekerheid niet binnen die termijn gesteld en door
de OVAM aanvaard wordt, vervalt de conformverklaring van het risicobeheersplan
van rechtswege.
Onderafdeling III. Opvolgingsrapporten
Art. 116. De opvolgingsrapporten worden opgesteld onder leiding van een
bodemsaneringsdeskundige conform de standaardprocedure, vermeld in artikel 84,
§2, tweede lid, van het Bodemdecreet. De opvolgingsrapporten worden opgesteld en
bij de OVAM ingediend overeenkomstig de periodiciteit zoals die vastgelegd is in het
conformiteitsattest van het risicobeheersplan.
Art. 117. De bepalingen van artikel 97 tot en met artikel 100, en van artikel 102 tot en
met 104 zijn van overeenkomstige toepassing.
Onderafdeling IV. Verhouding tussen risicobeheer en saneringsplicht
Art. 118. In geval van toepassing van risicobeheer voor een welbepaalde
bodemverontreiniging wordt de verplichting om bodemsanering uit te voeren met
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betrekking tot die bodemverontreiniging geschorst vanaf de datum van de beslissing
van de OVAM houdende conformverklaring van het risicobeheersplan.
Art. 119. De schorsing van de verplichting tot bodemsanering wordt opgeheven in de
volgende gevallen:
1° de OVAM is op basis van de opvolgingsrapporten v an oordeel dat de uitvoering
van de risicobeheersmaatregelen niet of in onvoldoende mate leidt tot het beheersen
van de risico’s die verbonden zijn aan de bodemverontreiniging;
2° de OVAM stelt vast dat de risicobeheersmaatregel en niet of in onvoldoende mate
worden uitgevoerd;
3° de OVAM is op basis van de opvolgingsrapporten v an oordeel dat de
doelstellingen van het beleid inzake bodemsanering, vermeld in artikel 3, §1, en §2,
van het Bodemdecreet, niet meer worden gehaald;
4° de OVAM stelt vast dat het risicobeheersplan nie t of in onvoldoende mate wordt
geactualiseerd binnen de termijn, vermeld in artikel 86 van het Bodemdecreet;
5° de OVAM stelt vast dat de financiële zekerheid n iet meer voldoet aan de
voorwaarden van artikel 90 van het Bodemdecreet;
6° de OVAM stelt vast dat de opvolgingsrapporten ni et of in onvoldoende mate
volgens de vastgestelde periodiciteit worden opgemaakt en bij de OVAM worden
ingediend;
7° de grond waarop het risicobeheer wordt uitgevoer d wordt overgedragen, tenzij de
verwerver voor de overdracht jegens de OVAM de verbintenis heeft aangegaan het
risicobeheer verder uit te voeren overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 84
tot en met 89 van het Bodemdecreet, en de verwerver heeft voldaan aan de
verplichtingen, vermeld in artikel 109, §2, of artikel 115, §4, van het Bodemdecreet;
8° de opdrachtgever van het risicobeheer verzoekt t ot stopzetting van het
risicobeheer.
Art. 120. De OVAM stelt de saneringsplichtige en de opdrachtgever van het
risicobeheer in kennis van haar beslissing houdende opheffing van de schorsing van
de verplichting tot bodemsanering.
Afdeling II. Bodempreventie- en bodembeheersplicht
Onderafdeling I. Individueel bodempreventie- en bodembeheersplan
Art. 121. Voor de volgende activiteiten moet de persoon die de activiteit verricht een
individueel bodempreventie- en bodembeheersplan opstellen en voorleggen aan de
OVAM:
1° het chemisch reinigen van textiel, alsook alle i ndustriële of commerciële
activiteiten waarbij VOS worden gebruikt in een installatie voor het schoonmaken van
kleren, meubelstoffen en soortgelijke consumptiegoederen, met uitzondering van het
handmatig verwijderen van vlekken in de textiel- en de kledingindustrie;
Overeenkomstig artikel 91, §1, van het Bodemdecreet kan de persoon die een
activiteit, vermeld in het eerst lid, verricht, voor die verplichting een beroep doen op
een erkende bodemsaneringsorganisatie.
Art. 122. Het individuele bodempreventie- en bodembeheersplan, vermeld in artikel
91, §1, van het Bodemdecreet, wordt opgemaakt onder leiding van een erkende
bodemsaneringsdeskundige van type 2, en moet jaarlijks geactualiseerd worden.
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Het individuele bodempreventie- en bodembeheersplan moet de volgende
maatregelen en documenten bevatten voor zover die relevant zijn in het geval in
kwestie:
1° een rapport over de volgende aspecten inzake pre ventie van
bodemverontreiniging:
a) de milieuvergunningstoestand;
b) de infrastructuurvoorziening met het oog op bodembescherming;
c) de reeds genomen maatregelen ter voorkoming van nieuwe bodemverontreiniging;
d) de nog te nemen maatregelen ter voorkoming van nieuwe bodemverontreiniging;
2° een rapport over de volgende aspecten inzake het beheersen van de bestaande
bodemverontreiniging die het gevolg is van de activiteiten waarvoor het
bodempreventie- en bodembeheersplan moet worden opgemaakt:
a) de resultaten van risicogerichte metingen die in voorkomend geval als
voorzorgsmaatregel uitgevoerd werden;
b) de reeds genomen maatregelen om de bodemverontreiniging te beheersen en de
verspreiding ervan te voorkomen;
c) de nog te nemen maatregelen om de bodemverontreiniging te beheersen en de
verspreiding ervan te voorkomen;
d) de te nemen maatregelen voor een optimale aanpak van de
bodemverontreiniging;
e) de mogelijke gevolgen van de bodemverontreiniging voor de exploitant, eigenaar,
gebruiker en het personeel van de inrichting, alsook voor de omgeving;
3° maatregelen voor de voorlichting en sensibiliser ing van het personeel en de
omgeving over de maatregelen die opgenomen zijn in het rapport, vermeld in punt 1°
en 2°;
4° een financieel plan dat het bewijs bevat van de opbouw van een financiële reserve
die overeenstemt met de geschatte kosten van het oriënterend bodemonderzoek, het
beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering die het gevolg is van de
bodemverontreiniging die veroorzaakt is door de activiteit waarvoor het
bodempreventie- en bodembeheersplan moet worden opgemaakt. De financiële
reserve moet jaarlijks opgebouwd worden met minstens 10 % van de geschatte
kosten;
5° een planning van alle periodieke bodemonderzoeke n die uitgevoerd moeten
worden.
Art. 123. Het individuele bodempreventie- en bodembeheersplan wordt jaarlijks aan
de OVAM betekend bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 31
december. Het eerste individuele bodempreventie- en bodembeheersplan wordt aan
de OVAM voorgelegd uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op de
bekendmaking van het besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in artikel 91, §1,
van het Bodemdecreet, in het Belgisch Staatsblad.
Binnen een termijn van honderdtwintig dagen na ontvangst ervan verklaart de OVAM
dat het individuele bodempreventie- en bodembeheersplan conform de bepalingen
van het Bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten is, of legt ze aanvullingen op of
wijzigingen aan het plan op.
Als de OVAM aanvullingen of wijzigingen oplegt, wordt het aangepaste individuele
bodempreventie- en bodembeheersplan bij aangetekende brief tegen
ontvangstbewijs aan de OVAM betekend binnen een door de OVAM bepaalde
termijn. Binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het aangepaste plan
spreekt de OVAM zich uit over de conformiteit ervan zoals bepaald in het tweede lid.
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Onderafdeling II. Sectoraal bodempreventie- en bodembeheersplan
Art. 124. Het sectorale bodempreventie- en bodembeheersplan, vermeld in artikel
91, §3, van het Bodemdecreet, wordt opgesteld door een erkende
bodemsaneringsorganisatie. Het sectorale bodempreventie- en bodembeheersplan
moet een algemeen en een individueel deel bevatten, en wordt jaarlijks
geactualiseerd.
Het algemene deel van het sectorale bodempreventie- en bodembeheersplan moet
de volgende documenten bevatten:
1° een inventaris van de bekende specifieke bodemve rontreiniging, veroorzaakt door
de activiteit waarvoor de bodemsaneringsorganisatie werd opgericht;
2° een beschrijving van de specifieke aard van de v erontreiniging, vermeld in punt 1°;
3° een opsomming van de maatregelen die algemeen ge formuleerd kunnen worden
ter voorkoming van nieuwe en ter beheersing van bestaande bodemverontreiniging,
veroorzaakt door de activiteit waarvoor de bodemsaneringsorganisatie werd
opgericht;
4° een financieel plan met de geschatte gecumuleerd e kosten van de beschrijvende
bodemonderzoeken en de bodemsaneringen die het gevolg zijn van de
bodemverontreiniging, veroorzaakt door de activiteit waarvoor de
bodemsaneringsorganisatie werd opgericht, voor alle personen die voor de uitvoering
van hun verplichtingen, vermeld in artikel 91, §1, van het Bodemdecreet, een beroep
doen op de bodemsaneringsorganisatie.
Het individuele deel van het sectorale bodempreventie- en bodembeheersplan moet
voor elke persoon die voor de uitvoering van zijn verplichtingen, vermeld in artikel 91,
§1, van het Bodemdecreet, een beroep doet op de bodemsaneringsorganisatie, de
volgende documenten bevatten:
1° een opsomming van eventueel afwijkende of aanvul lende maatregelen in de zin
van het tweede lid;
2° een weergave van de resultaten van de risicogeri chte metingen die eventueel als
voorzorgsmaatregel uitgevoerd werden.
Art. 125. Het sectorale bodempreventie- en bodembeheersplan wordt jaarlijks aan de
OVAM betekend bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 31
december. Het eerste sectorale bodempreventie- en bodembeheersplan wordt aan
de OVAM voorgelegd, uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op de datum
van de beslissing over de erkenning van de bodemsaneringsorganisatie.
Binnen een termijn van honderdtwintig dagen na ontvangst ervan verklaart de OVAM
dat het sectoraal bodempreventie- en bodembeheersplan conform de bepalingen van
het Bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten is, of legt ze aanvullingen op of
wijzigingen aan het plan op.
Als de OVAM aanvullingen of wijzigingen oplegt, wordt het aangepaste sectorale
bodempreventie- en bodembeheersplan aan de OVAM betekend bij aangetekende
brief tegen ontvangstbewijs binnen een door de OVAM bepaalde termijn. Binnen een
termijn van honderdtwintig dagen na de ontvangst van het aangepaste plan spreekt
de OVAM zich uit over de conformiteit ervan zoals bepaald in het tweede lid.
Hoofdstuk VII. Vrijwillige uitvoering van beschrijvend bodemonderzoek,
bodemsanering of andere maatregelen
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Afdeling I. Bodemsaneringsorganisaties
Onderafdeling I. Erkenning van een bodemsaneringsorganisatie
Art. 126. Een bodemsaneringsorganisatie kan erkend worden door de Vlaamse
Regering als ze voldoet aan de voorwaarden van het Bodemdecreet, en aan de
volgende aanvullende erkenningsvoorwaarden:
1° een bodemsaneringsorganisatie is opgericht als v ereniging zonder winstgevend
doel overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen;
2° een bodemsaneringsorganisatie heeft als statutai r doel de uitvoering van de
opdrachten, vermeld in artikel 96 en 97 van het Bodemdecreet;
3° de bestuurders van de bodemsaneringsorganisatie en de personen die de
bodemsaneringsorganisatie kunnen verbinden, hebben hun burgerlijke en politieke
rechten.
Art. 127. §1. De aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij aangetekende brief
tegen ontvangstbewijs bij de minister. Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag
minstens de volgende gegevens bevatten:
1° een kopie van de statuten zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad;
2° een financieel plan waarin onder meer de volgend e gegevens zijn opgenomen:
a) de wijze waarop de financieringsmiddelen geïnd worden;
b) de wijze waarop de opbrengsten worden toegewezen ten voordele van de werking
van de bodemsaneringsorganisatie;
c) een schatting van de uitgaven, inclusief de werkingskosten;
d) de financieringswijze van eventuele tekorten;
3° een model van overeenkomst voor de nakoming door de
bodemsaneringsorganisatie van de individuele verplichting tot opmaak van het
bodempreventie- en bodembeheersplan als vermeld in artikel 91, §1, van het
Bodemdecreet en volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 132, §1;
4° een model van overeenkomst als vermeld in artike l 97, §1, van het Bodemdecreet,
met de gegevens, vermeld in artikel 132, §2;
5° een ondernemingsplan;
6° de vermelding van de activiteit waarvoor de bode msaneringsorganisatie werd
opgericht;
7° het bewijs van de representativiteit van de orga nisaties, vermeld in artikel 95, §2,
van het Bodemdecreet;
8° een bewijs van goed zedelijk gedrag van de bestu urders en oprichters van de
bodemsaneringsorganisatie en van de personen die de bodemsaneringsorganisatie
kunnen verbinden.
§2. Op advies van de OVAM stuurt de minister binnen een termijn van dertig dagen
na ontvangst van de erkenningsaanvraag een ontvangstbewijs naar de aanvrager
waarbij de minister zich ook uitspreekt over de ontvankelijkheid van de aanvraag. De
minister verklaart de aanvraag ontvankelijk of verzoekt om de nodige wijzigingen of
aanvullingen. Als de minister om wijzigingen of aanvullingen verzoekt, wordt de
aangepaste aanvraag opnieuw bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs naar de
minister gestuurd. De minister verzendt binnen een termijn van dertig dagen na
ontvangst van de aangepaste aanvraag het ontvangstbewijs naar de aanvrager,
waarbij de minister zich op advies van de OVAM ook uitspreekt over de
ontvankelijkheid van de aangepaste aanvraag.
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§3. De minister heeft het recht aanvullende stukken op te vragen bij de
bodemsaneringsorganisatie die een erkenningsaanvraag heeft ingediend.
Art. 128. Op advies van de OVAM bezorgt de minister een voorstel van beslissing
over de erkenning aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering neemt een
beslissing over de erkenning binnen een termijn van negentig dagen na de
verzending van het ontvangstbewijs van de aanvraag waarbij die ook ontvankelijk
werd verklaard.
Binnen een termijn van tien dagen na het nemen van de beslissing, wordt de
beslissing van de Vlaamse Regering over de erkenning bij aangetekende brief tegen
ontvangstbewijs aan de aanvrager betekend. De beslissing wordt bij uittreksel in het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De beslissing over de erkenning als bodemsaneringsorganisatie blijft van rechtswege
geschorst tot aan de voorlegging van de verzekeringsovereenkomst, vermeld in
artikel 129, 3°.
Een bodemsaneringsorganisatie wordt erkend voor een periode van maximaal dertig
jaar.
Onderafdeling II. Voorwaarden voor het gebruik van de erkenning
Art. 129. Een erkende bodemsaneringsorganisatie is gehouden tot:
1° het blijven voldoen aan de voorwaarden van de er kenning, vermeld in artikel 126;
2° het verstrekken van alle relevante informatie op afdoende en tijdige wijze;
3° het sluiten van een verzekeringscontract tot dek king van de schade die voortvloeit
uit de uitoefening van de taken, vermeld in artikel 96 en 97 van het Bodemdecreet,
binnen een termijn van dertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
van de beslissing over de erkenning als bodemsaneringsorganisatie;
4° jaarlijks voor 31 december het opmaken en ter go edkeuring voorleggen aan de
OVAM van het sectorale bodempreventie- en bodembeheersplan;
5° jaarlijks voor 31 december en voor het eerst het jaar na de erkenning het
opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan de OVAM van een
saneringsprogramma als vermeld in artikel 97, §2, van het Bodemdecreet. Het
jaarlijks saneringsprogramma moet minstens de volgende documenten bevatten:
a) een lijst van alle taken waartoe de bodemsaneringsorganisatie zich verbonden
heeft overeenkomstig artikel 97, §1, van het Bodemdecreet;
b) een evaluatie van de prioriteit van de tijdens het werkingsjaar uit te voeren taken,
gesteund op het risico van de vastgestelde verontreiniging voor mens en milieu,
socio-economische overwegingen, en de financiële draagkracht van de
bodemsaneringsorganisatie;
c) een raming van de globale kostprijs van de tijdens het werkingsjaar uit te voeren
taken;
d) een omstandig verslag betreffende de tenuitvoerlegging van het vorige
saneringsprogramma, met inbegrip van een toelichting van de eventuele afwijkingen
van dat programma;
e) een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde werken die voor subsidiëring in
aanmerking kwamen;
6° jaarlijks voor 15 maart en voor het eerst in het jaar dat volgt na de bekendmaking
in het Belgisch Staatsblad van de beslissing over de erkenning als
bodemsaneringsorganisatie, het indienen bij de OVAM van de volgende
documenten:
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a) een financieel jaarverslag, geattesteerd door een bedrijfsrevisor;
b) een verklaring door een bedrijfsrevisor dat de boekhouding volgens de juiste
principes is gehouden;
c) een verslag van een bedrijfsrevisor over de balansen en resultatenrekeningen van
het voorbije jaar;
d) de begroting voor het volgende jaar;
7° het jaarlijks indienen bij de OVAM van alle nutt ige gegevens en prognoses over de
uitvoering en de financiering van de bodemsaneringen in het voorbije en het lopende
werkingsjaar. De informatie moet gebundeld worden als bijlage bij het jaarlijkse
saneringsprogramma. Eventuele afwijkingen tussen de uitgevoerde taken en wat
vooropgesteld was in het saneringsprogramma van het voorgaande jaar, moeten
verantwoord worden. Onder nuttige gegevens worden onder andere begrepen:
a) het aantal uitgevoerde bodemonderzoeken, opgestelde bodemsaneringsprojecten,
gestarte bodemsaneringswerken en afgesloten bodemsaneringen,
voorzorgsmaatregelen en nazorg;
b) een statistisch verslag over de resultaten van de bodemonderzoeken;
c) een statistisch verslag over de kostprijs van de bodemonderzoeken, de
bodemsaneringsprojecten en de bodemsaneringswerken, waarbij een onderscheid
wordt gemaakt tussen het vaste deel van de aarde en het grondwater;
d) een statistisch verslag over de gebruikte bodemsaneringstechnieken en de
frequentie waarmee ze gebruikt worden;
e) een statistisch verslag over de grondbalans per terrein waarop
bodemsaneringswerken plaatsvinden of hebben plaatsgevonden met een overzicht
van de hoeveelheid uitgegraven bodem, alsook de plaats en wijze van verwerking;8°
het meedelen aan de minister bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs van elke
wijziging van de statuten, samenstelling van de algemene vergadering of raad van
bestuur binnen een termijn van vijf werkdagen;
9° het bijhouden van een klachtenregister dat ter i nzage ligt van de OVAM;
10° het bijhouden van alle relevante documenten en gegevens over de uitvoering
van de taken, vermeld in artikel 96 en 97 van het Bodemdecreet, op digitale drager
volgens een formaat dat bepaald wordt door de OVAM.
Onderafdeling III. Wetgeving overheidsopdrachten
Art. 130. Een erkende bodemsaneringsorganisatie moet de reglementering inzake
overheidsopdrachten naleven voor alle aannemingen van werken, leveringen en
diensten die ze in het kader van haar opdracht gunt met betrekking tot het onderzoek
en de sanering van bodemverontreiniging die veroorzaakt is door de activiteit
waarvoor de bodemsaneringsorganisatie is opgericht.
Onderafdeling IV. Toezicht op een erkende bodemsaneringsorganisatie
Art. 131. §1. De OVAM kan elk onderzoek uitvoeren dat ze noodzakelijk acht bij de
uitoefening van haar bevoegdheden, vermeld in het Bodemdecreet en dit besluit. De
OVAM kan daarvoor op elk moment een erkende bodemsaneringsorganisatie vragen
om mondeling of schriftelijk alle inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van
haar taken, vermeld in artikel 96 of 97 van het Bodemdecreet. De OVAM kan alle
documenten en gegevens van een erkende bodemsaneringsorganisatie opvragen.
De bestuurders en de personeelsleden van een bodemsaneringsorganisatie moeten
aan de OVAM alle toelichtingen en elke vorm van informatie verschaffen als ze
daarom verzoekt.
De OVAM heeft het recht zich de op informatiedragers geplaatste gegevens in een
leesbare en verstaanbare vorm ter inzage te laten voorleggen. De OVAM kan ook

./.

42

een erkende bodemsaneringsorganisatie verzoeken om in haar bijzijn en met haar
uitrusting kopieën te maken in de door de OVAM gewenste vorm van het geheel of
een deel van de voormelde gegevens, evenals om de informaticabewerkingen te
verrichten die nodig worden geacht om de controle uit te oefenen op de naleving van
de verplichtingen, vermeld in het Bodemdecreet en dit besluit.
§2. De documenten en informatie, vermeld in §1, moeten op verzoek van de OVAM
binnen een door haar bepaalde termijn worden meegedeeld.
§3. De OVAM kan te allen tijde de boekhouding laten nazien door een bedrijfsrevisor
die ze aanstelt. Die opdracht wordt dan uitgevoerd op kosten van de erkende
bodemsaneringsorganisatie.
§4. De OVAM evalueert het jaarlijkse saneringsprogramma dat haar door de erkende
bodemsaneringsorganisatie overeenkomstig artikel 129, 5°, wordt voorgelegd, en
geeft haar goedkeuring of weigering binnen een termijn van zestig dagen nadat het
programma werd voorgelegd. In geval van weigering moet een aangepast
saneringsprogramma, dat rekening houdt met de door de OVAM geformuleerde
opmerkingen, worden ingediend binnen de termijn die de OVAM bepaalt.
§5. De OVAM verifieert hoe de erkende bodemsaneringsorganisatie de haar
toevertrouwde taken waarneemt, alsook de informatie die aan haar moet worden
meegedeeld krachtens het Bodemdecreet of dit besluit.
Onderafdeling V. Voorwaarden van de overeenkomsten
Art. 132. §1. Het model van overeenkomst, vermeld in artikel 127, §1, 3°, moet
minstens de volgende gegevens vermelden:
1° de naam van de partijen;
2° de uitdrukkelijke vermelding ter uitvoering van welke decretale bepaling de
overeenkomst wordt gesloten;
3° de taken van de bodemsaneringsorganisatie, verme ld in het Bodemdecreet en dit
besluit;
4° de wederzijdse informatieverplichting van de bod emsaneringsorganisatie en de
contractant;
5° de looptijd van de overeenkomst;
6° de betalingsvoorwaarden;
7° de sancties bij niet-naleving van de verbintenis sen door de
bodemsaneringsorganisatie of de contractant.
§2. Het model van overeenkomst, vermeld in artikel 127, §1, 4°, moet minstens de
volgende gegevens vermelden:
1° de naam van de partijen;
2° de uitdrukkelijke vermelding ter uitvoering van welke decretale bepaling de
overeenkomst wordt gesloten;
3° de verplichtingen van de bodemsaneringsorganisat ie, en minstens:
a) de omschrijving van de verontreiniging waarvoor de bodemsaneringsorganisatie
de bodemsaneringsplicht overneemt;
b) de voorwaarden van kennisgeving van de contractant door de
bodemsaneringsorganisatie over de uitvoering van de overeenkomst;
c) de wijze van informatieverlening aan de contractant;
d) de wijze van betaling door de contractant;
e) de wijze van zekerheidstelling door de contractant;
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f) het jaarlijks inlichten van de contractant over de verwachte uitvoeringsdatum van
de onderzoeken en de bodemsanering;
g) het feit dat de contractant ingelicht zal worden over de eventuele schorsing of
intrekking van de erkenning van de bodemsaneringsorganisatie en de wijze waarop
dat in voorkomend geval zal gebeuren;
4° de looptijd van de overeenkomst;
5° de betalings- en terugbetalingsvoorwaarden tusse n de partijen in geval van tekort
of overschot bij beëindiging van de erkenningsperiode van de
bodemsaneringsorganisatie;
6° de verplichtingen van de contractant:
a) de tijdige en correcte betaling van de overeengekomen bedragen volgens de te
bepalen voorwaarden;
b) de uitdrukkelijke aanvaarding van het saneringsprogramma en de saneringswijze,
vermeld in het conform verklaarde bodemsaneringsproject;
c) de meldingsplicht over het bestaan van de overeenkomst door de contractant aan
derden-belanghebbenden;
d) de tijdige schriftelijke mededeling aan de bodemsaneringsorganisatie van alle
informatie die van belang kan zijn voor of bij de uitvoering van de overeenkomst;
7° de sancties bij niet-naleving van de verbintenis sen door de partijen, onder andere
de terugkeer van de saneringsplicht in geval van tekortkomingen van de contractant;
8° de regeling bij overdracht door de contractant v an zijn activiteit waarvoor de
bodemsaneringsorganisatie werd opgericht.
§3. De contractant, vermeld in §2, 6°, is degene di e een overeenkomst met de
erkende bodemsaneringsorganisatie sluit als vermeld in artikel 127, §1, 3° en 4°.
§4. De erkende bodemsaneringsorganisatie kan bij aangetekende brief tegen
ontvangstbewijs bij de Vlaamse Regering steeds een verzoek indienen tot wijziging
van de modellen, vermeld in artikel 132, §1 en §2. De Vlaamse Regering neemt
daarover, op voorstel van de minister, een beslissing binnen een termijn van
negentig dagen na ontvangst van het verzoek.
Onderafdeling VI. Schorsing en opheffing van de erkenning van een
bodemsaneringsorganisatie
Art. 133. §1. Als een erkende bodemsaneringsorganisatie een van de verplichtingen,
vermeld in het Bodemdecreet of dit besluit, niet of onvoldoende nakomt, kan de
minister, op advies van de OVAM, een waarschuwing richten aan de
bodemsaneringsorganisatie.
§2. Na advies van de OVAM kan de minister aan de Vlaamse Regering voorstellen
om de erkenning van de bodemsaneringsorganisatie te schorsen of op te heffen als
daartoe gegronde redenen bestaan, in het bijzonder in de volgende gevallen:
1° de erkende bodemsaneringsorganisatie voldoet nie t of in onvoldoende mate aan
de verplichtingen, vermeld in dit besluit, het Bodemdecreet of de aangegane
overeenkomsten, in het bijzonder haar bodemsaneringsverplichting;
2° de erkende bodemsaneringsorganisatie geeft onvol doende gevolg aan de
waarschuwing, vermeld in §1;
3° de erkende bodemsaneringsorganisatie handelt nie t overeenkomstig de wetten,
decreten, besluiten of de eigen statuten;
4° er wordt afwending van gelden vastgesteld.
§3. De minister brengt de erkende bodemsaneringsorganisatie bij aangetekende
brief tegen ontvangstbewijs op de hoogte van het voornemen tot schorsing of
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opheffing van de erkenning met vermelding van de reden. Binnen een termijn van
dertig dagen na ontvangst van die brief kan de bodemsaneringsorganisatie haar
verweermiddelen aan de minister kenbaar maken. De bodemsaneringsorganisatie
kan ook binnen diezelfde periode gehoord worden als ze daarom verzoekt.
§4. Binnen een termijn van dertig dagen na verloop van de termijn, vermeld in §3,
neemt de Vlaamse Regering een beslissing over de schorsing of opheffing van de
erkenning. In geval de Vlaamse Regering de erkenning schorst of opheft, stelt de
minister de erkende bodemsaneringsorganisatie bij aangetekende brief tegen
ontvangstbewijs in kennis van die beslissing. De beslissing tot schorsing of de
opheffing van de erkenning wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.
§5. De schorsing van de erkenning wordt pas beëindigd nadat de minister, op advies
van de OVAM, de bodemsaneringsorganisatie daarvan bij aangetekende brief tegen
ontvangstbewijs in kennis heeft gesteld. De beëindiging van de schorsing van de
erkenning wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
§6. Bij opheffing van de erkenning heeft de bodemsaneringsorganisatie alleen de
mogelijkheid om opnieuw erkend te worden na het doorlopen van een nieuwe
procedure tot erkenning als vermeld in artikel 126 tot en met 128.
Onderafdeling VII. Subsidiëring van een bodemsaneringsorganisatie
A. Subsidie in het kader van artikel 98 van het Bodemdecreet
Art. 134. Overeenkomstig artikel 98 van het Bodemdecreet kan de Vlaamse
Regering binnen de daartoe in de begroting van het Vlaamse Gewest vastgelegde
kredieten, bijdragen in de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de taken,
vermeld in artikel 97 van het Bodemdecreet, evenals in de werkingskosten
noodzakelijk om die taken uit te kunnen voeren. Die bijdrage is maximaal gelijk aan
de som van alle bijdragen die de bodemsaneringsorganisatie ontvangen heeft in het
kader van de overeenkomsten die gesloten zijn ter uitvoering van artikel 97 van het
Bodemdecreet, met behoud van de toepassing van de bepalingen van het tweede
lid.
De bijdrage, vermeld in het eerste lid, kan alleen betrekking hebben op de kosten die
verbonden zijn aan de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 97 van het
Bodemdecreet, voor zover die betrekking hebben op en aangewend worden voor
historische bodemverontreiniging. Als er sprake is van gemengde
bodemverontreiniging, kan de bijdrage, vermeld in het eerste lid, alleen betrekking
hebben op en aangewend worden voor de gedeeltelijke financiering van de taken,
vermeld in artikel 97 van het Bodemdecreet en alleen voor het als historisch te
beschouwen deel van de bodemverontreiniging.
Art. 135. Een erkende bodemsaneringsorganisatie die van de mogelijkheid, vermeld
in artikel 98 van het Bodemdecreet, wil gebruikmaken, moet daartoe bij
aangetekende brief tegen ontvangstbewijs minstens vijfjaarlijks een voorstel van
subsidiëringsprogramma bezorgen aan de Vlaamse Regering, per adres van de
minister, volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 136 en 137.
Als de Vlaamse Regering het voorstel, vermeld in het eerste lid, goedkeurt, moet de
bodemsaneringsorganisatie voor de vaststelling en uitkering van de bijdrage jaarlijks
bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs een aanvraag tot subsidiëring indienen
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bij de Vlaamse Regering, per adres van de minister, volgens de voorwaarden,
vermeld in artikel 138 en 139. Die aanvraag heeft steeds betrekking op de
subsidiëring van de werking van de bodemsaneringsorganisatie in het jaar dat volgt
op de datum van de indiening van de aanvraag tot subsidiëring.
In afwijking van het tweede lid, kan de bodemsaneringsorganisatie in het jaar dat ze
haar erkenning aanvraagt een aanvraag tot startsubsidiëring van haar werking in dat
jaar indienen. In afwijking van artikel 134, eerste lid, kan het bedrag van die subsidie
hoger zijn dan de bijdragen die de bodemsaneringsorganisatie ontvangt in het jaar
dat ze erkend wordt. Het verschil tussen die subsidie en de bijdragen ontvangen in
dat jaar, wordt in mindering gebracht van de subsidie in het daaropvolgende jaar.
B. Voorwaarden en procedure voor de toekenning van de subsidie
Art. 136. Het eerste voorstel van subsidiëringsprogramma, vermeld in artikel 135,
eerste lid, kan op zijn vroegst ingediend worden met de erkenningsaanvraag,
vermeld in artikel 127. De volgende voorstellen van subsidiëringsprogramma moeten
uiterlijk ingediend worden op 28 februari van het vierde subsidiejaar van het lopende
subsidiëringsprogramma. Het voorstel van subsidiëringsprogramma moet gebaseerd
zijn op de volgende prognoses en rapporten:
1° de prognose van de som van alle bedragen die de bodemsaneringsorganisatie de
volgende vijf jaar meent te zullen ontvangen in het kader van de door haar gesloten
of te sluiten overeenkomsten, vermeld in artikel 97 van het Bodemdecreet;
2° een verantwoording van de omvang van de gelden, vermeld in punt 1°, in
verhouding tot het financiële draagvlak van alle natuurlijke personen of
rechtspersonen die de activiteit uitoefenen waarvoor de bodemsaneringsorganisatie
is opgericht. Dat draagvlak moet bepaald worden op basis van een omstandig
rapport over de financiële impact van de verplichtingen die de toepassing van het
Bodemdecreet op die personen heeft, gerelateerd aan een omstandig rapport over
de financiële analyse van de personen met bepaling van hun algemene financiële
draagvlak.
Art. 137. De minister bezorgt binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van
een voorstel van subsidiëringsprogramma een ontvangstbewijs aan de
bodemsaneringsorganisatie, waarbij hij zich ook uitspreekt over de ontvankelijkheid
en volledigheid van het voorstel. De minister kan steeds om de nodige wijzigingen of
aanvullingen verzoeken.
Als de minister om wijzigingen of aanvullingen verzoekt, wordt het aangepaste
voorstel van subsidiëringsprogramma opnieuw ingediend overeenkomstig artikel 135,
eerste lid. De minister zendt binnen dertig dagen na ontvangst van het aangepaste
voorstel een ontvangstbewijs aan de bodemsaneringsorganisatie, waarbij hij zich
opnieuw uitspreekt over de ontvankelijkheid en volledigheid van het voorstel van
subsidiëringsprogramma.
Op advies van de OVAM bezorgt de minister een voorstel van beslissing over het
voorstel van subsidiëringsprogramma aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse
Regering spreekt zich uit over het voorstel van subsidiëringsprogramma binnen een
termijn van negentig dagen na het versturen van het ontvangstbewijs waarbij het
voorstel tot subsidiëringsprogramma ontvankelijk en volledig werd verklaard. Binnen
tien dagen nadat de beslissing genomen is, wordt die aan de
bodemsaneringsorganisatie betekend.
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Alle documenten die met de toepassing van dit artikel verstuurd worden, worden
verstuurd bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs.
Art. 138. Een jaarlijkse aanvraag tot subsidiëring als vermeld in artikel 135 moet
gebaseerd zijn op de volgende prognoses en rapporten:
1° de twee meest recente saneringsprogramma’s, verm eld in artikel 129, 5°;
2° de prognose van de som van alle bedragen die de bodemsaneringsorganisatie het
lopende en het volgende jaar meent te zullen ontvangen in het kader van de door
haar gesloten of te sluiten overeenkomsten, vermeld in artikel 97 van het
Bodemdecreet;
3° een financieel jaarverslag, geattesteerd door ee n bedrijfsrevisor, van het voorbije
werkingsjaar.
Art. 139. Een aanvraag tot subsidiëring als vermeld in artikel 135, tweede lid, moet
voor het eerst ingediend worden uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op
de beslissing, vermeld in artikel 137, derde lid. Nadien moet de aanvraag tot
subsidiëring jaarlijks ingediend worden, uiterlijk op 31 maart.
Een aanvraag tot subsidiëring als vermeld in artikel 135, derde lid, kan ten vroegste
ingediend worden samen met de erkenningsaanvraag, vermeld in artikel 127, §1.
De minister bezorgt binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van een
aanvraag tot subsidiëring een ontvangstbewijs aan de bodemsaneringsorganisatie,
waarbij hij zich ook uitspreekt over de ontvankelijkheid en volledigheid van de
aanvraag. De minister kan steeds om de nodige wijzigingen of aanvullingen
verzoeken.
Als de minister om wijzigingen of aanvullingen verzoekt, wordt de aangepaste
aanvraag tot subsidiëring opnieuw ingediend overeenkomstig artikel 135, tweede lid.
De minister zendt binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de
aangepaste aanvraag een ontvangstbewijs aan de bodemsaneringsorganisatie,
waarbij hij zich opnieuw uitspreekt over de ontvankelijkheid en volledigheid van de
aangepaste aanvraag tot subsidiëring.
De Vlaamse Regering spreekt zich, uiterlijk op 30 november van het jaar waarin de
subsidie werd aangevraagd, uit over de aanvraag tot subsidiëring, onder voorbehoud
van goedkeuring van de begroting door het Vlaams Parlement. De Vlaamse
Regering houdt bij dat besluit rekening met haar besluit over het voorstel van
subsidiëringsprogramma. Ze kan op basis van de intussen verkregen informatie en
verslagen, vermeld in artikel 138, verrekenen wat te veel of te weinig werd uitbetaald
in de voorgaande jaren.
Art. 140. De subsidie wordt uiterlijk op 31 december van het jaar waarop ze
betrekking heeft, overgeschreven op de rekening van de
bodemsaneringsorganisatie.
Hoofdstuk VIII. Overdrachten
Afdeling I. Melding van overdracht van een risicogrond
Art. 141. De melding van overdracht van een risicogrond, vermeld in artikel 103 van
het Bodemdecreet, moet bij aangetekende brief worden gericht aan de OVAM.
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De melding moet gedaan worden met een volledig ingevuld, gedagtekend en
ondertekend meldingsformulier voor overdracht. Het model van dit meldingsformulier
wordt vastgesteld bij besluit van de minister en voorziet in ieder geval in de opvraging
van de volgende gegevens:
1° de gegevens van de overdrager;
2° de gegevens van de persoon die de melding doet;
3° de identificatie van de over te dragen risicogro nd;
4° de verwijzing naar het verslag van het laatst ui tgevoerde oriënterend
bodemonderzoek of van het laatst uitgevoerde oriënterend en beschrijvend
bodemonderzoek;
5° gegevens op basis waarvan kan worden vastgesteld of krachtens de bepalingen
van het Bodemdecreet voor de overdracht van de risicogrond geen nieuw
oriënterend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd;
6° het bewijs van lastgeving als de overdrager niet de melding doet.
Overeenkomstig artikel 103 van het Bodemdecreet voegt de overdragerbij de
melding een verslag van oriënterend bodemonderzoek of van oriënterend en
beschrijvend bodemonderzoek dat conform artikel 28, 29, 30, 36 of 44 van het
Bodemdecreet rechtsgeldig is voor de overdracht van de risicogrond.
Art. 142. De OVAM onderzoekt de ontvankelijkheid van de melding van overdracht
van een risicogrond.
Als de OVAM van oordeel is dat de melding van overdracht onontvankelijk is, deelt
ze die beslissing binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de melding
van overdracht bij aangetekende brief mee aan de overdrager of in voorkomend
geval de gemandateerde. Als de melding van overdracht onontvankelijk is, wordt de
termijn van zestig dagen, vermeld in artikel 104, §1, en artikel 109, §1, van het
Bodemdecreet, gestuit vanaf de datum van de beslissing van de OVAM over de nietontvankelijkheid van de melding van overdracht. De stuiting duurt tot de dag dat de
OVAM een ontvankelijke melding van overdracht heeft ontvangen.
Afdeling II. Procedure tot vrijstelling van de saneringsplicht
Art. 143. De overdrager of in voorkomend geval de gemandateerde betekent zijn
gemotiveerde standpunt tot vrijstelling van de saneringsplicht als vermeld in artikel
105, §1, of artikel 110, §1, van het Bodemdecreet bij aangetekende brief aan de
OVAM.
De OVAM onderzoekt het gemotiveerde standpunt en oordeelt of voldaan is aan een
van de elementen, vermeld in artikel 105, §1, of artikel 110, §1, van het
Bodemdecreet, of dat de afwijking, vermeld in artikel 105, §2, of artikel 110, §2, van
het Bodemdecreet, van toepassing is. De OVAM stelt de overdrager of de
gemandateerde binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het
gemotiveerde standpunt in kennis van haar beslissing.
Art. 144. De risicogrond kan overgedragen worden als de OVAM haar beslissing
heeft meegedeeld dat aan een van de elementen, vermeld in artikel 105, §1, of
artikel 110, §1, van het Bodemdecreet, voldaan is, en dat de afwijking vermeld in
artikel 105, §2, of artikel 110, §2, van het Bodemdecreet, niet van toepassing is.
Afdeling III. Overdracht van de vrijstelling van saneringsplicht
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Art. 145. Als de overdrager van een risicogrond voor een bepaalde
bodemverontreiniging krachtens artikel 105, §1, 2° of 3°, of krachtens artikel 110,
§1,2° of 3°, van het Bodemdecreet vrijstelling van de saneringsplicht heeft verkregen,
gaat die vrijstelling op het moment van de overdracht van de grond van rechtswege
over op de verwerver als voldaan is aan de drie volgende voorwaarden:
1° de verwerver of zijn rechtsvoorganger heeft de b odemverontreiniging niet zelf
veroorzaakt;
2° de verontreiniging is niet tot stand gekomen tij dens een periode dat de verwerver
of zijn rechtsvoorganger eigendoms- of gebruiksrechten op de grond had;
3° de verwerver heeft op het moment dat de overdrac ht van de grond plaatsvindt,
geen eigendomsrechten op de grond.
Art. 146. De vrijstelling van de saneringsplicht die krachtens artikel 145 op de
verwerver is overgegaan, vervalt van rechtswege wanneer de aanwezige
bodemverontreiniging die in de conformverklaring van het oriënterend en
beschrijvend bodemonderzoek of van het beschrijvend bodemonderzoek, of in de
eindverklaring werd gekwalificeerd als geen ernstige bodemverontreiniging, opnieuw
een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu
door een wijziging van de kenmerken, functies of eigenschappen van de bodem.
Afdeling IV. Overname van de uitvoering van de verplichtingen
Art. 147. De verplichtingen die krachtens artikel 102 tot en met 113 van het
Bodemdecreet moeten worden vervuld voordat tot overdracht van een risicogrond
kan worden overgegaan, kunnen worden overgenomen door de volgende personen:
1° de verwerver. In dat geval meldt de verwerver, d e overdrager of in voorkomend
geval de gemandateerde dat ze met onderlinge toestemming gebruik wensen te
maken van de mogelijkheid tot overname van de uitvoering van die verplichtingen;
2° een persoon die beschikt over een rechtsgeldige titel om de overdracht te doen
uitvoeren. Die persoon meldt aan de OVAM dat hij gebruik wenst te maken van de
mogelijkheid tot overname van de uitvoering van die verplichtingen. Hij voegt bij die
melding een afschrift van die rechtsgeldige titel;
3° een derde. In dat geval melden de derde, de over drager of in voorkomend geval
de gemandateerde dat ze met onderlinge toestemming gebruik wensen te maken
van de mogelijkheid tot overname van de uitvoering van die verplichtingen.
Art. 148. In geval van openbare verkoop van een risicogrond waarbij de verwerver
met toepassing van artikel 147 de uitvoering van de verplichtingen overneemt, kan
de overdracht van de risicogrond plaatsvinden voordat de verwerver de
verplichtingen, vermeld in artikel 104, §2, 2° en 3 °, van het Bodemdecreet of artikel
109, §2, 2° en 3° van het Bodemdecreet, heeft vervu ld, op voorwaarde dat in de
verkoopsvoorwaarden van de openbare verkoop als ontbindende voorwaarde is
opgenomen dat de verkoop van de risicogrond wordt ontbonden als de verwerver die
verplichtingen niet binnen een termijn van vijfenveertig dagen na datum van de
overdracht heeft vervuld. Hetzelfde geldt voor de verplichtingen, vermeld in artikel
115, §4, van het Bodemdecreet, in geval van openbare verkoop van een risicogrond
door de versnelde overdrachtsprocedure, vermeld in artikel 115 van het
Bodemdecreet.
Hoofdstuk IX. Onteigening van gronden
Art. 149. De melding van onteigening van een risicogrond, vermeld in artikel 120, §3,
van het Bodemdecreet, moet bij aangetekende brief worden gericht aan de OVAM.
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De melding moetgedaan worden met een volledig ingevuld, gedagtekend en
ondertekend meldingsformulier voor onteigening. Het model van dat
meldingsformulier wordt vastgesteld bij besluit van de minister en voorziet in ieder
geval in de opvraging van de volgende gegevens:
1° de gegevens van de onteigenende overheid;
2° de gegevens van de persoon die de melding doet;
3° de identificatie van de te onteigenen risicogron d;
4° de verwijzing naar het verslag van het laatst ui tgevoerde oriënterend
bodemonderzoek of van het laatst uitgevoerde oriënterend en beschrijvende
bodemonderzoek;
5° een kopie van de beslissing over het voornemen t ot onteigening van de
risicogrond;
6° gegevens op basis waarvan kan worden bepaald of krachtens het Bodemdecreet
voor de onteigening van de risicogrond geen nieuw oriënterend bodemonderzoek
moet worden uitgevoerd.
Overeenkomstig artikel 120, §3, van het Bodemdecreet voegt de onteigenende
overheidbij de melding een verslag van oriënterend bodemonderzoek of van
oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek dat conform artikel 28, 31, 36 of 44
van het Bodemdecreet rechtsgeldig is voor de onteigening van de risicogrond.
Art. 150. De OVAM onderzoekt de ontvankelijkheid van de melding van onteigening
van een risicogrond.
Als de OVAM van oordeel is dat de melding van onteigening onontvankelijk is, stelt
ze de onteigenende overheid binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van
de melding van onteigening in kennis van die beslissing. Als de melding van
onteigening onontvankelijk is, wordt de termijn van zestig dagen, vermeld in artikel
121, §1, van het Bodemdecreet, gestuit vanaf de datum van de beslissing van de
OVAM over de niet-ontvankelijkheid van de melding van onteigening. De stuiting
duurt tot de dag dat de OVAM een ontvankelijke melding van onteigening heeft
ontvangen.
Hoofdstuk X. Sluiting van een risico-inrichting
Art. 151. De melding van sluiting van een risico-inrichting, vermeld in artikel 122, §3,
van het Bodemdecreet, moet bij aangetekende brief worden gericht aan de OVAM.
De melding moet gedaan worden met een volledig ingevuld, gedagtekend en
ondertekend meldingsformulier voor sluiting. Het model van dat meldingsformulier
wordt vastgesteld bij besluit van de minister en voorziet in ieder geval in de opvraging
van de volgende gegevens:
1° de gegevens van de exploitant;
2° de gegevens van de persoon die de melding doet;
3° de identificatie van de grond waar de risico-inr ichting gevestigd was;
4° de verwijzing naar het verslag van het laatst ui tgevoerde oriënterend
bodemonderzoek of oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek;
5° de datum van de sluiting of voorgenomen sluiting van de risico-inrichting;
6° gegevens op basis waarvan kan worden bepaald of krachtens het Bodemdecreet
voor de sluiting van de risico-inrichting geen nieuw oriënterend bodemonderzoek
moet worden uitgevoerd;
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7° het bewijs van lastgeving als de exploitant niet de melding doet.
Overeenkomstig artikel 122, §3, van het Bodemdecreet voegt de exploitantbij de
melding een verslag van oriënterend bodemonderzoek of van oriënterend en
beschrijvend bodemonderzoek dat conform artikel 28, 36, 44 of 122, §1, van het
Bodemdecreet rechtsgeldig is voor de sluiting van een risico-inrichting.
Art. 152. De OVAM onderzoekt de ontvankelijkheid van de melding van sluiting van
een risico-inrichting.
Als de OVAM van oordeel is dat de melding van sluiting onontvankelijk is, stelt ze de
exploitant binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de melding in
kennis van die beslissing.
Als de melding van sluiting niet-ontvankelijk is, wordt de termijn van zestig dagen,
vermeld in artikel 122, §4, van het Bodemdecreet juncto artikel 104, §1, en artikel
109, §1, van het Bodemdecreet, gestuit vanaf de datum van de beslissing van de
OVAM over de niet-ontvankelijkheid van de melding van sluiting. De stuiting duurt tot
de dag dat de OVAM een ontvankelijke melding van sluiting heeft ontvangen.
Hoofdstuk XII. Waterbodems
Afdeling I. Kennisgeving van het waterbodemonderzoek
Art. 153. Het verslag van het waterbodemonderzoek dat uitgevoerd is krachtens
artikel 124, §1, van het Bodemdecreet, wordt binnen een termijn van dertig dagen na
het afsluiten ervan bij de OVAM ingediend.
Afdeling II. Conformverklaring van het waterbodemonderzoek
Art. 154. Overeenkomstig artikel 126 van het Bodemdecreet spreekt de OVAM zich
binnen een termijn van negentig dagen na ontvangst van het verslag van het
waterbodemonderzoek uit over de conformiteit van het waterbodemonderzoek met
de bepalingen van artikel 125 van het Bodemdecreet.
Art. 155. Als de OVAM van oordeel is dat het waterbodemonderzoek conform de
vereisten, vermeld in artikel 125 van het Bodemdecreet werd uitgevoerd, reikt ze een
conformiteitsattest voor het waterbodemonderzoek uit.
Als in het verslag van het waterbodemonderzoek gegevens als vermeld in artikel
125, §4, tweede lid, van het Bodemdecreet opgenomen zijn, kan de OVAM een
uitspraak over die gegevens in het conformiteitsattest van het waterbodemonderzoek
opnemen.
Art. 156. Als de OVAM van oordeel is dat het waterbodemonderzoek niet conform de
vereisten van artikel 125 van het Bodemdecreet werd uitgevoerd, legt ze aanvullende
onderzoeksverrichtingen op. De OVAM bepaalt de termijn waarbinnen de
aanvullende onderzoeksverrichtingen moeten worden uitgevoerd en het verslag
ervan bij de OVAM moet worden ingediend. Als de aanvullende
onderzoeksverrichtingen niet of in onvoldoende mate werden uitgevoerd, kan de
minister de OVAM gelasten ambtshalve de nodige aanvullende
onderzoeksverrichtingen uit te voeren.
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Art. 157. De OVAM stelt de opdrachtgever van het waterbodemonderzoek in kennis
van de beslissingen, vermeld in artikel 155 en 156.
Hoofdstuk XIII. Het gebruik van uitgegraven bodem
Afdeling I. Definities
Art. 158. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1° ontvangende grond: grond waarop de uitgegraven b odem wordt gebruikt;
2° verdachte grond:
a) risicogrond;
b) grond die opgenomen is in het Grondeninformatieregister, voor zover in een
bodemonderzoek in het vaste deel van de aarde van die grond concentraties van
stoffen werden aangetroffen die hoger liggen dan de richtwaarden voor de
bodemkwaliteit voor het vaste deel van de aarde;
c) openbare weg, oude wegbedding en wegberm;
d) grond waarvoor aanwijzingen bestaan voor de aanwezigheid in het vaste deel van
de aarde van stoffen in concentraties die hoger liggen dan de richtwaarden voor de
bodemkwaliteit voor het vaste deel van de aarde , en die werd aangewezen door de
minister;
3° bouwkundig bodemgebruik: niet-vormvast gebruik v an uitgegraven bodem in een
waterwerk, dijklichaam, wegenbouwkundig werk, bouwwerk en elk ander nietvormvast gebruik van uitgegraven bodem waarin de functie van de uitgegraven
bodem duidelijk te onderscheiden is van de functie van de onderliggende of
omringende bodem;
4° vormvast product: elk product waarin uitgegraven bodem als grondstof wordt
gebruikt en dat vormvast is gemaakt door middel van bindmiddelen of thermische
processen;
5° fysisch scheiden: wegnemen van een deel of het g eheel van de steenfractie en
bodemvreemde materialen, andere dan stenen, uit uitgegraven bodem;
6° tussentijdse opslagplaats: locatie voor een in d e tijd beperkte opslag van
uitgegraven bodem in afwachting van het gebruik van de uitgegraven bodem;
7° kadastrale werkzone: zone die vastgesteld is in het kader van eenzelfde
project en die bestaat uit een geheel van gronden met soortgelijke kenmerken. Het
betreft kenmerken die een betekenisvol effect op het milieu hebben of een
betekenisvol risico voor de volksgezondheid inhouden;
8° zone voor het gebruik ter plaatse: zone waarbinn en de uitgegraven bodem op
dezelfde plaats wordt teruggelegd;
9° initiatiefnemer grondwerken: bouwheer van de gro ndwerken op de plaats van de
uitgraving;
10° uitvoerder grondwerken: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de
grondwerken uitvoert in opdracht en voor rekening van de initiatiefnemer
grondwerken;
11° eindgebruiker:
a) eigenaar, exploitant of gebruiker van de ontvangende grond die de opdracht heeft
gegeven tot het gebruik van de uitgegraven bodem;
b) eigenaar of exploitant van de vergunde inrichting die de uitgegraven bodem
aanvaardt met het oog op het gebruik in een vormvast product;
12° zoneringsplan: plan van de plaats van de uitgra ving waarop de verschillende
gebruiksmogelijkheden van de uit te graven of uitgegraven bodem grafisch worden
voorgesteld;
13° opmetingstabel: tabel waarop de volumes en de g ebruiksmogelijkheden van de
uit te graven of de uitgegraven bodem vermeld staan.
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Afdeling II. Toepassingsgebied
Art. 159. De bepalingen van dit hoofdstuk regelen het gebruik van uitgegraven
bodem als bodem, en het gebruik van uitgegraven bodem voor bouwkundig
bodemgebruik en in een vormvast product.
Afdeling III. Voorwaarden voor het gebruik van uitgegraven bodem
Onderafdeling I. Algemeen
Art. 160. Het is verboden om verscheidene partijen uitgegraven bodem met
verschillende milieuhygiënische kwaliteit tijdens of na de uitgraving ervan te mengen
met de bedoeling om door de lagere concentratie van een of meer stoffen die
aanwezig zijn in de uitgegraven bodem, voor de aldus gemengde uitgegraven bodem
een gebruiksmethode in aanmerking te laten komen die voor de niet-gemengde
uitgegraven bodem niet is toegestaan.
Onderafdeling II. Gebruik van uitgegraven bodem als bodem
A. Algemeen gebruik
Art. 161. §1. Uitgegraven bodem die concentraties van stoffen bevat die lager zijn
dan of gelijk zijn aan de waarden, vermeld in bijlage V, kan vrij als bodem worden
gebruikt.
§2. Uitgegraven bodem die concentraties van stoffen bevat die hoger zijn dan de
waarden, vermeld in bijlage V, of waarvan men weet of redelijkerwijs kan aannemen
dat hij verontreinigende stoffen bevat die niet vermeld zijn in bijlage V, kan als bodem
worden gebruikt onder de vijf volgende voorwaarden:
1° er wordt geen bijkomende verontreiniging van het grondwater veroorzaakt;
2° de mogelijke blootstelling aan de verontreinigen de stoffen levert geen bijkomend
risico op;
3° de concentraties van stoffen in de uitgegraven b odem zijn lager dan of gelijk aan
80% van de overeenstemmende bodemsaneringsnormen van het bestemmingstype
waaronder de ontvangende grond wordt ingedeeld overeenkomstig de bepalingen
van bijlage IV;
4° de gemiddelde concentraties van stoffen in de ui tgegraven bodem zijn lager dan
of gelijk aan de concentraties in de ontvangende grond. Voor de opvulling van een
vergunde groeve of graverij kan hiervan afgeweken worden tot maximaal de waarden
van bijlage IV voor bestemmingstype III;
5° de uitgegraven bodem wordt vóór het gebruik als bodem gereinigd door gebruik te
maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met
zich meebrengen als hij concentraties van stoffen bevat die hoger zijn dan de
waarden van bijlage IV voor bestemmingstype III of als hij concentraties van
verontreinigende stoffen bevat die niet vermeld zijn in bijlage V, waardoor hij niet aan
de voorwaarden, vermeld in punt 1° en 2°, voor het gebruik als bodem voldoet. Als
de uitgegraven bodem niet reinigbaar is door gebruik te maken van de beste
beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen,
wordt de uitgegraven bodem verwijderd.
Aan de hand van een conform verklaard technisch verslag en een studie van de
ontvangende grond wordt nagegaan of aan die voorwaarden is voldaan.
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Art. 162. Met behoud van de toepassing van de voorwaarden van artikel 161 kan
uitgegraven bodem alleen als bodem worden gebruikt, op voorwaarde dat het
gehalte aan stenen die niet van nature aanwezig zijn, maximaal vijf massaprocent
bedraagt, de afmeting van de stenen die niet van nature aanwezig zijn, niet groter is
dan vijftig millimeter, en het gehalte aan andere bodemvreemde materialen maximaal
één massa- en volumeprocent bedraagt.
B. Gebruik binnen een kadastrale werkzone
Art. 163. Een kadastrale werkzone wordt afgebakend volgens een code van goede
praktijk die wordt ingevuld op basis van kenmerken die een betekenisvol effect
hebben op het milieu, of die een betekenisvol risico voor de volksgezondheid
inhouden.
De code van goede praktijk voor het afbakenen van een kadastrale werkzone wordt
op voorstel van de OVAM vastgesteld door de minister.
Art. 164. In afwijking van artikel 161, §2, en artikel 162 is het gebruik van uitgegraven
bodem als bodem binnen een kadastrale werkzone toegestaan onder de volgende
voorwaarden:
1° uitgegraven bodem met concentraties van stoffen die lager zijn dan of gelijk zijn
aan 80 % van de overeenstemmende bodemsaneringsnormen van het
bestemmingstype waaronder de ontvangende grond wordt ingedeeld,
overeenkomstig de bepalingen van bijlage IV, kan binnen de kadastrale werkzone vrij
worden gebruikt;
2° uitgegraven bodem met concentraties van stoffen die hoger zijn dan 80 % van de
overeenstemmende bodemsaneringsnormen van het bestemmingstype waaronder
de ontvangende grond wordt ingedeeld overeenkomstig de bepalingen van bijlage
IV, of waarvan men weet of redelijkerwijs kan aannemen dat hij verontreinigende
stoffen bevat die niet vermeld zijn in bijlage IV, kan binnen de kadastrale werkzone
gebruikt worden onder de volgende voorwaarden:
a) er wordt geen bijkomende verontreiniging van het grondwater veroorzaakt;
b) de mogelijke blootstelling aan de verontreinigende stoffen levert geen bijkomend
risico op;
c) de uitgegraven bodem wordt gebruikt volgens een code van goede praktijk.
De code van goede praktijk voor het gebruik van uitgegraven bodem binnen een
kadastrale werkzone wordt op voorstel van de OVAM vastgesteld door de minister.
Art. 165. Met behoud van de toepassing van de voorwaarden van artikel 164 kan
uitgegraven bodem alleen als bodem worden gebruikt binnen een kadastrale
werkzone, op voorwaarde dat het gehalte aan bodemvreemde materialen, andere
dan stenen of steenachtig materiaal, maximaal één massa- en volumeprocent
bedraagt.
C. Gebruik binnen een zone voor het gebruik ter plaatse
Art. 166. Een zone voor het gebruik ter plaatse wordt afgebakend volgens een code
van goede praktijk.
De code van goede praktijk voor het afbakenen van een zone voor het gebruik ter
plaatse wordt op voorstel van de OVAM vastgesteld door de minister.
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Art. 167. In afwijking van de voorwaarden van artikel 161 en 162, kan uitgegraven
bodem binnen een zone voor het gebruik ter plaatse gebruikt worden volgens een
code van goede praktijk.
De code van goede praktijk voor het gebruik van uitgegraven bodem binnen een
zone voor het gebruik ter plaatse wordt op voorstel van de OVAM vastgesteld door
de minister.
Onderafdeling III. Gebruik van uitgegraven bodem voor bouwkundig bodemgebruik of
in een vormvast product
A. Algemeen gebruik
Art. 168. §1. Uitgegraven bodem die concentraties van stoffen bevat die lager zijn
dan of gelijk zijn aan de waarden, vermeld in bijlage V, kan vrij worden gebruikt voor
bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product.
§2. Uitgegraven bodem die concentraties van stoffen bevat die hoger zijn dan de
waarden, vermeld in bijlage V, kan worden gebruikt voor bouwkundig bodemgebruik
of in een vormvast product onder de drie volgende voorwaarden:
1° de concentraties van stoffen in de uitgegraven b odem zijn lager dan of gelijk aan
de waarden, vermeld in bijlage VI;
2° de uitloogbaarheidswaarden van stoffen in de uit gegraven bodem zijn lager dan of
gelijk aan de uitloogbaarheidswaarden, vermeld in bijlage VII;
3° de uitgegraven bodem wordt voor het gebruik voor bouwkundig bodemgebruik of
in een vormvast product gereinigd door gebruik te maken van de beste beschikbare
technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen indien hij
concentraties van stoffen bevat die hoger zijn dan de waarden, vermeld in bijlage VI.
Als de uitgegraven bodem niet reinigbaar is door gebruik te maken van de beste
beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen,
wordt de uitgegraven bodem verwijderd.
§3. Uitgegraven bodem waarvan men weet of redelijkerwijs kan aannemen dat hij
verontreinigende stoffen bevat die niet vermeld zijn in bijlage V, kan worden gebruikt
voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product onder de twee volgende
voorwaarden:
1° het gebruik van de uitgegraven bodem kan geen bi jkomende verontreiniging van
het grondwater veroorzaken;
2° mogelijke blootstelling aan de verontreinigende stoffen levert geen bijkomend
risico op.
Als de uitgegraven bodem voor het gebruik voor bouwkundig bodemgebruik of in een
vormvast product niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt
de uitgegraven bodem gereinigd door gebruik te maken van de beste beschikbare
technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. Als de
uitgegraven bodem niet reinigbaar is door gebruik te maken van de beste
beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen,
wordt de uitgegraven bodem verwijderd.
Aan de hand van een conform verklaard technisch verslag wordt nagegaan of aan
die voorwaarden is voldaan.
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Art. 169. Met behoud van de toepassing van de voorwaarden van artikel 168 kan
uitgegraven bodem alleen voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast
product worden gebruikt, op voorwaarde dat het gehalte aan bodemvreemde
materialen, andere dan stenen of steenachtig materiaal, maximaal één massa- en
volumeprocent bedraagt.
Art. 170. Uitgegraven bodem die niet voldoet aan de voorwaarde, vermeld in artikel
168, §2, 2°, kan toch worden gebruikt voor bouwkund ig bodemgebruik of in een
vormvast product op voorwaarde dat het beoogde gebruik geen bijkomende
verontreiniging van de onderliggende bodem kan veroorzaken en dat een mogelijke
blootstelling aan de verontreinigende stoffen geen bijkomend risico kan opleveren.
Dat wordt aangetoond aan de hand van een aanvullend onderzoek dat ter
beoordeling en goedkeuring aan de OVAM wordt bezorgd.
Art. 171. De minister stelt een lijst vast van bouwkundig bodemgebruik van
uitgegraven bodem waarin de functie van de uitgegraven bodem duidelijk te
onderscheiden is van de functie van de onderliggende of omringende bodem.
De minister stelt een lijst vast van vormvaste toepassingen van uitgegraven bodem.
B. Gebruik binnen een kadastrale werkzone
Art. 172. In afwijking van de voorwaarden van artikel 168 kan uitgegraven bodem die
voldoet aan de voorwaarden voor gebruik als bodem binnen de kadastrale werkzone,
vermeld in artikel 164 en 165, voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast
product worden gebruikt binnen de kadastrale werkzone.
Afdeling IV. Traceerbaarheidsprocedure
Onderafdeling I. Algemene bepalingen
A. Verplichtingen
Art. 173. §1. Voor het gebruik van uitgegraven bodem als bodem en voor het gebruik
van uitgegraven bodem voor bouwkundig bodemgebruik en in een vormvast product
wordt een technisch verslag opgemaakt en worden een grondverzettoelating en een
bodembeheerrapport uitgereikt, behalve in de volgende gevallen:
1° de uitgegraven bodem is afkomstig van een niet-v erdachte grond en de totale
uitgraving bedraagt minder dan 250 m³;
2° de uitgegraven bodem is afkomstig van een verdac hte grond, de totale uitgraving
bedraagt minder dan 250 m³ en de uitgegraven bodem wordt binnen de kadastrale
werkzone gebruikt volgens de code van goede praktijk inzake het gebruik van
uitgegraven bodem binnen een kadastrale werkzone;
3° de uitgegraven bodem wordt binnen de zone voor h et gebruik ter plaatse opnieuw
gebruikt volgens de code van goede praktijk inzake het gebruik van uitgegraven
bodem binnen een zone voor het gebruik ter plaatse;
4° de uitgegraven bodem is afkomstig van een uitgra ving in het kader van een
bodemsanering en wordt gebruikt volgens de voorwaarden van het
conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject of beperkt
bodemsaneringsproject.
§2. In afwijking van de gevallen, vermeld in §1, 1° en 2°, wordt toch een technisch
verslag opgemaakt en worden een grondverzettoelating en een bodembeheerrapport
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uitgereikt als de uitgegraven bodem afkomstig is van een samengestelde partij
uitgegraven bodem die op zijn beurt afkomstig is van een of meer uitgravingen, het
totale volume van de samengestelde partij uitgegraven bodem groter is of was dan
250 m³ en die partij niet binnen de kadastrale werkzone of de zone voor het gebruik
ter plaatse opnieuw gebruikt wordt.
§3. Voor het transport van uitgegraven bodem naar een tussentijdse opslagplaats of
grondreinigingscentrum moet geen technisch verslag worden opgemaakt.
Art. 174. De initiatiefnemer grondwerken neemt in de aanbestedingsdocumenten, de
prijsvraag of de contractuele documenten clausules op die waarborgen dat de
regelen met betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem, vermeld in dit
hoofdstuk, toegepast worden.
B. Opmaak van het technisch verslag
Art. 175. §1. De verplichting om het technisch verslag op te maken berust bij de
initiatiefnemer grondwerken.
§2. De verplichting om het technisch verslag op te maken kan met toestemming van
de initiatiefnemer grondwerken door de volgende inrichtingen worden overgenomen:
1° een vergunde inrichting als vermeld in subrubrie k 20.3.5 of rubriek 30 van bijlage
1 van Vlarem I, voor de door die inrichting aanvaarde uitgegraven bodem met het
oog op de verwerking ervan. Ze legt een register aan voor de identificatie van de
grond waar de te verwerken bodem uitgegraven werd;
2° een grondreinigingscentrum, vergund conform de b epalingen van de bevoegde
overheid, voor de door dat centrum aanvaarde uitgegraven bodem met het oog op de
reiniging ervan;
3° een tussentijdse opslagplaats, waarbij aan de ve rgunnings- of meldingsplicht
voldaan is, voor de door die opslagplaats aanvaarde uitgegraven bodem.
Art. 176. Het technisch verslag wordt opgemaakt voordat de uitgegraven bodem
wordt gebruikt.
C. Opmaak van de studie van de ontvangende grond
Art. 177. Voor het gebruik van uitgegraven bodem als bodem overeenkomstig artikel
161, §2, die concentraties van stoffen bevat die hoger zijn dan de waarden, vermeld
in bijlage V, of waarvan men weet of redelijkerwijs kan aannemen dat hij
verontreinigende stoffen bevat die niet vermeld zijn in bijlage V, wordt een studie van
de ontvangende grond opgemaakt.
Art. 178. De verplichting om de studie van de ontvangende grond op te maken
berust bij de eigenaar, exploitant of gebruiker van de ontvangende grond, die
opdracht heeft gegeven tot het gebruik van de uitgegraven bodem op de
ontvangende grond.
Art. 179. De studie van de ontvangende grond wordt opgemaakt voordat de
uitgegraven bodem op de ontvangende grond gebruikt wordt.
Onderafdeling II. Documenten grondverzet
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A. Technisch verslag
Art. 180. §1. Het technisch verslag wordt opgemaakt onder leiding van een
bodemsaneringsdeskundige op basis van een representatieve bemonstering volgens
de standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag.
§2. Het technisch verslag bevat de volgende gegevens:
1° de identificatie van de grond waar de bodem uitg egraven werd of zal worden;
2° de identiteit van de eigenaar van de grond waar de bodem uitgegraven werd of zal
worden;
3° de identiteit van de initiatiefnemer grondwerken ;
4° de beknopte omschrijving van de grondwerken;
5° het zoneringsplan en de opmetingstabel, indien v an toepassing;
6° het verslag met de analyseresultaten van represe ntatieve mengmonsters met
vermelding van de naam van het laboratorium;
7° de verklaring van de bodemsaneringsdeskundige da t de uitgegraven bodem werd
bemonsterd en geanalyseerd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit;
8° de onderstaande gegevens, als de uitgegraven bod em binnen de kadastrale
werkzone gebruikt zal worden:
a) de afbakening van de kadastrale werkzone;
b) de voorwaarden waaronder de uitgegraven bodem binnen de kadastrale werkzone
gebruikt mag worden, indien van toepassing;
c) de voorwaarden voor de tussentijdse opslag van de uitgegraven bodem, indien
van toepassing;
9° het gehalte aan stenen, steenachtig materiaal en andere bodemvreemde
materialen in de uitgegraven bodem;
10° de interpretatie en de besluiten op basis van d e analyseresultaten;
11° de voorwaarden en uitvoeringsbepalingen waarond er de bodem kan worden
uitgegraven;
12° de voorwaarden en uitvoeringsbepalingen waarond er de uitgegraven bodem kan
worden gebruikt.
B. Studie van de ontvangende grond
Art. 181. §1. De studie van de ontvangende grond wordt opgemaakt onder leiding
van een bodemsaneringsdeskundige volgens een standaardprocedure die
vastgesteld wordt door de minister op voorstel van de OVAM.
§2. De studie van de ontvangende grond bepaalt op basis van de kenmerken van de
ontvangende grond de kenmerken waaraan de aangevoerde uitgegraven bodem
moet voldoen opdat het gebruik ervan als bodem geen bijkomende verontreiniging in
het grondwater kan veroorzaken en mogelijke blootstelling aan de verontreinigende
stoffen geen bijkomend risico oplevert op de ontvangende grond.
§3. De studie van de ontvangende grond bevat de volgende gegevens:
1° de identificatie van de ontvangende grond;
2° de identiteit van de eigenaar, exploitant en geb ruiker van de ontvangende grond;
3° de voorwaarden waaronder de te aanvaarden uitgeg raven bodem op de
ontvangende grond kan worden gebruikt.
C. Grondverzettoelating
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Art. 182. §1. De grondverzettoelating wordt opgemaakt door een erkende
bodembeheerorganisatie. De grondverzettoelating kan ook worden opgemaakt door
een erkende tussentijdse opslagplaats of een erkend grondreinigingscentrum voor de
uitgegraven bodem die door haar werd aanvaard.
§2. De grondverzettoelating wordt uitgereikt op basis van een beschrijving van het
beoogde gebruik van de uitgegraven bodem en de verklaringen ter zake, zoals
opgelegd in de conformverklaring van het technisch verslag.
Met behoud van de toepassing van het eerste lid wordt de grondverzettoelating bij de
procedure kleine hoeveelheden, vermeld in artikel 197 tot en met 199, uitgereikt op
basis van een verklaring dat de uitgegraven bodem op verschillende bestemmingen
geleverd zal worden.
De grondverzettoelating bevestigt het beoogde gebruik en staat toe dat de
uitgegraven bodem verplaatst wordt.
§3. De grondverzettoelating bevat de volgende gegevens:
1° de identiteit van de uitvoerder grondwerken;
2° de nodige verwijzingen naar het technisch versla g en de conformverklaring van
het technisch verslag;
3° de plaats van bestemming van de uitgegraven bode m;
4° de beschrijving van het beoogde gebruik van de u itgegraven bodem;
5° indien van toepassing: de nodige verwijzingen na ar de studie van de ontvangende
grond, de acceptatievoorwaarden van een groeve of graverij, de
gebruiksvoorwaarden van het conformiteitsattest van een bodemsaneringsproject, of
de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik voor bouwkundig bodemgebruik of in een
vormvast product;
6° aanvullende voorwaarden en uitvoeringsbepalingen die afhankelijk zijn van het
beoogde gebruik, indien van toepassing.
D. Transportdocument
Art. 183. §1. Het transportdocument wordt opgemaakt door de vervoerder, de
uitvoerder grondwerken, de tussentijdse opslagplaats of het grondreinigingscentrum.
§2. Het transportdocument bevat de volgende gegevens:
1° de identiteit van de uitvoerder grondwerken, ind ien van toepassing;
2° de identiteit van de vervoerder;
3° de datum van transport van de uitgegraven bodem;
4° de plaats van vertrek van de uitgegraven bodem;
5° de plaats van bestemming van de uitgegraven bode m;
6° de hoeveelheid uitgegraven bodem;
7° de nodige verwijzingen naar de grondverzettoelat ing, indien van toepassing.
§3. De uitvoerder grondwerken bewaart het volledig ingevulde transportdocument
gedurende een periode van minstens vijf jaar.
E. Bodembeheerrapport
Art. 184. §1. Het bodembeheerrapport wordt opgemaakt door een erkende
bodembeheerorganisatie. Het bodembeheerrapport kan ook worden opgemaakt door
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een erkende tussentijdse opslagplaats of een erkend grondreinigingscentrum voor de
uitgegraven bodem die de opslagplaats of het centrum heeft aanvaard.
§2. Het bodembeheerrapport attesteert de levering van de uitgegraven bodem op de
plaats van het beoogde gebruik en bevestigt dat voldaan is aan de voorwaarden,
vermeld in de conformverklaring van het technisch verslag en in de
grondverzettoelating.
§3. Het bodembeheerrapport bevat minstens de volgende gegevens:
1° de nodige verwijzingen naar de grondverzettoelat ing;
2° de datum van de levering;
3° het volume geleverde uitgegraven bodem.
Onderafdeling III. Administratieve procedure grondverzet
A. Procedure via een erkende bodembeheerorganisatie
Art. 185. De initiatiefnemer grondwerken of een inrichting als vermeld in artikel 175,
§2, bezorgt het technisch verslag aan een erkende bodembeheerorganisatie.
De erkende bodembeheerorganisatie registreert het technisch verslag en bevestigt
uiterlijk binnen vijf werkdagen de ontvangst ervan aan de initiatiefnemer grondwerken
of de inrichting, vermeld in het eerste lid.
Art. 186. §1. Binnen een termijn van dertig werkdagen na ontvangst van het
technisch verslag spreekt de erkende bodembeheerorganisatie zich uit over de
conformiteit ervan met de bepalingen van dit besluit en bezorgt het
conformiteitsattest aan de initiatiefnemer grondwerken of de inrichting, vermeld in
artikel 175, § 2, 1° tot en met 3°, of legt aanvullingen op.
§2. De erkende bodembeheerorganisatie beoordeelt de conformiteit van het
technisch verslag met de bepalingen van dit besluit op basis van de volgende
elementen:
1° de controle op de administratieve volledigheid;
2° de controle op de representatieve bemonstering v olgens de standaardprocedure
van het technisch verslag;
3° de interpretatie van de besluiten van het techni sch verslag, met inbegrip van de
vertaling van de beoordeling van de analyseresultaten naar de opmetingstabel, en
indien van toepassing het zoneringsplan;
4° de controle op de uitvoerbaarheid van de selecti eve uitgraving van de
verschillende ontgravingsvakken, indien van toepassing;
5° de controle op de afbakening van de kadastrale w erkzone, indien van toepassing.
§3. Als in het technisch verslag de gebruiksmogelijkheden van de uitgegraven
bodem overeenkomstig dit hoofdstuk, de bijbehorende codes van goede praktijk en
de bijbehorende standaardprocedures onvoldoende onderzocht werden, kan de
erkende bodembeheerorganisatie in de conformverklaring van het technisch verslag
voorwaarden en uitvoeringsbepalingen opleggen voor het beoogde gebruik van de
uitgegraven bodem.
Art. 187. Als de erkende bodembeheerorganisatie aanvullingen op het technisch
verslag oplegt, wordt de termijn, vermeld in artikel 186, §1, gestuit.
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Als de erkende bodembeheerorganisatie het technisch verslag gemotiveerd nietconform verklaart, wordt de procedure hervat vanaf artikel 185, eerste lid.
Art. 188. Een conformverklaring van het technisch verslag door een erkende
bodembeheerorganisatie is tegenstelbaar aan andere erkende
bodembeheerorganisaties.
De erkende bodembeheerorganisatie die niet akkoord gaat met de conformverklaring
van het technisch verslag door een andere erkende bodembeheerorganisatie, kan
binnen een termijn van dertig dagen nadat de conformverklaring haar werd
aangeboden, tegen die conformverklaring beroep aantekenen bij de OVAM. Het
beroepschrift wordt aangetekend met ontvangstbewijs verzonden. Het beroep is
schorsend.
De OVAM doet uitspraak binnen een termijn van negentig dagen na ontvangst van
het beroepschrift.
Art. 189. Voor de start van de grondwerken meldt de uitvoerder grondwerken de
startdatum aan een erkende bodembeheerorganisatie.
Art. 190. Voordat de uitgegraven bodem wordt verplaatst, vraagt de uitvoerder
grondwerken een grondverzettoelating aan bij de erkende bodembeheerorganisatie,
aan wie de startdatum van de grondwerken werd gemeld.
Binnen een termijn van vijf werkdagen na de aanvraag reikt de erkende
bodembeheerorganisatie een grondverzettoelating uit. In geval van beroep tegen de
conformverklaring van het technisch verslag overeenkomstig artikel 188, tweede lid,
wordt de termijn opgeschort.
Art. 191. Tijdens het transport wordt een transportdocument bij de uitgegraven
bodem gevoegd.
Art. 192. De uitvoerder grondwerken, de tussentijdse opslagplaats of het
grondreinigingscentrum bezorgt een ontvangstverklaring aan de erkende
bodembeheerorganisatie. Daarin wordt bevestigd dat de uitgegraven bodem
overeenkomstig de grondverzettoelating is geleverd.
Op basis van de ontvangstverklaring levert de erkende bodembeheerorganisatie het
bodembeheerrapport af aan de uitvoerder grondwerken, de tussentijdse opslagplaats
of het grondreinigingscentrum.
De uitvoerder grondwerken, de tussentijdse opslagplaats of het
grondreinigingscentrum bezorgt een kopie van het bodembeheerrapport aan de
initiatiefnemer grondwerken en aan de eindgebruiker.
B. Procedure bij gebruik of verhandeling van uitgegraven bodem door een erkende
tussentijdse opslagplaats of door een erkend grondreinigingscentrum
Art. 193. §1. De erkende tussentijdse opslagplaats of het erkende
grondreinigingscentrum beschikt over een technisch verslag van de aanvaarde
uitgegraven bodem en spreekt zich uit over de conformiteit ervan met de bepalingen
van dit besluit, of legt aanvullingen op.
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§2. De erkende tussentijdse opslagplaats of het erkende grondreinigingscentrum
beoordeelt de conformiteit van het technisch verslag met de bepalingen van dit
besluit op basis van de volgende elementen:
1° de controle op de administratieve volledigheid;
2° de controle op de representatieve bemonstering v olgens de standaardprocedure
van het technisch verslag;
3° de interpretatie van de besluiten van het techni sch verslag, met inbegrip van de
vertaling van de beoordeling van de analyseresultaten naar de opmetingstabel, en
indien van toepassing het zoneringsplan.
Art. 194. Voordat de uitgegraven bodem wordt verhandeld, maakt de erkende
tussentijdse opslagplaats of het erkende grondreinigingscentrum een
grondverzettoelating op.
Art. 195. Tijdens het transport wordt een transportdocument bij de uitgegraven
bodem gevoegd.
Art. 196. Op basis van de ontvangstverklaring maakt de erkende tussentijdse
opslagplaats of het erkende grondreinigingscentrum het bodembeheerrapport op en
bezorgt een kopie ervan aan de eindgebruiker.
C. Procedure kleine hoeveelheden
Art. 197. In afwijking van artikel 192 en 196 kan voor het gebruik van een
hoeveelheid uitgegraven bodem kleiner dan 250 m³ die voldoet aan de voorwaarden
van artikel 161, §1 en 162 of aan de voorwaarden van artikel 168 en 169, voor het
uitreiken van een bodembeheerrapport de procedure, vermeld in artikel 198 en 199,
gevolgd worden.
Art. 198. De uitvoerder grondwerken, de tussentijdse opslagplaats of het
grondreinigingscentrum bezorgt een ontvangstverklaring aan de erkende
bodembeheerorganisatie, erkende tussentijdse opslagplaats of erkend
grondreinigingscentrum die de grondverzettoelating heeft uitgereikt. Daarin wordt
bevestigd dat de uitgegraven bodem op de plaats van bestemming is geleverd of
gebruikt zal worden overeenkomstig de grondverzettoelating.
Art. 199. Op basis van de ontvangstverklaring en een lijst met verschillende
bestemmingen reikt de erkende bodembeheerorganisatie, de erkende tussentijdse
opslagplaats of het erkende grondreinigingscentrum een bodembeheerrapport uit.
De uitvoerder grondwerken bezorgt een kopie van het bodembeheerrapport aan de
initiatiefnemer grondwerken.
D. Procedure bij transport van uitgegraven bodem naar een tussentijdse
opslagplaats of een grondreinigingscentrum
Art. 200. Bij het transport naar een tussentijdse opslagplaats of een
grondreinigingscentrum van meer dan 250 m3 uitgegraven bodem of van meer dan
50 m3 uitgegraven bodem waarvoor de opmaak van een technisch verslag verplicht
is, meldt de uitvoerder grondwerken dat transport aan een erkende
bodembeheerorganisatie.
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Tijdens het transport wordt een transportdocument bij de uitgegraven bodem
gevoegd.
De tussentijdse opslagplaats of het grondreinigingscentrum meldt de ontvangst van
de uitgegraven bodem aan de erkende bodembeheerorganisatie.
Bij de opslag van de uitgegraven bodem volgt de niet-erkende tussentijdse
opslagplaats of het niet-erkende grondreinigingscentrum een procedure die een
erkende bodembeheerorganisatie in staat stelt de uitgegraven bodem te traceren.
Art. 201. §1. Voor het gebruik van de aangevoerde uitgegraven bodem, waarvoor de
opmaak van een technisch verslag verplicht is, volgt de niet-erkende tussentijdse
opslagplaats of het niet-erkende grondreinigingscentrum de procedure via een
erkende bodembeheerorganisatie, vermeld in artikel 185 tot en met 192.
§2. Voor het gebruik van de aangevoerde uitgegraven bodem, waarvoor de opmaak
van een technisch verslag verplicht is, volgt de erkende tussentijdse opslagplaats of
het erkende grondreinigingscentrum de procedure, vermeld in artikel 193 tot en met
196.
Afdeling V. Bodembeheerorganisatie, tussentijdse opslagplaats en
grondreinigingscentrum: erkenning in het kader van de regeling over het gebruik van
uitgegraven bodem
Onderafdeling I. Voorwaarden voor de erkenning en het gebruik van de erkenning
Art. 202. §1. Om als bodembeheerorganisatie erkend te worden en erkend te blijven
moet de organisatie aan de volgende voorwaarden voldoen:
1° opgericht zijn als een vereniging zonder winstoo gmerk conform de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd bij de wet van 2 mei
2002;
2° voldoende representatief zijn voor de verschille nde sectoren die betrokken zijn bij
het gebruik van uitgegraven bodem. Een bodembeheerorganisatie is representatief
als in de raad van bestuur twee of meer beroepsorganisaties die voldoende
representatief zijn voor de sectoren die bij het gebruik van uitgegraven bodem
betrokken zijn, een mandaat bekleden;
3° uitsluitend als statutair doel hebben, het uitvo eren van de taken die in dit besluit
zijn toegewezen, het leveren van studiewerk over uitgegraven of uit te graven bodem
en het verstrekken van informatie en advies over uitgegraven bodem;
4° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n die samen een grondige kennis
hebben van bodemkunde of geologie, fysica en scheikunde;
5° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n die minstens drie jaar
beroepservaring hebben in een milieusector die relevant is voor de uitvoering van
bodemsanering of het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstof gedurende
de zes jaar die aan de datum van de erkenningsaanvraag voorafgaan;
6° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n die een grondige kennis
hebben van dit hoofdstuk;
7° een of meer natuurlijke personen in dienst hebben met de nodige ervaring in het
beoordelen van bemonsteringsprocedures en analyseresultaten en in het beoordelen
van het technisch verslag op de praktische uitvoerbaarheid ervan;
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8° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n of contractueel ter beschikking
hebben die samen een grondige kennis en ervaring hebben om het gebruik van
uitgegraven bodem overeenkomstig dit hoofdstuk te garanderen;
9° voldoen aan een intern systeem dat de organisati e in staat stelt de taken die
opgelegd zijn door of krachtens dit besluit, correct en kwaliteitsvol uit te voeren, met
inbegrip van het uitvoeren van steekproefsgewijze werfcontroles en van het
bijhouden van de volgende registers die ter inzage van de toezichthoudende
overheid liggen:
a) een klachtenregister;
b) een register van de technische verslagen, met inbegrip van de opmerkingen van
de organisatie op die technische verslagen. De technische verslagen worden
gedurende een termijn van vijf jaar bewaard;
c) een register van de grondverzettoelatingen. De grondverzettoelatingen worden
gedurende een termijn van vijf jaar bewaard;
d) een register van conformverklaringen van technische verslagen. De
conformverklaringen worden gedurende een termijn van vijf jaar bewaard;
e) een register van bodembeheerrapporten. De bodembeheerrapporten worden
gedurende een termijn van vijf jaar bewaard;
10° beschikken over een procedure die de organisati e in staat stelt uitgegraven
bodem te traceren, met inbegrip van het traceren van uitgegraven bodem via een
niet-erkende tussentijdse opslagplaats of een niet-erkend grondreinigingscentrum;
11° beschikken over een verzekering die haar beroep saansprakelijkheid dekt;
12° wat de bestuurders en de personen die de rechts persoon kunnen verbinden
betreft: beschikken over hun burgerlijke en politieke rechten en geen strafrechtelijke
veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de milieuwetgeving van een
lidstaat van de Europese Unie;
13° op verzoek van de OVAM de gegevens betreffende verontreinigde gronden,
optredende grondstromen en hun kwaliteit ter beschikking stellen van de OVAM. Als
documenten door middel van een geïnformatiseerd systeem worden opgemaakt,
uitgereikt, ontvangen of bewaard, worden die op informatiedragers geplaatste
gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm aan de OVAM bezorgd.
§2. De grondige kennis, vermeld in §1, 4°, wordt aa ngetoond met academische
diploma's, diploma's van het hoger onderwijs van het lange type of met daarmee
gelijkgestelde diploma's, uitgereikt in een lidstaat van de Europese Unie.
§3. De ervaring, vermeld in §1, 5°, 7° en 8°, wordt aangetoond aan de hand van een
curriculum vitae.
§4. De grondige kennis, vermeld in §1, 6° en 8°, wo rdt aangetoond aan de hand van
een curriculum vitae of aan de hand van een interview, afgenomen door en op
verzoek van de OVAM.
Art. 203. §1. Om als tussentijdse opslagplaats of als grondreinigingscentrum voor
uitgegraven bodem erkend te worden en erkend te blijven, moet de opslagplaats of
het centrum aan de volgende voorwaarden voldoen:
1° a) als tussentijdse opslagplaats: een rechtspers oon zijn, opgericht in de vorm van
een handelsvennootschap, met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, of een
openbaar bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband in het Vlaamse
Gewest zijn;
b) als grondreinigingscentrum: een rechtspersoon zijn die opgericht is in de vorm van
een handelsvennootschap, met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;

./.

64

2° voor de handelsvennootschappen: niet in staat va n faillissement verkeren, noch
het voorwerp uitmaken van een procedure tot faillietverklaring, noch een gerechtelijk
akkoord hebben aangevraagd of verkregen;
3° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n die samen een grondige kennis
hebben van fysica en scheikunde;
4° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n die minstens drie jaar
beroepservaring hebben in een milieusector die relevant is voor de uitvoering van
bodemsanering of het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstof gedurende
de zes jaar die aan de datum van de erkenningsaanvraag voorafgaan;
5° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n die een grondige kennis
hebben van dit hoofdstuk;
6° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n met de nodige ervaring in het
beoordelen van bemonsteringsprocedures en analyseresultaten en voor het
beoordelen van het technisch verslag op de praktische uitvoerbaarheid ervan;
7° een of meer natuurlijke personen in dienst hebbe n of contractueel ter beschikking
hebben die samen een grondige kennis en ervaring hebben om het gebruik van
uitgegraven bodem overeenkomstig dit hoofdstuk te garanderen;
8° voldoen aan een door de OVAM goedgekeurd kwalite itsreglement dat
administratieve en technische bepalingen bevat over de interne organisatie van de
verhandeling van uitgegraven bodem. Dat kwaliteitsreglement bevat minstens:
a) een procedure voor het in ontvangst nemen van, het opslaan van, het fysisch
scheiden of reinigen en het afleveren van uitgegraven bodem;
b) bepalingen in verband met de opmaak van registers voor aan- en afvoer van
uitgegraven bodem;
c) bepalingen in verband met de opmaak van een dossier per aanvaarde partij
uitgegraven bodem;
d) bepalingen in verband met het naleven van de codes van goede praktijk inzake
aanvaarding, opslag, samenvoeging, reiniging, bemonstering en analyse van
uitgegraven bodem;
9° voldoen aan een intern systeem dat de opslagplaa ts of het centrum in staat stelt
de taken die opgelegd zijn door of krachtens dit besluit, correct en kwaliteitsvol uit te
voeren, met inbegrip van het bijhouden van de volgende registers die ter inzage van
de toezichthoudende overheid liggen:
a) een klachtenregister;
b) een register van de technische verslagen, met inbegrip van de opmerkingen van
de organisatie op die technische verslagen. De technische verslagen worden
gedurende een termijn van vijf jaar bewaard;
c) een register van de grondverzettoelatingen. De grondverzettoelatingen worden
gedurende een termijn van vijf jaar bewaard;
d) een register van conformverklaringen van technische verslagen. De
conformverklaringen worden gedurende een termijn van vijf jaar bewaard;
e) een register van bodembeheerrapporten. De bodembeheerrapporten worden
gedurende een termijn van vijf jaar bewaard;
10° beschikken over een procedure die de opslagplaa ts of het centrum in staat stelt
de door haar verhandelde uitgegraven bodem te traceren;
11° beschikken over een verzekering die haar beroep saansprakelijkheid dekt;
12° wat de bestuurders en de personen die de rechts persoon kunnen verbinden
betreft: beschikken over hun burgerlijke en politieke rechten en geen strafrechtelijke
veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de milieuwetgeving van een
lidstaat van de Europese Unie;
13° op verzoek van de OVAM de gegevens betreffende verontreinigde gronden,
optredende grondstromen en hun kwaliteit ter beschikking stellen van de OVAM. Als
documenten door middel van een geïnformatiseerd systeem worden opgemaakt,
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uitgereikt, ontvangen of bewaard, worden die op informatiedragers geplaatste
gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm aan de OVAM bezorgd;
14° beschikken over de nodige infrastructuur en ins tallaties voor de exploitatie van
de inrichting;
15° beschikken over de nodige vergunningen overeenk omstig de bepalingen van de
geldende wetgeving;
16° beschikken over een keuringsattest waarin een e rkende
bodembeheerorganisatie attesteert dat aan de voorwaarden, vermeld in punt 1° tot
en met 15°, is voldaan. Het keuringsattest is maxim aal honderd zestig dagen oud. De
keuring voldoet aan de procedure die de OVAM heeft goedgekeurd;
17° voldoen aan de voorwaarden die opgelegd zijn do or of krachtens Vlarem I en II.
§2. De grondige kennis, vermeld in §1, 3°, wordt aa ngetoond met academische
diploma's, met diploma's van het hoger onderwijs van het lange type of met daarmee
gelijkgestelde diploma's, uitgereikt in een lidstaat van de Europese Unie.
§3. De ervaring, vermeld in §1, 4°, 6° en 7°, wordt aangetoond aan de hand van een
curriculum vitae.
§4. De grondige kennis, vermeld in §1, 5° en 7°, wo rdt aangetoond aan de hand van
een curriculum vitae of aan de hand van een interview, afgenomen door en op
verzoek van de OVAM.
Onderafdeling II. Procedure tot erkenning als bodembeheerorganisatie, tussentijdse
opslagplaats of grondreinigingscentrum
A. Ontvankelijkheid van de aanvraag tot erkenning
Art. 204. De aanvraag om erkend te worden als bodembeheerorganisatie,
tussentijdse opslagplaats of grondreinigingscentrum, vermeld in artikel 202 en 203,
wordt bij aangetekende brief gericht aan de minister, op het adres van de OVAM.
Art. 205. Om ontvankelijk te zijn, bevat de aanvraag voor erkenning minstens de
volgende gegevens:
1° de statuten van de rechtspersoon;
2° de namen van de natuurlijke personen die door de rechtspersoon aangesteld zijn
als verantwoordelijk persoon;
3° een kopie van de diploma's, vermeld in artikel 2 02, §2, respectievelijk artikel 203,
§2;
4° een curriculum vitae van de personen die over de kennis en ervaring, vermeld in
artikel 202, §1, 4° tot en met 8°, respectievelijk artikel 203, §1, 3° tot en met 7°,
beschikken, waaruit die kennis en ervaring blijkt;
5° een onvoorwaardelijke verbintenis waarin de aanv rager verklaart dat hij de
gegevens waarover hij zal beschikken, toegankelijk zal beheren;
6° een onvoorwaardelijke verbintenis waarin de aanv rager verklaart dat hij binnen
dertig dagen na de erkenning een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid zal
sluiten, als vermeld in artikel 202, §1, 11°, respe ctievelijk artikel 203, §1, 11°, en de
OVAM van de gesloten polis op de hoogte zal brengen;
7° een recent getuigschrift van goed zedelijk gedra g van de personen, als vermeld in
artikel 202, §1, 12°, respectievelijk artikel 203, §1, 12°;
8° een onvoorwaardelijke verbintenis waarin de aanv rager verklaart dat hij binnen
drie maanden na de erkenning de personen, vermeld in artikel 202, §1, 4° tot en met
8° en artikel 203, §1, 3° tot en met 7°, in dienst zal hebben;
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9° wat de handelsverenigingen en de verenigingen zo nder winstgevend oogmerk
betreft: een recent attest waaruit blijkt dat de aanvrager aan zijn sociale en fiscale
verplichtingen voldaan heeft;
10° wat de tussentijdse opslagplaatsen en grondrein igingscentra betreft: een
beschrijving van de infrastructuur en installaties als vermeld in artikel 203, §1, 14°.
B. Behandeling, advies en beslissing over de aanvraag tot erkenning
Art. 206. De procedure voor de behandeling van de aanvragen tot erkenning als
bodembeheerorganisatie, tussentijdse opslagplaats of grondreinigingscentrum is als
volgt:
1° de OVAM stuurt binnen een termijn van dertig dag en na de datum van ontvangst
van de aanvraag een ontvangstbewijs aan de aanvrager, waarbij ze zich ook
uitspreekt over de ontvankelijkheid van de aanvraag;
2° de OVAM verklaart de aanvraag ontvankelijk of ve rzoekt om de nodige
aanvullingen. Als de OVAM niet binnen de termijn, vermeld in 1°, om aanvullingen
heeft verzocht, wordt de aanvraag geacht ontvankelijk te zijn. Als de OVAM binnen
de termijn, vermeld in 1°, om aanvullingen verzoekt , wordt de aangevulde aanvraag
opnieuw bij aangetekende brief aan de OVAM toegestuurd. De OVAM stuurt binnen
een termijn van dertig dagen na de datum van ontvangst van de aangevulde
aanvraag het ontvangstbewijs aan de aanvrager, waarbij de OVAM zich ook
uitspreekt over de ontvankelijkheid van de aangevulde aanvraag;
3° de OVAM onderzoekt de ontvankelijke aanvraag en stuurt die samen met haar
advies binnen een termijn van negentig dagen na de datum van het ontvangstbewijs
van de ontvankelijke aanvraag naar de minister;
4° de minister neemt binnen een termijn van honderd twintig dagen na de datum van
het ontvangstbewijs van de ontvankelijke aanvraag een beslissing over de erkenning;
5° binnen een termijn van honderdvijftig dagen na d e datum van het ontvangstbewijs
van de ontvankelijke aanvraag wordt de beslissing over de erkenning door de OVAM
bij aangetekende brief aan de aanvrager betekend. De erkenningsbeslissing wordt bij
uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Onderafdeling III. Schorsing, opheffing en niet-overdraagbaarheid van de erkenning
A. Schorsing van de erkenning
Art. 207. §1. De minister kan te allen tijde de erkenning, vermeld in artikel 202 en
203, schorsen voor een termijn van maximaal zes maanden in de volgende gevallen:
1° de houder van de erkenning voert de taken waarme e hij is belast krachtens dit
besluit niet reglementair of niet objectief uit;
2° de houder van de erkenning voldoet niet meer aan de erkenningsvoorwaarden,
vermeld in artikel 202 of 203;
3° de houder van de erkenning begaat onregelmatighe den bij het conform verklaren
van technische verslagen, bij het uitreiken van grondverzettoelatingen en
bodembeheerrapporten, en bij het toepassen van de procedures van dit besluit;
4° de houder van de erkenning is bij een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde
is gegaan, veroordeeld voor een misdrijf dat door zijn aard de beroepsmoraal van de
betrokken rechtspersoon aantast;
5° bij een erkende bodembeheerorganisatie wordt de onafhankelijkheid tegenover de
betrokkenen bij een project niet gegarandeerd.
§2. De minister brengt de houder van de erkenning bij aangetekende brief op de
hoogte van de voorgenomen beslissing tot schorsing, met vermelding van de
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redenen. Binnen een termijn van dertig dagen na de datum van ontvangst van die
brief kan de houder van de erkenning alle nodige formaliteiten vervullen om de
schorsing te voorkomen of zijn verweermiddelen aan de minister kenbaar maken.
§3. De beslissing tot schorsing wordt door de OVAM bij aangetekende brief aan de
houder van de erkenning betekend en wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.
§4. De schorsing gaat in op de dertigste dag na de datum van de betekening van de
beslissing aan de betrokkene.
B. Opheffing van de erkenning
Art. 208. §1. De minister kan te allen tijde de erkenning, vermeld in artikel 202 en
203, opheffen in de volgende gevallen:
1° als de houder van de erkenning de taken waarmee hij is belast krachtens dit
besluit herhaaldelijk niet reglementair of niet objectief uitvoert;
2° als de houder van de erkenning bij het verstrijk en van de
schorsingsperiode nog steeds niet voldoet aan de erkenningsvoorwaarden waarvoor
hij op grond van artikel 207, §1, 2°, geschorst wer d;
3° als de houder van de erkenning ernstige onregelm atigheden of bij herhaling
onregelmatigheden begaat bij het conform verklaren van technische verslagen, bij
het uitreiken van grondverzettoelatingen en van bodembeheerrapporten, en bij het
toepassen van de procedures van dit besluit;
4° als de houder van de erkenning bij een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde
is gegaan, veroordeeld is voor een misdrijf dat door zijn aard de beroepsmoraal van
de betrokken rechtspersoon in ernstige mate aantast;
5° als bij een erkende bodembeheerorganisatie de on afhankelijkheid tegenover de
betrokkenen bij een project bij herhaling niet gegarandeerd wordt.
§2. De minister brengt de houder van de erkenning bij aangetekende brief op de
hoogte van de voorgenomen beslissing tot opheffing, met vermelding van de
redenen. Binnen een termijn van dertig dagen na de datum van ontvangst van die
brief kan de houder van de erkenning alle nodige formaliteiten vervullen om de
opheffing te voorkomen of zijn verweermiddelen aan de minister kenbaar maken.
§3. De beslissing tot opheffing wordt door de OVAM bij aangetekende brief aan de
houder van de erkenning betekend en wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.
§4. De opheffing gaat in op de dertigste dag na de datum van de betekening van de
beslissing aan de betrokkene.
C. Overdraagbaarheid van de erkenning
Art. 209. Erkenningen zijn niet overdraagbaar.
Onderafdeling IV. Overname door de OVAM van de taken van een erkende
bodembeheerorganisatie
Art. 210. De OVAM kan in geval van schorsing of opheffing van de erkenning van
een bodembeheerorganisatie de volgende taken overnemen:
1° technische verslagen conform verklaren;
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2° grondverzettoelatingen uitreiken;
3° bodembeheerrapporten uitreiken;
4° keuringsattesten als vermeld in artikel 203, §1, 16°, uitreiken.
Hoofdstuk XV. Administratief beroep
Afdeling I. Ontvankelijkheid van het beroep
Art. 211. Het beroep, vermeld in artikel 146 en 153 van het Bodemdecreet, wordt bij
ter post aangetekende zending tegen ontvangstbewijs betekend of tegen
ontvangstbewijs afgegeven aan de Vlaamse Regering, per adres van de juridische
dienst.
Bij het beroep, vermeld in artikel 153 van het Bodemdecreet, wordt, op straffe van
niet-ontvankelijkheid, een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd.
Art. 212. De juridische dienst onderzoekt de ontvankelijkheid van het beroep.
Als de juridische dienst van oordeel is dat het beroep onontvankelijk is, deelt het
hoofd van de juridische dienst die beslissing bij aangetekende brief mee aan de
indiener van het beroep en de OVAM.
Als de juridische dienst van oordeel is dat het beroep ontvankelijk is, deelt ze die
beslissing bij aangetekende brief mee aan de indiener van het beroep, de OVAM en
de volgende personen:
1° als het gaat om een beroep als vermeld in artike l 146 van het Bodemdecreet, dat
schorsend is: de personen, vermeld in artikel 50, §2, van het Bodemdecreet;
2° in de andere gevallen:
a) de plichtige, vermeld in artikel 11 of 22 van het Bodemdecreet;
b) de opdrachtgever van het beschrijvend bodemonderzoek, het oriënterende en
beschrijvend bodemonderzoek, het bodemsaneringsproject, het beperkt
bodemsaneringsproject, het risicobeheer of het waterbodemonderzoek waarop het
beroep betrekking heeft.
Afdeling II. Nota met opmerkingen en stavingsstukken
Art. 213. Binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van
de beslissing van ontvankelijkheid van het beroep kunnen de personen, vermeld in
artikel 212, met uitzondering van de indiener van het beroep, bij ter post
aangetekende zending tegen ontvangstbewijs of bij afgifte tegen ontvangstbewijs
een nota met opmerkingen en stavingstukken indienen bij de Vlaamse Regering, per
adres van de juridische dienst.
Hoofdstuk XVII. Retributies
Afdeling I. Toegang tot het Grondeninformatieregister
Onderafdeling I. Algemene bepaling
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Art. 214. De toegankelijkheid van het Grondeninformatieregister is afhankelijk van de
betaling van een retributie.
Onderafdeling II. Bodemattest
Art. 215. §1. Het bedrag van de retributie voor de uitreiking van een bodemattest op
aanvraag krachtens artikel 5, §2, tweede lid, en artikel 101, §1, van het
Bodemdecreet is vastgesteld als volgt:
1° voor een grond die een of meer kadastrale percel en omvat, bedraagt de retributie
30 euro per kadastraal perceel;
2° voor een grond zonder kadastraal perceelnummer:
a) als er in het Grondeninformatieregister geen gegevens met betrekking tot delen
van die grond beschikbaar zijn, bedraagt de retributie 30 euro per sectie, of bij
gebrek aan indeling per sectie, 30 euro per afdeling;
b) als er in het Grondeninformatieregister gegevens met betrekking tot delen van die
grond beschikbaar zijn, bedraagt de retributie 30 euro per deel van die grond
waarvoor gegevens beschikbaar zijn;
3° voor een grond die een of meer delen van een kad astraal perceel omvat, bedraagt
de retributie 120 euro per deel van een kadastraal perceel.
§2. Voor de vaststelling van het bedrag van de retributie voor de uitreiking van een
bodemattest op aanvraag krachtens artikel 119 van het Bodemdecreet zijn de
bepalingen van §1, 2°, a) en b), van overeenkomstig e toepassing.
Art. 216. De aanvrager moet de verschuldigde retributie storten op het
rekeningnummer van de OVAM met vermelding van zijn naam en de identificatie van
de grond waarop de aanvraag betrekking heeft.
In geval van een onontvankelijke aanvraag wordt de retributie niet teruggestort, tenzij
de aanvrager hierom schriftelijk verzoekt binnen een termijn van zestig dagen na
datum van ontvangst van de beslissing van de OVAM waarbij de aanvraag
onontvankelijk wordt verklaard. In ieder geval wordt een retributie van 30 euro per
aanvraag ingehouden.
Art. 217. Het bedrag van de retributie wordt tweejaarlijks aangepast op basis van de
evolutie van de gezondheidsindex en wel als volgt: het bedrag van de retributie wordt
vermenigvuldigd met een factor met in de teller de gezondheidsindex die van
toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het
bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de gezondheidsindex die van
toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van
het vigerende bedrag; het zo verkregen getal wordt afgerond tot het gehele getal.
Uiterlijk op 1 januari wordt het aangepaste bedrag van de retributie door de minister
bekendgemaakt.
Onderafdeling III. Specifieke informatie
Art. 218. §1. Het bedrag van de retributie voor specifieke informatie als vermeld in
artikel 20 is gelijk aan de kosten voor het verstrekken van de gevraagde informatie
en wordt bepaald door de OVAM na de beoordeling van de ontvankelijkheid van de
vraag tot maatwerk.
§2. Voor de berekening van de kosten doet de OVAM een zo realistisch
mogelijke inschatting van het aantal werkuren die verricht zullen moeten
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worden om de gevraagde informatie aan te leveren, en vermenigvuldigt ze
die met het uurtarief van de in te zetten personeelsleden. Dit
uurtarief is enkel afhankelijk van het niveau van de ingezette personeelsleden.
Per niveau is dit uurtarief gelijk aan de gemiddelde kost van een
werkuur van de diverse personeelsleden van de OVAM binnen dit niveau,
met inbegrip van de overheadkosten. De OVAM maakt deze uurtarieven
bekend op haar website en bezorgt ze op eerste verzoek aan iedereen die er om
vraagt.
Onderafdeling IV. Digitale informatie via het e-loket van de OVAM
Art. 219. Het bedrag van de retributie voor verstrekken van digitale informatie uit het
Grondeninformatieregister via het e-loket van de OVAM krachtens artikel 20 is
vastgesteld als volgt:
1° voor het verstrekken van de informatie opgenomen in een rapport dat reeds
volledig werd gedigitaliseerd in het Grondeninformatieregister: 50 euro per rapport;
2° voor het verstrekken van de informatie opgenomen in een rapport dat nog niet
volledig werd gedigitaliseerd in het Grondeninformatieregister: 100 euro per rapport.
Het bedrag van de retributie wordt betaald via een lopende rekening bij de OVAM.
De bepalingen van artikel 217 zijn van overeenkomstige toepassing.
Afdeling II. Ambtshalve optreden van de OVAM ten laste van een in gebreke
blijvende plichtige
Art. 220. De retributie, vermeld in artikel 162, §8, van het Bodemdecreet, bedraagt
10 % van de kosten van het ambtshalve uitgevoerde oriënterend bodemonderzoek,
het siteonderzoek, het beschrijvend bodemonderzoek, de bodemsanering of andere
maatregelen, vermeld in hoofdstuk VI van het Bodemdecreet.
Art. 221. De in gebreke blijvende moet de verschuldigde retributie storten op het
rekeningnummer van de OVAM met vermelding van zijn naam en de identificatie van
de grond waarop het ambtshalve optreden van de OVAM betrekking heeft.
Afdeling III. Beoordeling van een aanvraag tot toepassing van bevoegdheden van de
Vlaamse Regering
Art. 222. De beoordeling van een aanvraag tot het toestaan van een afwijking door
de Vlaamse Regering krachtens artikel 164 of 165 van het Bodemdecreet is
afhankelijk van de betaling van een retributie.
De persoon die een aanvraag als vermeld in het eerste lid wenst in te dienen,
contacteert voorafgaandelijk de OVAM met het verzoek het bedrag van de retributie
vast te stellen. Het bedrag van de retributie is gelijk aan de kosten voor het
behandelen van de aanvraag en wordt door de OVAM binnen tien dagen na
hogervermeld verzoek meegedeeld aan deze persoon. De bepalingen van artikel
218, §2, zijn van overeenkomstige toepassing.
De aanvrager moet de verschuldigde retributie storten op het rekeningnummer van
de OVAM met vermelding van zijn naam en de identificatie van de grond waarop de
aanvraag betrekking heeft.
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Hoofdstuk XVIII. Bevoegdheden van de Vlaamse Regering
Art. 223. Het verzoek tot toepassing van de bevoegdheden, vermeld in artikel 164 en
165 van het Bodemdecreet, wordt bij aangetekende brief bij de Vlaamse Regering
ingediend, per adres van de OVAM.
Titel V. Toezicht
Art. 224. De minister wijst de ambtenaren en de contractuele personeelsleden van
de OVAM aan die toezicht uitoefenen op de uitvoering van de bodemsanering en op
de naleving van de bepalingen van het Bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.
Titel VI. Slotbepalingen
Hoofdstuk I. Opheffingsbepalingen
Art. 225. Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996 houdende
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering, gewijzigd bij
de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1998, 9 februari 1999, 12
oktober 2001, 7 december 2001, 14 juni 2002, 28 november 2003, 5 december 2003,
9 januari 2004, 23 april 2004, 22 september 2006, 15 december 2006 en 7
september 2007, wordt opgeheven.
Hoofdstuk II. Overgangsbepalingen
Art. 226. Artikel 45, eerste lid, is alleen van toepassing op
bodemsaneringsdeskundigen die krachtens dit besluit werden erkend.
Bodemsaneringsdeskundigen die krachtens het besluit van de Vlaamse Regering
van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering werden erkend, moeten binnen het jaar na de inwerkingtreding van
dit besluit voldoen aan de volgende erkenningsvoorwaarden:
1° voor een bodemsaneringsdeskundige van type 1:
a) natuurlijk persoon: de voorwaarden, vermeld in artikel 30, §1, 1° tot en met 3°, en
5°;
b) rechtspersoon: de voorwaarden, vermeld in artikel 30, §2, 3° tot en met 5° en 7°;
2° voor een bodemsaneringsdeskundige van type 2: de voorwaarden, vermeld in
artikel 31, §1, 3°, 5° tot en met 9°.
Art. 227. De formaliteit, vermeld in artikel 19, §3, van het Bodemdecreet, hoeft niet te
worden vervuld voor de gronden die krachtens artikel 30, §2, van het decreet van 22
februari 1995 betreffende de bodemsanering door de Vlaamse Regering of bij
delegatie door de minister werden aangewezen als gronden met historische
bodemverontreiniging waar bodemsanering moet plaatsvinden en waarop bij de
inwerkingtreding van het Bodemdecreet bodemsanering of nazorg in uitvoering was
voor die historische bodemverontreiniging.
Art. 228. Voor de bodemverontreiniging die in het kader van het decreet van 22
februari 1995 betreffende de bodemsanering door de OVAM werd gekwalificeerd als
een niet te onderscheiden gemengde bodemverontreiniging, blijven uitsluitend de
./.
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bepalingen voor nieuwe bodemverontreiniging gelden tot wanneer de OVAM, op
initiatief van de saneringsplichtige op basis van een gemotiveerd voorstel van een
bodemsaneringsdeskundige in een verslag van bodemonderzoek, een uitspraak
heeft gedaan over een verdeling als vermeld in artikel 27, §1, van het Bodemdecreet.
Art. 229. Bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en
eindevaluatieonderzoeken die voor de inwerkingtreding van het Bodemdecreet en dit
besluit bij de OVAM werden ingediend en die na de inwerkingtreding ervan door de
OVAM worden beoordeeld, worden getoetst aan de decretale bepalingen en aan de
standaardprocedures of codes van goede praktijk die golden op het ogenblik dat het
bodemonderzoek, bodemsaneringsproject of eindevaluatieonderzoek werd
ingediend.
Art. 230. De meldingen van de overdracht van een risicogrond, van de onteigening
van een grond en van de sluiting van een risico-inrichting die voor de
inwerkingtreding van het Bodemdecreet en dit besluit bij de OVAM werden
ingediend, worden door de OVAM beoordeeld en afgehandeld overeenkomstig de
bepalingen die van toepassing waren op het ogenblik dat de melding werd ingediend.
Art. 231. De technische verslagen die voor de inwerkingtreding van het
Bodemdecreet en dit besluit bij een erkende bodembeheerorganisatie of bij een
tussentijdse opslagplaats of grondreinigingscentrum voor uitgegraven bodem werden
ingediend, worden beoordeeld en afgehandeld overeenkomstig de procedures en
normen die van toepassing waren op het ogenblik dat het technisch verslag werd
ingediend, voor zover de uitgegraven bodem wordt gebruikt binnen hondertachtig
dagen na de inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 232. De ontvankelijkheid van de administratieve beroepen die voor de
inwerkingtreding van het Bodemdecreet en dit besluit werden ingediend, wordt
beoordeeld overeenkomstig de bepalingen die van toepassing waren op het ogenblik
dat het administratief beroep werd ingediend.
Art. 233. De aanvragen voor een bodemattest die voor de inwerkingtreding van het
Bodemdecreet en dit besluit bij de OVAM werden ingediend, worden beoordeeld en
afgehandeld overeenkomstig de bepalingen die van toepassing waren op het
ogenblik dat de aanvraag voor een bodemattest werd ingediend.
Art. 234. Met behoud van de toepassing van artikel 61 en 62 zijn de exploitanten die
hun periodieke onderzoeksplicht als bepaald in artikel 2 en 4 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de bodemsanering nog niet zijn nagekomen voor de
inwerkingtreding van dit besluit, ertoe gehouden om die verplichting alsnog uit te
voeren binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 235. De aanvragen tot erkenning als bodemsaneringsdeskundige, als
bodembeheerorganisatie, als tussentijdse opslagplaats, als grondreinigingscentrum
of als bodemsaneringsorganisatie die voor de inwerkingtreding van het
Bodemdecreet en dit besluit werden ingediend en waarover nog geen beslissing
genomen werd, worden beoordeeld en afgehandeld overeenkomstig de bepalingen
die van toepassing waren op het ogenblik dat de aanvraag werd ingediend.
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Hoofdstuk III. Inwerkingstredingsbepalingen
Art. 236. Het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming, met uitzondering van artikel 176, §2, en dit besluit treden in
werking op 1 juni 2008.
Hoofdstuk IV. Uitvoeringsbepaling
Art. 237. De minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Hilde CREVITS

Bijlage I. Lijst van risico-inrichtingen
In de onderstaande lijst worden de risico-inrichtingen voorafgegaan door een
nummer dat overeenstemt met de indelingslijst van bijlage I van Vlarem I. De
nummervermelding van de rubrieken en subrubrieken zijn echter louter indicatief. Dat
houdt in dat een eventuele wijziging van de indelingslijst van bijlage I van Vlarem I
geen invloed heeft op de verplichtingen van de exploitant of de overdrager, opgelegd
bij of krachtens het Bodemdecreet.
Verklaring van de lettercodes, aangegeven in de kolom ‘Categorie’ in de
onderstaande lijst:
Categorie

Oriënterend bodemonderzoek verplicht:

O

bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en vereffening

A

bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en vereffening, en
om de twintig jaar

B

bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en vereffening, en
om de tien jaar

Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
1
Aardolie of aardolieproducten
1.1
Niet in rubriek 20.1.2 begrepen inrichtingen voor de raffinage,
voor de distillatie, het kraken, het vergassen of enige andere wijze
van verwerking van aardolie of aardolieproducten
Raffinaderij van ruwe aardolie, met uitzondering van die waarin
uitsluitend smeermiddelen uit ruwe olie worden vervaardigd: zie
rubriek 20.1.2.
1.2
Opslagplaats voor aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen
van meer dan 5.000 kg
Uitzondering: de tijdelijke opslag op een bouwplaats is niet
ingedeeld.
1.3
Commerciële winning van aardolie wanneer de gewonnen
hoeveelheid meer dan 500 ton aardolie per dag bedraagt
1.4
Installaties voor de opslag van aardolie, petrochemische of
chemische producten met een opslagcapaciteit van 100.000 ton
of meer
2
Afvalstoffen
Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen overeenkomstig
het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het
beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten

Categorie
(2)
B

A

B
B

./.
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Rubriek
(1)

Risico-inrichtingen

Categorie
(2)

Opmerkingen:
1° De hieronder genoemde drempelwaarden hebben in h et
algemeen betrekking op de productiecapaciteit, op het vermogen
of op de opslagcapaciteit. Als de exploitant in dezelfde
milieutechnische eenheid verscheidene activiteiten van dezelfde
rubriek verricht, worden de capaciteiten van de activiteiten bij
elkaar opgeteld.
Opslagcapaciteit: Waar opslagcapaciteit wordt gebruikt, wordt de
som bedoeld van alle capaciteiten voor opslag van de
verschillende soorten afvalstoffen (bijvoorbeeld de
gerecupereerde afvalstoffen, de restfracties).
2° Gevaarlijke afvalstoffen zijn alle afvalstoffen die
overeenkomstig het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming
en –beheer (Vlarea) als gevaarlijke afvalstoffen zijn gedefinieerd.
Niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn alle afvalstoffen die
overeenkomstig het Vlarea niet als gevaarlijke afvalstoffen zijn
gedefinieerd.
3° Voor de begrippen verwijdering en nuttige toepas sing gelden
de definities van het Vlarea.
4° Overeenkomstig het Vlarea worden de secundaire g rondstoffen
niet meer als afvalstoffen beschouwd vanaf het ogenblik:
a) dat ze bij de derden die ze hergebruiken worden afgeleverd,
als het gaat om afvalstoffen die zonder enige voorbehandeling
opnieuw kunnen worden hergebruikt;
b) dat ze zijn omgevormd, als het gaat om afvalstoffen die alleen
na voorbehandeling kunnen worden hergebruikt.
Uitzonderingen:
1° De voorlopige opslag en het demonteren, klieven, knippen,
persen of zagen van afvalstoffen op de plaats van de productie,
voorafgaand aan elke inzameling, zijn geen inrichtingen voor het
verwerken van afvalstoffen indien de opslag en de mechanische
behandeling gebeuren met het oog op een georganiseerde afvoer
van afvalstoffen, tenzij anders bepaald in deze bijlage;
2° De opslag van afvalstoffen die ontstaan uit de
aanvaardingsplicht of terugnameplicht of de vrijwillige terugname
van stoffen, is geen inrichting voor de verwerking van afvalstoffen
indien aan beide volgende voorwaarden is voldaan:

./.
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Rubriek
(1)

2.1
2.1.1

2.1.2

Risico-inrichtingen
a) de opslag gebeurt bij de eindverkoper, tussenhandelaar,
producent of invoerder van de stoffen;
b) de opslag gebeurt met het oog op een georganiseerde
regelmatige afvoer van de afvalstoffen, tenzij anders bepaald
in deze bijlage;
De opslag kan wel ingedeeld zijn volgens een andere rubriek;
3° Kringloopcentra e.d., met name inrichtingen waar tweedehands
huishoudelijke goederen en hiermee vergelijkbare
bedrijfsgoederen die in aanmerking komen voor
producthergebruik (zoals kleding, boeken, meubelen, huisraad,
speelgoed, elektrische en elektronische apparatuur) worden
opgeslagen, gesorteerd, gereinigd of hersteld, zijn geen
inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen.
Opslag en overslag van afvalstoffen
Opslag van afvalstoffen, niet aan een verwerking van de
afvalstoffen verbonden
Uitzondering:
De onderstaande opslag is geen inrichting voor het verwerken van
afvalstoffen:
a) de opslag van inerte bouw en sloopafval op de
bedrijfsterreinen van aannemers van bouw en
wegwerkzaamheden voor zover die opgeslagen afvalstoffen
nuttig worden toegepast of aangewend worden als
secundaire grondstoffen bij de uitoefening van de normale
bedrijfsactiviteit;
b) de opslag van inerte bouw- en sloopafval op terreinen of bij
installaties waarvoor een geldige milieu- of bouwvergunning
werd afgeleverd en voor zover die opslag bijdraagt tot het
realiseren van het voorwerp van de vergunning;
c) de opslag van gerecupereerde bouwmaterialen.
Die opslag kan wel ingedeeld zijn volgens een andere rubriek (zie
o.a. rubriek 30).
Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking
verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van:
Overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige
afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het
oog op een rendabeler transport ervan.
a) maximaal 1 ton ;
b) meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als
vermeld in punt c) kunnen omvatten
c) meer dan 1 ton voor asbestafval bestaande uit asbestcement
of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in
gebonden vorm aanwezig is.

Categorie
(2)

A

O
A
A
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Rubriek
Risico-inrichtingen
Categorie
(1)
(2)
2.2
Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen
Alle inrichtingen in punt 2.2 zijn inrichtingen waarin handelingen
gebeuren waardoor nuttige toepassing van althans een gedeelte
van de afvalstoffen mogelijk wordt. Het verbranden van
afvalstoffen, al of niet met terugwinning van energie of stoffen,
alsook het reinigen van recipiënten door uitbranden, zijn
ingedeeld onder 2.3.
2.2.1
Opslag en sortering van:
Sorteren is de afvalstoffen manueel of met lichte gereedschappen
soort bij soort voegen. Indien het sorteren deel is van andere
ingedeelde handelingen op afvalstoffen, valt 2.2.1 weg.
a) inerte afvalstoffen;
A
b) selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en met
A
huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen,
met inbegrip van klein gevaarlijk afval (containerpark);
Het is een inrichting van een exploitant die belast is met de
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
c) niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton,
hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw en
sloopafval, met een opslagcapaciteit van:
1° maximaal 100 ton;
A
2° meer dan 100 ton;
A
d) andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit
van:
1° maximaal 100 ton;
A
2° meer dan 100 ton;
B
e) gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van:
1° maximaal 1 ton;
A
2° meer dan 1 ton voor afvalstoffen, andere dan asbe stafval
B
bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende
bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm
aanwezig is;
3° meer dan 1 ton voor asbestafval bestaande uit
B
asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen
waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is.
2.2.2
Opslag en mechanische behandeling van:
Mechanisch behandelen is het behandelen van de afvalstoffen
met werktuigen, zonder de chemische eigenschappen van de
afvalstoffen te veranderen. Het bestaat onder meer in het breken,
demonteren, hakselen, klieven, knippen, kuisen, persen, pletten,
scheiden, shredderen, snijbranden, stralen, wassen, zagen en
zeven van de afvalstoffen.
Het persen van papier, karton, textiel, kunststoffen, rubber en
metaal in een perscontainer op de plaats van inzameling
(containerpark) van die afvalstoffen wordt in deze context niet
beschouwd als een behandeling van afvalstoffen.
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Rubriek
(1)

Risico-inrichtingen
Het mechanisch behandelen op de bouwplaats zelf, op percelen
waarop de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwwerk
betrekking heeft, van inerte stoffen die bij de uitvoering van
wegwerkzaamheden ontstaan, wordt in deze context evenmin als
een behandeling van afvalstoffen beschouwd indien die stoffen
nuttig worden aangewend op de bouwplaats zelf. De nuttige
toepassing moet blijken uit het feit dat indien de restanten niet
gebruikt zouden worden, een alternatief met vergelijkbare
eigenschappen als grondstof zou moeten worden aangevoerd.
a) inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van:
1° maximaal 1.000 m 3;
2° meer dan 1.000 m 3;
b) niet-gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1,c) met een
opslagcapaciteit van:
1° maximaal 100 ton;
2° meer dan 100 ton;
c) schroot, met een opslagcapaciteit van:
1° maximaal 10 ton;
2° meer dan 10 ton tot en met 100 ton;
3° meer dan 100 ton;
d) voertuigwrakken of afgedankte voertuigen, met een
opslagcapaciteit van:
Uitzondering:
De opslag en mechanische behandeling van voertuigwrakken
vallend onder de toepassing van rubriek 15.5, zijn niet
ingedeeld in onderhavige rubriek 2.2.2,d).
1° maximaal 25 ton of 25 voertuigwrakken of afgedank te
voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke
onderdelen bevatten;
2° meer dan 25 ton of 25 voertuigwrakken of afgedank te
voertuigen tot maximaal 100 ton of 100 voertuigwrakken
of afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch
andere gevaarlijke onderdelen bevatten, alsook tot
maximaal 100 ton of 100 voertuigwrakken of afgedankte
voertuigen die wel nog vloeistoffen of andere gevaarlijke
onderdelen bevatten;
3° meer dan 100 ton of 100 voertuigwrakken of afgeda nkte
voertuigen;
e) scheepssloperijen en sloperijen andere dan vermeld in punt c)
en d);
f) andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit
van:
1° maximaal 100 ton;
2° meer dan 100 ton;
g) gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van:
1° maximaal 1 ton;
2° meer dan 1 ton.

Categorie
(2)

A
A

A
A
O
A
B

O

A

B
B

A
B
A
B
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Rubriek
Risico-inrichtingen
Categorie
(1)
(2)
2.2.3
Opslag en biologische behandeling van:
a) aërobe compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval
met een opslagcapaciteit van:
3° meer dan 100 ton;
O
b) groente-, fruit- en tuinafval (GFT);
2° compostering met een composteerruimte van meer da n
O
25 m³;
3° vergisting met of zonder methaanwinning;
O
c) compostering of vergisting, met of zonder methaanwinning
O
van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
d) andere biologische behandeling van niet-gevaarlijke
A
afvalstoffen;
e) biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen.
A
2.2.4
Opslag en behandeling van dierlijke bijproducten:
De verwijdering door verbranden of begraven is in deze context
geen verwerking.
Voor de toepassing van deze subrubriek gelden de volgende
definities:
1° dierlijke bijproducten: hele kadavers of delen v an dieren of
producten van dierlijke oorsprong als vermeld in artikel 4 tot en
met 6 van de EU-Verordening nr. 1774/2002 van 3 oktober
2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet
voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, die
niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, met inbegrip van
eicellen, embryo’s en sperma;
2° categorie 1-materiaal: dierlijke bijproducten al s vermeld in
artikel 4 van bovengenoemde EU-Verordening nr. 1774/2002;
3° categorie 2-materiaal: dierlijke bijproducten al s vermeld in
artikel 5 van bovengenoemde EU-Verordening nr. 1774/2002.
De bewerking en verwerking van dierlijke mest valt evenwel
onder de toepassing van rubriek 28.3;
4° categorie 3-materiaal: dierlijke bijproducten al s vermeld in
artikel 6 van bovengenoemde EU-Verordening nr. 1774/2002.
a) opslag en bewerking van categorie 3-materiaal, met een
opslagcapaciteit van:
2° meer dan 10 ton;
A
b) opslag en verwerking van categorie 3-materiaal;
A
c) opslag en bewerking of verwerking van categorie 2-materiaal;
A
d) opslag en bewerking of verwerking van categorie 1-materiaal;
A
e) installaties voor de destructie of verwerking van kadavers en
A
dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10
ton per dag.
Er kan een overlapping zijn met deelrubriek 2.2.4, b), c) of d);
f) inrichtingen, bestemd voor de destructie van kadavers.
A
Er kan een overlapping zijn met deelrubriek 2.2.4, b), c), d) of
e).

./.
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
2.2.5
Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie
met een mechanische behandeling, van:
Fysisch-chemisch behandelen van afvalstoffen is de chemische
eigenschappen, de chemische samenstelling of de
aggregatietoestand van de afvalstoffen wijzigen. Het bestaat
onder meer in het decanteren, distilleren, extraheren, mengen,
neerslaan, neutraliseren, ontwateren, oxideren, raffineren,
reduceren, regenereren, smelten of solidifiëren van de
afvalstoffen.
Er kan een overlapping zijn met rubriek 2.3.2.
Uitzondering:
Het afscheiden van vuil en van verontreinigende stoffen uit water,
rioolwater of afvalwater door middel van vuilroosters,
roostergoedpers, zandvangers, vetvangers, voorbezinktanks,
beluchtingsbassins, nabezinktanks, voorindikkers, na-indikkers,
centrifugeren of persen, en andere procesmatige onderdelen van
afvalwaterzuiveringsinstallaties als vermeld in rubriek 3.6 en van
drinkwaterzuiveringsinstallaties, betreft geen inrichting voor de
verwerking van afvalstoffen en is dus niet ingedeeld in rubriek 2.
a) niet-gevaarlijke slibs, met een opslagcapaciteit:
1° tot en met 1 ton;
2° van meer dan 1 ton;
b) gevaarlijke slibs, met een opslagcapaciteit:
1° tot en met 1 ton;
2° van meer dan 1 ton;
c) afgewerkte olie, met een opslagcapaciteit:
1° tot en met 1 ton;
2° van meer dan 1 ton;
d) organische oplosmiddelen, met een opslagcapaciteit:
1° tot en met 1 ton;
2° van meer dan 1 ton;
e) andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit:
1° tot en met 1 ton;
2° van meer dan 1 ton;
f) andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit:
1° tot en met 1 ton;
2° van meer dan 1 ton.
2.2.6
Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers)
door inwendig wassen van:
Containers zijn laadkisten voor vervoer, maar ook tankwagens,
bulkwagens, spoorwegwagens of scheepsruimen.
a) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de
inerte afvalstoffen zijn gerangschikt;
b) recipiënten die biologische stoffen hebben bevat die als
afvalstoffen bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn
gerangschikt;

Categorie
(2)

O
B
A
B
A
B
A
B
O
B
A
B

A
A
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Rubriek
(1)

2.2.7

2.2.8

2.3

2.3.1

Risico-inrichtingen
c) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de
andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt;
d) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de
gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt.
Uitzondering:
Het wassen - bij de vuller of gebruiker - van verpakkingen die
bestemd en ontworpen zijn om binnen hun levensduur een aantal
omlopen te maken, dat wil zeggen die opnieuw gevuld of gebruikt
worden voor hetzelfde doel als waarvoor zij zijn ontworpen, is
geen inrichting voor de verwerking van afvalstoffen.
Installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen,
met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag, in de zin van de
bijlage II B (handelingen R1, R5, R6, R8 en R9) bij EG-richtlijn
75/442/EEG, namelijk:
Er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van rubriek
2.2.
R1: hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van
energieopwekking;
R5: recycling/terugwinning van andere anorganische stoffen;
R6: terugwinning van zuren of basen;
R8: terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren;
R9: herraffinage van olie en ander hergebruik van olie.
Opslag en behandeling van baggerspecie, afkomstig van het
ruimen, verdiepen of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare
waterlopen die behoren tot het openbaar hydrografisch net of van
de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur:
a) opslag in afwachting van behandeling;
b) mechanische, fysisch-chemisch of biologische behandeling.
Opslag en verwijdering van afvalstoffen
Alle inrichtingen in punt 2.3 zijn inrichtingen waarin handelingen
gebeuren die leiden tot de vernietiging of de definitieve opslag van
afvalstoffen in of op de bodem.
Het verbranden en meeverbranden van afvalstoffen, al of niet met
terugwinning van energie of stoffen, alsook het reinigen van
recipiënten door uitbranden, zijn gerangschikt in deze rubriek.
Opslag en mechanische behandeling, andere dan die, vermeld in
rubriek 2.3.7, van:
Mechanisch behandelen is het behandelen van de afvalstoffen
met werktuigen, zonder de chemische eigenschappen van de
afvalstoffen te veranderen. Het is onder meer het breken,
demonteren, hakselen, klieven, knippen, kuisen, persen, pletten,
scheiden, shredderen, snijbranden, stralen, wassen, zagen of het
zeven van de afvalstoffen.
a) niet-gevaarlijke afvalstoffen;
b) gevaarlijke afvalstoffen.

Categorie
(2)
B
B

B
B
B
B
B

A
A

A
B
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
2.3.2
Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie
met mechanische behandeling, andere dan die vermeld in rubriek
2.3.7, van:
Fysisch-chemisch behandelen van afvalstoffen is de chemische
eigenschappen, de chemische samenstelling of de
aggregatietoestand van de afvalstoffen wijzigen. Het is onder
meer het decanteren, distilleren, extraheren, mengen, neerslaan,
neutraliseren, ontwateren, oxideren, raffineren, regenereren,
reduceren, smelten of solidifiëren van de afvalstoffen.
Er kan een overlapping zijn met rubriek 2.2.5.
Uitzondering:
Het afscheiden van vuil en van verontreinigende stoffen uit water,
rioolwater of afvalwater door middel van vuilroosters,
roostergoedpers, zandvangers, vetvangers, voorbezinktanks,
beluchtingsbassins, nabezinkstanks, voorindikkers, na-indikkers,
centrifugeren of persen, en andere procesmatige onderdelen van
afvalwaterzuiveringsinstallaties als vermeld in rubriek 3.6 en van
drinkwaterzuiveringsinstallaties, betreft geen inrichting voor de
verwerking van afvalstoffen en is dus niet ingedeeld in rubriek 2.
a) niet-gevaarlijke slibs;
b) gevaarlijke slibs;
c) afgewerkte olie;
d) organische oplosmiddelen;
e) andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
f) andere gevaarlijke afvalstoffen.
2.3.3
Opslag en biologische behandeling, andere dan die, vermeld in
rubriek 2.3.7, van:
a) niet-gevaarlijke afvalstoffen;
b) gevaarlijke afvalstoffen.
2.3.4
Opslag en verbranding of meeverbranding, al dan niet als
experiment, met of zonder energiewinning en met of zonder
terugwinning van stoffen van:
Uitzondering:
Het verbranden van onbehandeld stukhout in houtkachels voor de
verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in
sfeerverwarmers en gelijksoortige toestellen met een nominaal
thermisch vermogen van maximaal 300 kW, is geen inrichting
voor de verwerking van afvalstoffen.
2.3.4.1
Opslag en verbranding van:
b) verontreinigd behandeld houtafval;
c)
afgewerkte olie;
e) niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen;
f)
niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met
huishoudelijke afvalstoffen;
g) vast niet-risicohoudend medisch afval;

Categorie
(2)

A
A
A
B
A
B

A
B

A
A
A
A
A
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Rubriek
(1)

Risico-inrichtingen

Categorie
(2)

risicohoudend medisch afval en vloeibaar en pasteus nietrisicohoudend medisch afval;
i)
krengen in dierencrematoria;
j)
andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
k)
andere gevaarlijke afvalstoffen;
l)
dierlijk afval met uitzondering van krengen in
dierencrematoria;
m) waterzuiveringsslib.
Opslag en medeverbranding van:
b) verontreinigd behandeld houtafval;
c)
afgewerkte olie;
d) andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
e) andere gevaarlijke afvalstoffen;
f)
dierlijk afval, met uitzondering van krengen in
dierencrematoria;
g) waterzuiveringsslib.
Opslag en reiniging van metalen recipiënten door uitbranden
Stortplaatsen, andere dan die, vermeld in rubriek 2.3.7, van:
Het rechtstreeks terugstorten op de plaats van ontginning, van
materialen of stoffen in hun natuurlijke staat, voorzover ze
afkomstig zijn van geologische afzettingen die tot het tertiaire of
het kwartaire tijdperk behoren (zand-, klei-, leem, mergel en
grindafzettingen) is geen stortactiviteit.
a) categorie 3: stortplaats voor inerte afvalstoffen:
1° stortplaats voor inerte afvalstoffen;
2° monostortplaats voor inerte afvalstoffen;
b) categorie 2: stortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen:
1° stortplaats voor gemengde niet-gevaarlijke
huishoudelijke vaste afvalstoffen met hoog gehalte aan
organisch/bioafbreekbaar en anorganisch afval;
2° stortplaats voor voornamelijk organisch niet-geva arlijke
afvalstoffen;
3° stortplaats voor anorganische niet-gevaarlijke
afvalstoffen met laag organisch/bioafbreekbaar gehalte;
4° monostortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffe n,
andere dan inerte afvalstoffen;
5° stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen va n iedere
andere oorsprong die voldoen aan de criteria voor de
aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen voor nietgevaarlijk afval (criteria: zie afdeling 5.2.4 van titel II van
het Vlarem);

A

h)

2.3.4.2

2.3.5.
2.3.6

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

A
A
B

B
B
B
B
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Rubriek
(1)

2.3.7

2.3.8

Risico-inrichtingen
6° stortplaats voor stabiele, niet-reactieve gevaarl ijke
afvalstoffen (bijvoorbeeld verharde of verglaasde
afvalstoffen) met een uitlooggedrag dat gelijkwaardig is
aan dat van de niet-gevaarlijke afvalstoffen, vermeld in
punt 5°, en die voldoen aan de relevante
aanvaardingscriteria (criteria: zie afdeling 5.2.4 van titel
II van het Vlarem).
Die gevaarlijke afvalstoffen worden niet gestort in cellen
die voor biologisch afbreekbare niet-gevaarlijke
afvalstoffen bestemd zijn;
c)
categorie 1: stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen:
1° stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen die vol doen aan
de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen op
stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen (criteria: zie
afdeling 5.2.4 van titel II van het Vlarem);
2° monostortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen;
3° monostortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen d ie
bestaan uit asbestcement of andere asbesthoudende
bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm
aanwezig is;
4° ondergrondse opslagplaats voor gevaarlijke afvals toffen.
Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie, met
uitzondering van het ter plaatse uitspreiden van nietverontreinigde ruimingsspecie:
a) monostortplaatsen voor baggerspecie of ruimingsspecie
afkomstig van het ruimen, verdiepen of verbreden van
bevaarbare en onbevaarbare waterlopen die behoren tot het
openbaar hydrografisch net of van de aanleg van nieuwe
waterinfrastructuur;
c)
opslag van baggerspecie of ruimingsspecie als vermeld in
punt a) in afwachting van behandeling;
d) mechanische, fysisch-chemische of biologische behandeling
van baggerspecie of ruimingsspecie als vermeld in punt a).
Installaties voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, met
een capaciteit van meer dan 10 ton per dag, in de zin van de
bijlage II A bij EG-richtlijn 75/442/EEG en in de zin van EG-richtlijn
75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering
van afgewerkte olie, namelijk:
Er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van rubriek
2.3.
D1
D2

Categorie
(2)
B

B

B
B

B

A

A
A
B

storten op of in de bodem (bijvoorbeeld op een
vuilstortplaats);
uitrijden (bijvoorbeeld biodegradatie van vloeibaar of
slibachtig afval in de bodem);

./.
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Rubriek
(1)

Risico-inrichtingen
D3

2.3.9

injectie in de diepe ondergrond (bijvoorbeeld injectie van
verpompbare afvalstoffen in putten, zoutkoepels of natuurlijk
gevormde holten);
D4 opslag in waterbekkens (bijvoorbeeld het lozen van
vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of lagunen);
D5 verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bijvoorbeeld in
afzonderlijke beklede, afgedekte cellen die onderling en van
de omgeving afgeschermd zijn);
D6 lozen in wateren, behalve zeeën en oceanen;
D7 verwijderen in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de
bodem;
D8 biologische behandeling op een niet elders in dit artikel
aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels
ontstaan die worden verwijderd volgens de methodes,
vermeld in punt D1 tot en met D12;
D9 fysisch-chemische behandeling op een niet elders in dit
artikel aangegeven wijze waardoor verbindingen of
mengsels ontstaan die worden verwijderd volgens een van
de methodes, vermeld in punt D1 tot en met D12
(bijvoorbeeld verdampen, drogen en calcineren);
D10 verbranding op het land;
D11 verbranding op zee;
D12 permanente opslag (bijvoorbeeld plaatsen van houders in
mijnen);
D13 vermengen vóór de uitvoering van een van de handelingen,
vermeld in punt D1 tot en met D12;
D14 herverpakken vóór de uitvoering van een van de
handelingen, vermeld in punt D1 tot en met D13;
D15 opslag in afwachting van de uitvoering van een van de
handelingen, vermeld in punt D1 tot en met D14 (met
uitsluiting van voorlopige opslag die voorafgaat aan
inzameling op de plaats van productie);
D16 installaties voor de verwijdering van afgewerkte olie (EGrichtlijn 75/439/EEG van 16 juni 1975 inzake de verwijdering
van afgewerkte olie).
Installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen,
met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag.
Er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van rubriek
2.3.
a) installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke
afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per
dag, met uitzondering van de installaties, vermeld in punt b)
en c);

Categorie
(2)

A
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Rubriek
(1)

Risico-inrichtingen
b)

2.3.10

3

D8 installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke
afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per
dag, in de zin van artikel 1.3.1 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling
van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer, meer bepaald: biologische behandeling op een
niet elders in de bijlage II A (zie
verwijderingsbehandelingen D1 tot en met D15 in
subrubriek 2.3.8) aangegeven wijze waardoor
verbindingen of mengsels ontstaan die worden
verwijderd volgens een van de methodes, vermeld in
punt D1 tot en met D12 van rubriek 2.3.8;
c)
D9 installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke
afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per
dag, in de zin van artikel 1.3.1 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling
van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer rubriek D9, meer bepaald: fysisch-chemische
behandeling op een niet elders in de bijlage II A (zie
verwijderingsbehandelingen D1 tot en met D15 in
subrubriek 2.3.8) aangegeven wijze waardoor
verbindingen of mengsels ontstaan die worden
verwijderd volgens een van de methodes, vermeld in
punt D1 tot en met D12 van rubriek 2.3.8 (bijvoorbeeld
verdampen, drogen, calcineren).
Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een
totale capaciteit van meer dan 25 000 ton hebben, met
uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen.
Er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van rubriek
2.3.6.
Afvalwater en koelwater
Opmerkingen:
1. Indien de lozing niet kan worden ingedeeld volgens de
debietafhankelijke criteria, kunnen de volgende
omrekeningseenheden worden toegepast om de klasse te
bepalen:
indelingscriterium x 10 = m3/dag;
indelingscriterium x 200 = m3/maand;
indelingscriterium x 2000 = m3/jaar.
2. De onderstaande inrichtingen zijn niet ingedeeld:
a) het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare
riolen, voor zover dat afvalwater afkomstig is van
woongelegenheden;
b) afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van
huishoudelijk afvalwater die behoren bij individuele
woongelegenheden;

Categorie
(2)
A

A

B
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Rubriek
(1)

3.6

4

Risico-inrichtingen
c) het beheren van inrichtingsmaatregelen in een
onbevaarbare waterloop of een kunstmatige afvoerweg
voor hemelwater die tot doel hebben het zelfzuiverend
vermogen van de waterloop te verbeteren;
d) het afscheiden van grove bestanddelen uit het waterige
medium door middel van een zeef of een rooster;
e) het scheiden van bestanddelen in het waterige medium
op basis van het verschil in dichtheid tussen de
aanwezige vervuilde bestanddelen en het waterige
medium (bijvoorbeeld KWS-afscheider, vetvanger),
uitgezonderd centrifuges;
f) een septische put die bij de lozing van huishoudelijk
afvalwater behoort.
3. De lozingen van afvalwater die vallen onder de toepassing
van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek
3.
Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van
het effluentwater en het ontwateren van de bij behorende
slibproductie:
2. voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen van de
gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C bij titel I van het
Vlarem, bevat, met een effluent:
3° van meer dan 200 m 3/u;
3. voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat een of meer
van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C bij titel I van
het Vlarem, bevat in concentraties hoger dan de geldende
milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende
oppervlaktewater, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5
ingedeelde inrichtingen, met een effluent:
1° tot en met 50 m 3/u;
2° van meer dan 50 m 3/u;
4. voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare
riolen of collectoren met een zuiveringscapaciteit:
3° met een capaciteit van 500 tot 100.000
inwonerequivalenten;
4° met een capaciteit van 100.000 inwonerequivalenten of
meer;
6. onafhankelijk geëxploiteerde installaties voor de behandeling
van industrieel afvalwater ten dienste van een of meer
activiteiten, aangeduid met een “R” in de zevende kolom van
deze lijst, met een capaciteit van 10.000 m3 per dag of meer.
Bedekkingsmiddelen
(verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge
producten, afbijt- en beitsmiddelen, oppervlaktebehandeling)

Categorie
(2)

A

A
B

O
A
A
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Rubriek
(1)

Risico-inrichtingen

Categorie
(2)

Opmerking:
Onder afbijtmiddelen vallen hier niet de beitsmiddelen, vermeld in
rubriek 29.5.7, die worden gebruikt voor het verwijderen van
anorganische verontreinigingen van een metallisch substraat.
4.1

4.2
4.3

Inrichtingen voor de productie van lak, verf, drukinkten of
pigmenten, en ook voor het bereiden van bedekkingsmiddelen,
met een geïnstalleerde totale drijfkracht:
1° van 5 kW tot en met 10 kW;
2° van meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° van meer dan 200 kW.
Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door
indompeling
Inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch
aanbrengen van bedekkingsmiddelen
Uitzonderingen:
1° het aanbrengen van bedekkingsmiddelen met behulp van rol,
spuitbus, kwast of borstel;
2° het aanbrengen van bedekkingsmiddelen aan een ge bouw of
enige andere vaste constructie;
3° het aanbrengen van wegmarkeringen;
4° de activiteiten, vermeld in rubriek 11 (drukken) .

O
B
B
B

Opmerkingen:
1° de inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkin gsmiddelen
die vallen onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8,
zijn niet ingedeeld in rubriek 4.3;
2° de gebieden, vermeld in deze rubriek, betreffen de gebieden
zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of
een behoorlijk vergunde, niet- vervallen verkavelingsvergunning.
a) inrichtingen, voorzien van een filterinstallatie met gebruik van
actieve kool voor de adsorptie van de afvalgassen of een
gelijkwaardige installatie, alsmede inrichtingen waar
uitsluitend bedekkingsmiddelen met minder dan 150 g VOS/l
worden aangebracht, met een geïnstalleerde totale drijfkracht
van:
1° i) 5 kW tot en met 60 kW, wanneer de inrichting vo lledig
is gelegen in een industriegebied;

ii)

5 kW tot en met 25 kW, wanneer de inrichting volledig
of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan het
sub i) vermelde industriegebied

A

A

./.
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Rubriek
(1)

Risico-inrichtingen
2° i)

meer dan 60 kW tot en met 200 kW, wanneer de
inrichting volledig is gelegen in een industriegebied;

ii)

meer dan 25 kW tot en met 200 kW, wanneer de
inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een
gebied ander dan het sub i) vermelde industriegebied;
3° meer dan 200 kW;
b) inrichtingen waarin bedekkingsmiddelen worden aangebracht
met een maximaal gehalte aan vluchtige organische stoffen,
zoals conform de EG-richtlijn 2004/42/EG is bepaald in bijlage
2A en 2B van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake
de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen
in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het
overspuiten van voertuigen1, met een geïnstalleerde totale
drijfkracht van:
1° i) 5 kW tot en met 60 kW, wanneer de inrichting vo lledig
is gelegen in een industriegebied;
ii)

Categorie
(2)
A

A

A

A

5 kW tot en met 25 kW, wanneer de inrichting volledig
of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan het
sub i) vermelde industriegebied;
meer dan 60 kW tot en met 200 kW, wanneer de
inrichting volledig is gelegen in een industriegebied;

A

meer dan 25 kW tot en met 200 kW, wanneer de
inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een
gebied ander dan het sub i) vermelde industriegebied;
3°
meer dan 200 kW;
c) inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of
elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, andere
dan de inrichtingen, vermeld in punt a) en b), met een
geïnstalleerde totale drijfkracht van:
1° i) 5 kW tot en met 25 kW, wanneer de inrichting vo lledig
in een industriegebied is gelegen;

A

2° i)

ii)

ii)

2° i)

ii)

3°

A

A

A

5 kW tot en met 10 kW, wanneer de inrichting volledig
of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan het
sub i) vermelde industriegebied;
meer dan 25 kW tot en met 200 kW, wanneer de
inrichting volledig is gelegen in een industriegebied;

A

meer dan 10 kW tot en met 200 kW, wanneer de
inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een
gebied ander dan het sub i) vermelde industriegebied;
meer dan 200 kW.

A

A

A
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
4.4
Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur
van 100 °C of meer) van voorwerpen, bedekt met
bedekkingsmiddelen, als het inwendige volume van de ovens
groter is dan 0,25 m3
4.5
Opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen met
uitzondering van die, vermeld in rubriek 17 en 48
4.6
Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen,
voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen
worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken,
aanbrengen van een laag, ontvetten, vochtdicht maken, lijmen,
verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van
meer dan 150 kg oplosmiddelen per uur, of meer dan 200 ton per
jaar
Er kan een overlapping zijn met deelrubrieken van rubriek 29 en
41.
5
Biociden
(bestrijdingsmiddelen: pesticiden, herbiciden, insecticiden
enzovoort)
5.1
Inrichtingen voor het bereiden of het formuleren van biociden,
andere dan die, vermeld in rubriek 5.4
5.2
Inrichtingen voor het verpakken van biociden
5.3
Opslagplaatsen, met uitzondering van die, vermeld in rubriek 17
en 48, voor biociden:
1° van meer dan 0,5 ton tot en met 2 ton;
2° van meer dan 2 ton.
5.4
Productie van pesticiden met een jaarcapaciteit:
1° tot en met 30.000 ton;
2° van meer dan 30.000 ton.
5.5
Fabricage van basisproducten voor gewasbescherming en van
biociden
6
Brandstoffen
6.1
Inrichtingen voor het mechanisch behandelen en verwerken van
vaste brandstoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht:
2° van meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° van meer dan 200 kW.
6.2
Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen, met uitzondering van
die, vermeld in rubriek 48 (gebieden, bepaald volgens de
begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen):
1° in woon- en woonuitbreidingsgebieden, opslagplaatsen met
een capaciteit van meer dan 5 ton en met een oppervlakte
van:
a) maximaal 2,5 ha;
b) meer dan 2,5 ha;
2° in andere gebieden, opslagplaatsen met een capaci teit van
meer dan 20 ton en met een oppervlakte van:

Categorie
(2)
A

A
B

B
B

A
A
B
B
B

A
A

O
A
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Rubriek
(1)

6.3

7
7.1

7.2

Risico-inrichtingen
a) maximaal 10 ha;
b) meer dan 10 ha.
Bovengrondse opslag van fossiele brandstoffen met een
oppervlakte van 25 ha of meer.
Er kan een overlapping zijn met rubriek 1 en 6.2.
Chemicaliën
(zie ook rubriek 17 en 20.4)
Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of de
behandeling van organische of anorganische chemicaliën waarbij
gebruik gemaakt wordt van:
a) alkylering;
b) aminering met ammoniak;
c) carbonylering;
d) condensatie;
e) dehydrogenering;
f) verestering;
g) halogenering en fabricage van halogenen;
h) hydrogenering;
i) hydrolyse;
j) oxidatie;
k) polymerisatie;
l) ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende
verbindingen;
m) nitrering en synthese van stikstofhoudende verbindingen;
n) synthese van fosforhoudende verbindingen;
o) distillatie;
p) extractie;
q) solvatie;
r) menging;
met een jaarcapaciteit:
1° tot en met 1.000 ton;
2° van meer dan 1.000 ton tot en met 10.000 ton;
3° van meer dan 10.000 ton.
Geïntegreerde chemische installaties, dat zijn installaties voor de
fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische
omzetting waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan
en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de
fabricage van:
a) organische basischemicaliën;
b) anorganische basischemicaliën;
c) fosfaat, stikstof of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige
of samengestelde meststoffen);
d) basisproducten voor gewasbescherming en van biociden;
e) farmaceutische basisproducten met een chemisch of
biologisch procedé;
f) explosieven.

Categorie
(2)
O
A
B

B
B
B
B
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
7.3
Petrochemische installaties of vervolgfabrieken ten behoeve van
het kraken of vergassen van nafta, gasolie, lpg of andere
aardoliefracties, alsmede daarvan afgeleide organische chemie
die niet elders is ingedeeld, met een verwerkingscapaciteit:
1° tot 500.000 ton per jaar;
2° van 500.000 ton per jaar of meer.
7.4
Inrichtingen voor het bereiden van een van de volgende
producten:
a) fenolen, koolstofdisulfiden en mercaptanen met een
jaarcapaciteit:
1° tot en met 10 ton;
2° van meer dan 10 ton;
b) aminen en gehalogeneerde organische verbindingen met een
jaarcapaciteit:
1° tot en met 10 ton;
2° van meer dan 10 ton.
7.5
Productie van chloor door elektrolyse of door het kwik- of het
diafragmaprocedé met een jaarcapaciteit:
1° tot en met 10 ton;
2° van meer dan 10 ton.
7.6
Fabricatie van organische en anorganische peroxiden, met een
jaarcapaciteit:
1° tot en met 10 ton;
2° van meer dan 10 ton.
7.7
Productie van chloorwaterstoffen en derivaten, alsmede
polymeren ervan, andere dan die, vermeld in rubriek 5, met een
jaarcapaciteit:
1° tot en met 10 ton;
2° van meer dan 10 ton.
7.8
Productie van natriumpentachloorfenolaat door elektrolyse van
hexacloorbenzeen, met een jaarcapaciteit:
1° tot en met 10 ton;
2° van meer dan 10 ton.
7.9
Productie van soda (natriumcarbonaat) als eindproduct of van
calcium- en natriumchloride als bijproduct, met een jaarcapaciteit
aan eindproduct, respectievelijk bijproductie:
1° tot en met 10 ton;
2° van meer dan 10 ton.
7.10
Productie van methylcellulose door inwerking van methylchloride
op cellulose, met een jaarcapaciteit:
1° tot en met 10 ton;
2° van meer dan 10 ton.
7.11
Chemische installaties voor de fabricage van:
Opmerkingen:
Er kan een overlapping zijn met de deelrubrieken van rubriek 7,
13 en 38.
Onder fabricage in de zin van deze rubriek wordt verstaan: de
fabricage van de in deze rubriek genoemde stoffen of groepen
van stoffen op industriële schaal door chemische omzetting.

Categorie
(2)

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B
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Rubriek
(1)

7.12

Risico-inrichtingen

Categorie
(2)

1° organisch-chemische basisproducten, zoals:
a) eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische,
verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische);
b) zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen,
aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters, acetaten,
ethers, peroxiden, epoxyharsen;
c) zwavelhoudende koolwaterstoffen;
d) stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals aminen, amiden,
nitroso-, nitro- en nitraatverbindingen, nitrillen, cyanaten,
isocyanaten;
e) fosforhoudende koolwaterstoffen;
f) halogeenhoudende koolwaterstoffen;
g) organometaalverbindingen;
h) kunststof-basisproducten polymeren, kunstvezels,
cellulosevezels;
i) synthetische rubber;
j) kleurstoffen en pigmenten;
tensioactieve stoffen en tensiden;
2° anorganisch-chemische basisproducten, zoals:
a) van gassen, zoals ammoniak, chloor of chloorwaterstof,
fluor of fluorwaterstof, kooloxiden, zwavelverbindingen,
stikstofoxiden, waterstof, zwaveldioxide,
carbonyldichloride;
b) van zuren, zoals chroomzuur, fluorwaterstofzuur,
fosforzuur, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, oleum,
zwaveligzuur;
c) van basen, zoals ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide,
natriumhydroxide;
d) van zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat,
kaliumcarbonaat, natriumcarbonaat, perboraat,
zilvernitraat;
e) van niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische
verbindingen, zoals calciumcarbide, silicium,
siliciumcarbide;
3° fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen
(enkelvoudige of samengestelde meststoffen);
4° farmaceutische basisproducten die een chemisch of
biologisch procedé gebruiken;
5° explosieven.
Chemische industrie
Er kan een overlapping zijn met andere subrubrieken van rubriek
7, 20 en 28.
1° chemische industrie voor de behandeling van
tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën:

B

B

B
B
B
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Rubriek
(1)

10
10.1

10.2
10.3

11

11.1

Risico-inrichtingen
a) chemische installatie voor de productie van organische
chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton
per jaar of meer;
b) chemische installatie voor de productie van
kunstmeststoffen met een productiecapaciteit van
100.000 ton per jaar of meer;
c) chemische installatie voor de productie van anorganische
chemicaliën met een productiecapaciteit van 250.000 ton
per jaar of meer;
2° chemische industrie voor de productie van
bestrijdingsmiddelen en farmaceutische producten, verven en
vernissen, elastomeren en peroxiden:
a) inrichtingen voor de productie van bestrijdingsmiddelen
met een productiecapaciteit van 30.000 ton per jaar of
meer;
b) inrichtingen voor de productie van farmaceutische stoffen
met een productiecapaciteit van 30.000 ton per jaar of
meer;
c) inrichtingen voor de productie van elastomeren, verven,
vernissen of peroxiden met een productiecapaciteit van
100.000 ton per jaar of meer.
Dranken
Mouterijen, bierbrouwerijen evenals inrichtingen voor het bereiden
van spuitwaters, frisdranken, alcoholische dranken of likeuren,
cider, vruchtenwijn, schuimwijn enzovoort, alsmede
drankconditioneringsbedrijven en bottelarijen, met een
geïnstalleerde totale drijfkracht:
3° van meer dan 200 kW.
Spiritus- en gistfabrieken, met een geïnstalleerde totale drijfkracht:
3° van meer dan 200 kW.
De volgende bierbrouwerijen en mouterijen:
Er kan een overlapping zijn met subrubriek 10.1 en 10.2.
1° bierbrouwerijen met een productiecapaciteit van 7 5 miljoen
liter per jaar of meer;
2° mouterijen met een productiecapaciteit van 60.000 ton per
jaar of meer.
Drukkerijen en grafische industrie
(drukken op papier, weefsel, metaal, kunststoffen enzovoort,
fotografische bewerkingen, boekbinden)
Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin, inzonderheid
hoogdruk, vlakdruk, diepdruk, flexodruk, zeefdruk, uitvlokken,
fotokopie, microfilm, planafdruk, aanmaken van gedrukte
schakelingen, elektronische druk, dit op papier, metaal, glas
(behalve de versiering van hol glas), plastiek, weefsel en alle
andere metalen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.

Categorie
(2)
B

B

B

B

B

B

O
O

O
O

O
A
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Rubriek
(1)

11.2

12
12.1

12.4

13
13.1

Risico-inrichtingen
Opmerking:
Een individueel in een lokaal opgesteld toestel voor fotokopie,
planafdruk of elektronische druk is niet ingedeeld, ook niet als de
totale drijfkracht van alle individueel opgestelde toestellen binnen
een inrichting of een milieutechnische eenheid 5 kW of meer
bedraagt.
Inrichtingen voor het zetten, voorbereiden of afwerken in de
grafische industrie zoals het grafisch ontwerpen, het zetten en
opmaken, de fotoreprografie, de clicherie, het graveren van platen
en stempels, het binden, het afwerken en de veredeling, met
inbegrip van labo’s voor foto-ontwikkeling, met een geïnstalleerde
totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
Elektriciteit
Inrichtingen voor elektriciteitsproductie die niet in rubriek 20.1.5,
20.1.6 en 43.2 zijn vermeld, uitgezonderd de aspecten die
betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, met een
geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van:
Opmerkingen:
De inrichtingen voor elektriciteitsproductie die vallen onder de
toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8 zijn niet ingedeeld in
rubriek 12.1.
De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden
zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of
een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning.

Categorie
(2)

O
A

1° 100 kW tot en met 300 kW, als de inrichting behoo rt bij een
noodgroep en volledig in een industriegebied gelegen is;
2° a) meer dan 300 kW tot en met 10.000 kW, als de in richting
behoort bij een noodgroep en volledig in een
industriegebied gelegen is;

O

b) 100 kW tot en met 10.000 kW, in de andere dan de sub a)
bedoelde gevallen;
3° meer dan 10.000 kW.
Inrichtingen voor het vervaardigen van elektrische en
elektronische toestellen, gedrukte schakelingen, chips,
zonnecellen en geleiders met een geïnstalleerde totale drijfkracht
van:
3° meer dan 200 kW.
Farmaceutische stoffen
Inrichtingen voor het industrieel bereiden of het formuleren van
farmaceutische stoffen

A

A

B

A
A

./.
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
13.2
Inrichtingen voor het conditioneren en het verpakken van
farmaceutische stoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht
van:
3° meer dan 200 kW.
13.3
Opslagplaatsen voor farmaceutische stoffen met uitzondering van
deze bedoeld onder rubriek 48 met een capaciteit van meer dan
10 ton
14
Fotografische producten (lichtgevoelige films, platen papier
enzovoort)
Inrichtingen voor het vervaardigen van fotografische producten
met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
15
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen
De gebieden, vermeld in deze rubriek, zijn de gebieden zoals
bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of
een behoorlijk vergunde, niet-vervallen verkavelingsvergunning.
15.2
Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden
van motorvoertuigen (met inbegrip van
carrosseriewerkzaamheden), andere dan die, vermeld in rubriek
15.3 en 15.5
15.3
Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden
van motorvoertuigen (met inbegrip van
carrosseriewerkzaamheden), andere dan die, vermeld in rubriek
15.5, met gebruik van meer dan:
1° 10 schouwputten of hefbruggen, als de inrichting volledig is
gelegen in een industriegebied;
2° 4 schouwputten of hefbruggen, als de inrichting v olledig of
gedeeltelijk is gelegen in een gebied, ander dan het
industriegebied, vermeld in punt 1°.
15.5
Standaardgarages en standaardcarrosseriebedrijven
Garages of carrosseriebedrijven die aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1° Ze omvatten ten minste een van de volgende onderd elen:
a) werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het
onderhouden van motorvoertuigen (al of niet met inbegrip
van carrosseriewerkzaamheden) met gebruik van
maximaal 4 schouwputten of hefbruggen, als ze volledig
of gedeeltelijk liggen in een gebied dat geen
industriegebied is, respectievelijk maximaal 10
schouwputten of hefbruggen, als ze volledig in
industriegebied liggen;

Categorie
(2)

O
O

O
B

A

A
A

A

./.
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Rubriek
(1)

Risico-inrichtingen

Categorie
(2)

b) installaties voor het mechanisch, pneumatisch of
elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen
waarmee alleen producten voor het overspuiten van
voertuigen worden aangebracht met een maximaal
gehalte aan vluchtige organische stoffen, zoals conform
de EG-richtlijn 2004/42/EG is bepaald in bijlage 2B van
het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de
reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen
in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het
overspuiten van voertuigen (zie B van de voetnota bij
rubriek 4.3, b), met een geïnstalleerde totale drijfkracht
van 5 kW tot en met 25 kW als ze volledig of gedeeltelijk
liggen in een gebied dat geen industriegebied is,
respectievelijk van 5 kW tot en met 60 kW als ze volledig
in industriegebied liggen;
2° ze omvatten verder, naast de niet-ingedeelde aanh origheden,
uitsluitend boven op de onderdelen, vermeld in punt 1°, een of
meer van de volgende onderdelen:
a) afvalwater:
1) het lozen van bedrijfsafvalwater, dat niet valt in rubriek
3.4 of rubriek 3.6, met een maximumdebiet van 2
m³/uur;
2) het lozen van huishoudelijk bedrijfsafvalwater, dat niet
valt in rubriek 3.6, in oppervlaktewater;
3) het lozen van huishoudelijk afvalwater, dat niet valt in
rubriek 3.6, in de openbare riolering;
4) afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het
lozen van het effluentwater en het ontwateren van de
bijhorende slibproductie, voor de behandeling:
i) van huishoudelijk afvalwater;
ii) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke
afvalstoffen,vermeld in bijlage 2C bij titel I van het
Vlarem bevat in concentraties hoger dan de geldende
milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk
ontvangende oppervlaktewater met een effluent tot en
met 5 m³/uur;
b) elektrische noodgroep met een geïnstalleerd totaal
elektrisch vermogen van maximaal 1.000 kW,
aangedreven door een gas- of dieselmotor met een totaal
nominaal vermogen van 100 kW tot en met 300 kW als de
noodgroep volledig in industriegebied ligt;
c) elektrische transformatoren met een individueel nominaal
vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;
d) vaste inrichtingen voor het laden van elektrische
accumulatoren door middel van toestellen met een
geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW;

./.
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Rubriek
(1)

Risico-inrichtingen

Categorie
(2)

e) al dan niet overdekte ruimten waarin 3 tot en met 25
autovoertuigen of aanhangwagens worden gestald,
andere dan personenwagens;
f) niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van
voertuigen en hun aanhangwagens, beperkt tot minder
dan 10 voertuigen of aanhangwagens per dag als ze
volledig of gedeeltelijk liggen in een gebied dat geen
industriegebied is, respectievelijk zonder beperking als ze
volledig in industriegebied liggen;
g) al dan niet overdekte ruimte waarin maximaal 25 ton of 25
voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die noch
vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen
bevatten, gestald worden;
h) luchtcompressoren en airconditioninginstallaties met een
koelmiddelinhoud < 30 kg met een totale geïnstalleerde
drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;
i) opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte
of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs met
een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000
liter;
j) opslagplaatsen voor corrosieve, irriterende, schadelijke of
oxiderende stoffen met een totaal inhoudsvermogen van
200 tot en met 1.000 kg als ze volledig of gedeeltelijk
liggen in een gebied dat geen industriegebied is,
respectievelijk 200 tot en met 10.000 kg als ze volledig in
industriegebied liggen;
k) opslagplaatsen voor P1-producten in andere recipiënten
dan vaste houders met een totaal inhoudsvermogen van
50 liter tot en met 500 liter als ze volledig of gedeeltelijk
liggen in een gebied dat geen industriegebied is,
respectievelijk van 50 liter tot en met 1.000 liter als ze
volledig in industriegebied liggen;
l) opslagplaatsen voor P2-producten in andere recipiënten
dan vaste houders met een totaal inhoudsvermogen van
100 liter tot en met 5.000 liter;
m) opslagplaatsen voor P3-producten met een totaal
inhoudsvermogen van 100 liter tot en met 20.000 liter;
n) opslagplaatsen voor P4-producten met een totaal
inhoudsvermogen van 200 liter tot en met 50.000 liter;
o) opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen met een
opslagcapaciteit van meer dan 100 kg tot en met 1.000
kg;
p) brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen voor de
verdeling van P3-producten waarmee uitsluitend eigen
voertuigen worden bevoorraad met maximaal één
verdeelslang;

./.
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Rubriek
(1)

16
16.1

Risico-inrichtingen
q) opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen (volgens EGrichtlijn 67/548/EEG) in verpakkingen van maximaal 25
liter of 25 kg voor zover de maximale opslag tussen 50 kg
of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter bedraagt;
r) installaties voor het mechanisch behandelen van metalen
met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en
met 10 kW als ze volledig of gedeeltelijk liggen in een
gebied dat geen industriegebied is, respectievelijk van 5
kW tot en met 200 kW als ze volledig in industriegebied
liggen;
s) installaties voor het ontvetten van metalen of voorwerpen
uit metaal met organische oplosmiddelen met een totaal
inhoudsvermogen van de baden en spoelbaden van 10
liter tot en met 300 liter als ze volledig of gedeeltelijk
liggen in een gebied dat geen industriegebied is,
respectievelijk van 10 liter tot en met 1.000 liter als ze
volledig in industriegebied liggen;
t) vast opgestelde motoren met een totaal nominaal
vermogen van 10 kW tot en met 100 kW als de inrichting
volledig of gedeeltelijk ligt in een gebied dat geen
industriegebied is, respectievelijk 10 kW tot en met 300
kW als de inrichting volledig in industriegebied ligt;
u) stookinstallaties zonder elektriciteitsproductie, met een
totaal warmtevermogen van:
1) 300 kW tot en met 2.000 kW wanneer de inrichting
aan de volgende voorwaarden voldoet:
i) ze ligt volledig in een industriegebied;
ii) er wordt gestookt met vloeibare brandstoffen,
aardgas of vloeibaar gemaakt gas;
2) 300 kW tot en met 500 kW in andere gevallen dan
die, vermeld in punt 1);
v) opslagplaatsen voor samengeperste vloeibaar gemaakte
of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare
recipiënten met uitzondering van die, vermeld in rubriek
48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300
liter tot en met 1.000 liter;
w) vast opgestelde batterijen waarvan het product van het
vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning,
uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000.
Gassen
Installaties voor de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of
omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd:
b) overige, met een productiecapaciteit van:
3° meer dan 100 m 3/uur.

Categorie
(2)

B

./.
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
17
Gevaarlijke stoffen
Opmerkingen
Deze rubriek betreft zowel vaste stoffen als vloeistoffen. Gassen
zijn ingedeeld in rubriek 16.
De opslagplaatsen en verdeelinstallaties die vallen onder de
toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in
rubriek 17.
De gebieden, vermeld in deze rubriek, zijn de gebieden zoals
bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of
een behoorlijk vergunde, niet-vervallen verkavelingsvergunning.
17.2

17.2.1

17.2.2

17.3

Industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico’s van zware
ongevallen (EU-richtlijn 96/82/EG van 9 december 1996
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken):
Inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan
of groter dan de hoeveelheden, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2,
kolom 2, gevoegd bij titel I van het Vlarem, aanwezig zijn (zie ook
artikel 7 van titel I van het Vlarem)
VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in
hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheden, vermeld
in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel I van het
Vlarem, aanwezig zijn (zie ook artikel 7 van titel I van het Vlarem)
Inrichtingen op opslagplaatsen voor gevaarlijke producten die niet
onder rubriek 17.2 en 17.4 vallen
Opmerkingen:
Voor de toepassing van deze rubriek worden als “gevaarlijke
producten” beschouwd, de stoffen vermeld in bijlage 7 bij titel I
van het Vlarem.

Categorie
(2)

B

B

Voor de toepassing van de indelingscriteria van deze subrubriek
moet zowel met de hoofdeigenschap als met het
ontvlammingspunt rekening worden gehouden. Voor de vloeibare
brandstoffen moet evenwel alleen rekening worden gehouden met
het ontvlammingspunt. Daarbij wordt onder “hoofdeigenschap”
verstaan: de catalogering volgens EG-richtlijn 67/548/EEG van 27
juni 1967 betreffende de indeling, verpakking en het kenmerken
van gevaarlijke stoffen en de EG-richtlijn 88/379/EEG van 7 juni
1988 betreffende de indeling, verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke preparaten.
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Rubriek
(1)

17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.3.5

Risico-inrichtingen
Als een product wordt gekenmerkt met twee of meer
gevaarsymbolen, moet het meest relevante risico in aanmerking
worden genomen. Als dat niet wordt gepreciseerd in de
bovengenoemde EG-richtlijn, moet de indeling worden gevolgd
van de ADR-reglementering, vastgesteld bij het koninklijk besluit
van 16 september 1991 betreffende het vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg met uitzondering van ontplofbare en
radioactieve stoffen, zoals bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 18 juni 1997.
Inrichtingen voor de industriële productie van zeer giftige, giftige,
zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontplofbare of
milieugevaarlijke stoffen met een jaarcapaciteit:
1° tot en met 10 ton;
2° van meer dan 10 ton.
Inrichtingen voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare
stoffen met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met
een opslagcapaciteit van:
2° meer dan 100 kg tot en met 1 ton;
3° meer dan 1 ton.
Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en
irriterende stoffen, met uitzondering van die, vermeld in rubriek
48, met een totaal inhoudsvermogen van:
2° a) meer dan 10.000 kg tot en met 50.000 kg als de inrichting
volledig in een industriegebied ligt;

Categorie
(2)

A
B

A
B

A

b) meer dan 1.000 kg tot en met 50.000 kg, wanneer de
inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied
ander dan industriegebied;
3° meer dan 50.000 kg.
Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare
vloeistoffen, met uitzondering van die vermeld in rubriek 48, met
een totaal inhoudsvermogen van:
2° a) meer dan 1.000 l tot en met 30.000 l als de inr ichting
volledig in een industriegebied ligt;

A

b) meer dan 500 l tot en met 30.000 l, wanneer de inrichting
volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan
industriegebied;
3° meer dan 30.000 l.
Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering
van die, vermeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen
van:
2° meer dan 5.000 l tot en met 100.000 l;
3° meer dan 100.000 l.

A

B

A

B

A
B
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
17.3.6
Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt
hoger dan 55 °C, maar dat 100 °C niet overtreft, me t uitzondering
van die, vermeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen
van:
2° meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l;
3° meer dan 500.000 l.
17.3.7
Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt
hoger dan 100 °C, met uitzondering van die, vermeld in rubriek
48, met een totaal inhoudsvermogen van:
2° meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l;
3° meer dan 5.000.000 l.
17.3.8
Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, met uitzondering
van die, vermeld in rubriek 48, met een opslagcapaciteit van:
2° meer dan 1 ton tot en met 100 ton;
3° meer dan 100 ton.
17.3.9
Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk de
installaties voor het vullen van brandstoftanks van
motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de
voeding van de erop geïnstalleerde motor of motoren:
2° Inrichtingen voor de verdeling van:

Categorie
(2)

A
B

A
B

A
B

A

a) de in rubriek 17.3.6.2° bedoelde vloeistoffen me t
maximaal 1 verdeelslang
b) de in rubriek 17.3.4.1° en 2° bedoelde vloeisto ffen met
maximaal 1 verdeelslang

19

19.1

19.2

19.3

waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden
bevoorraad;
3° overige inrichtingen.
Hout
(hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of
soortgelijke producten)
De gebieden, vermeld deze rubriek, zijn de gebieden zoals
bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of
een behoorlijk vergunde, niet-vervallen verkavelingsvergunning.
Fineer-, triplex-, houtvezel- en spaanderplaatfabrieken, van hout
e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.2, met een
geïnstalleerde totale drijfkracht van:
3° meer dan 200 kW.
Vervaardiging van houtvezelplaten en andere platen hoofdzakelijk
samengesteld uit hout en dergelijke, gefabriceerd volgens een nat
procedé met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
3° meer dan 200 kW.
Inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen
van artikelen van hout en dergelijke, andere dan die, vermeld in
rubriek 19.8 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:

B
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O
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Rubriek
(1)
19.4

20

20.1
20.1.1
20.1.2

20.1.3
20.1.4
20.1.4.1

20.1.4.2
20.1.4.3
20.2
20.2.1
20.2.2

20.2.3

Risico-inrichtingen
3° meer dan 200 kW.
Inrichtingen voor het chemisch behandelen van hout en
soortgelijke producten, andere dan die, vermeld in rubriek 19.8:
1° installaties voor houtverduurzaming met een jaarl ijks
oplosmiddelenverbruik van maximaal 25 ton met:
producten met minder dan 150 g VOS/l op emulsie- of
dispersiebasis door instrijken of indompeling, of drenking in
een bad, toegepast in een houtverduurzamingsstation
waaraan de technische goedkeuring ATG van de Belgische
Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) is
toegekend;
2° andere installaties voor houtverduurzaming;
3° industriële installaties voor de conservering van hout en
houtproducten met chemicaliën met een productiecapaciteit
van 50 m3 of meer per dag.
Industriële inrichtingen die behoren tot de volgende
categorieën, die vallen onder de toepassing van de EGrichtlijn 84/360/EEG van 28 juni 1984 betreffende de
bestrijding van door industriële inrichtingen veroorzaakte
luchtverontreiniging
De in deze rubriek genoemde drempels hebben betrekking op
productiecapaciteit.
Energie-industrie (zie ook rubriek 6)
Cokesfabriek
Raffinaderij van ruwe aardolie, met uitzondering van die waarin
uitsluitend smeermiddelen uit ruwe olie worden vervaardigd
(Zie ook rubriek 1.1.)
Installaties voor het vergassen en vloeibaar maken van steenkool
of bitumineuze schisten
Installaties voor het produceren van vaste brandstoffen:
industrieel briketteren van steenkool en bruinkool met een
jaarcapaciteit van:
1° 1.000 ton tot en met 10.000 ton;
2° meer dan 10.000 ton;
steenkoolwalserijen met een capaciteit van 1 ton per uur of meer;
installaties voor de fabricage van steenkoolproducten en vaste
rookvrije brandstof.
Productie en omzetting van metalen
Installaties voor het roosten, pelletiseren of sinteren van ertsen,
met inbegrip van zwavelhoudend erts
Installaties voor de productie van ijzer of staal (primaire en
secundaire smelting) met inbegrip van uitrusting voor
continugieten met een capaciteit van:
1° 500 kg tot 2,5 ton per uur;
2° Meer dan 2,5 ton per uur.
Installaties voor het smelten van ferrometalen met
smeltinrichtingen met een productiecapaciteit per dag van:

Categorie
(2)
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O
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Rubriek
(1)

20.2.4

20.2.5

20.2.6

20.2.7

20.3
20.3.1

20.3.2

Risico-inrichtingen
1° 1 ton tot en met 5 ton;
2° meer dan 5 ton tot en met 20 ton;
3° meer dan 20 ton.
Installaties voor de productie en het smelten van non-ferrometalen
met inbegrip van legeringen, inclusief terugwinningsproducten
(affineren, vormgieten) met een smeltcapaciteit per dag van:
a) voor lood en cadmium:
1° 20 kg tot en met 1 ton;
2° meer dan 1 ton tot en met 4 ton;
3° meer dan 4 ton.
b) voor andere metalen:
1° 20 kg tot en met 0,5 ton;
2° meer dan 0,5 ton tot en met 20 ton;
3° meer dan 20 ton.
Installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts of
concentraat met metallurgische, chemische of elektrolytische
procedés
Installaties voor de productie van ruwijzer of staal (primaire of
secundaire smelting), met inbegrip van continugieten, met een
productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer.
Er kan een overlapping zijn met subrubriek 20.2.2.
Installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het
(vorm)gieten, walsen (koud- en warmwalsen), het trekken van
non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen – inclusief
terugwinningsproducten (affineren, vormgieten enzovoort) – met
een productiecapaciteit van 50.000 ton per jaar of meer.
Er kan een overlapping zijn met een of meer subrubrieken van de
rubrieken 20 en 29.
Industrieën op het gebied van niet-metaalachtige minerale
producten
Installaties voor de productie van cement:
1° inrichtingen voor de productie van cement en kalk door middel
van draaiovens met een geïnstalleerde totale drijfkracht:
b) van meer dan 200 kW;
2° installaties voor de vervaardiging van cement met een
productiecapaciteit van 150.000 ton per jaar of meer.
Inrichtingen voor productie en omzetting van asbestproducten (zie
ook rubriek 30.6):
a) industriële activiteiten waarbij asbest wordt gebruikt, met een
geïnstalleerde totale drijfkracht:
1° tot en met 200 kW;
2° van meer dan 200 kW;
b) fabricage van asbestcement niet begrepen in punt d);
c) productie van asbestpapier of asbestkarton niet begrepen in
punt d);
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Rubriek
(1)

20.3.4

20.3.5

20.4
20.4.1

20.4.2

20.4.3

Risico-inrichtingen
d) installaties voor de winning van asbest en de fabricage van
asbestproducten;
e) installaties voor de behandeling en de verwerking van asbest
en asbesthoudende producten:
1° voor producten van asbestcement, met een jaarproductie
van:
- minder dan 10.000 ton eindproducten;
- 10.000 ton eindproducten of meer;
2° voor remvoeringen, met een jaarproductie van:
- minder dan 25 ton eindproducten;
- 25 ton eindproducten of meer;
3° voor andere toepassingsmogelijkheden van asbest, met
een gebruik van:
- minder dan 100 ton per jaar;
- 100 ton per jaar of meer.
Installaties voor het vervaardigen en behandelen van glas:
1° installaties voor de fabricage van glas (plat, ho l en speciaal),
met inbegrip van installaties voor de fabricage van glasvezels,
met een smeltcapaciteit per dag van:
a) 4 ton tot en met 20 ton;
b) meer dan 20 ton;
2° installaties voor het vervaardigen en behandelen van glas
(met inbegrip van glasvezels) met een productiecapaciteit van
30.000 ton en meer per jaar.
Er is een overlapping mogelijk met punt 1°.
Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten door
middel van bakken (of verhitting), met name dakpannen,
bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein met:
a) een totaal geïnstalleerde drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW;
b) een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per
dag of een ovencapaciteit van meer dan 4 m3 en met een
plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m3.
Chemische industrie (zie ook rubriek 7)
Chemische inrichtingen voor de productie van alkenen,
alkeenderivaten, monomeren en polymeren, niet begrepen in
rubriek 7.3):
1° met een productiecapaciteit van minder dan 10 ton per jaar;
2° met een productiecapaciteit van 10 ton per jaar o f meer.
Chemische inrichtingen voor de fabricage van organische
tussenproducten, niet begrepen in rubriek 7:
1° met een productiecapaciteit van minder dan 10 ton per jaar;
2° met een productiecapaciteit van 10 ton per jaar o f meer.
Inrichtingen voor de fabricage van anorganische chemische
basisproducten, niet begrepen in rubriek 7:
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Rubriek
(1)

20.5

21
21.1

21.2

21.3

22
22.1

22.2

23
23.1

Risico-inrichtingen
1° met een productiecapaciteit van minder dan 10 ton per jaar;
2° met een productiecapaciteit van 10 ton per jaar o f meer.
Inrichtingen voor de verwijdering van giftige en gevaarlijke
afvalstoffen door verbranding: zie rubrieken 2.3.4
Inrichtingen voor behandeling van andere vaste en vloeibare
afvalstoffen door verbranding: zie rubriek 2.3.4
Diverse industrieën:
Inrichtingen voor de chemische fabricage van papierpap met een
productiecapaciteit van:
1° 1.000 ton tot en met 25.000 ton per jaar;
2° meer dan 25.000 ton per jaar.
Kleurstoffen en pigmenten
Inrichtingen voor het vervaardigen van natuurlijke kleurstoffen en
pigmenten, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
Inrichtingen voor het vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen
en pigmenten, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering
van die, vermeld in rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer
dan 10 ton
Cosmetische stoffen
(parfums, crèmes, poeders en analoge producten)
Inrichtingen voor het bereiden of conditioneren van cosmetische
stoffen met een geïnstalleerde drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
Opslagplaatsen voor cosmetische stoffen, met uitzondering van
die vermeld in rubriek 17 en 48, met een capaciteit van meer dan
10 ton
Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen)
Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van
kunstmatige vezels:
1° inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoff en en van
kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht
van:
b) meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
c) meer dan 200 kW;
2° installaties voor het vervaardigen van kunstmatig e minerale
vezels met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar
of meer.
Er is een overlapping mogelijk met punt 1°.
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Rubriek
Risico-inrichtingen
Categorie
(1)
(2)
23.2
Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het
vervaardigen van voorwerpen uit kunststof, met uitzondering van
die, vermeld in rubriek 41, met een geïnstalleerde totale drijfkracht
van:
Opmerkingen:
De inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het
vervaardigen van voorwerpen uit kunststof, die vallen onder de
toepassing van rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in deze rubriek.

24
24.1

25
25.1
25.1.1
25.1.2
25.1.3

25.2

26
26.1

26.2

De gebieden, vermeld in deze rubriek zijn de gebieden zoals
bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of
een behoorlijk vergunde, niet-vervallen verkavelingsvergunning.
3° meer dan 200 kW.
Laboratoria (al dan niet geïntegreerd in een elders ingedeelde
inrichting)
Laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of
organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen,
proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten,
kwaliteitscontrole op producten, of met een didactisch doel, die
door hun afvalwater een hoeveelheid gevaarlijke stoffen lozen per
maand en per stof die opgenomen is in lijst I van bijlage 2C van:
2° meer dan 1 kg.
Leder
(huiden, leder, pelsen, haren, veren, dons)
Leer- en witlooierijen
Installaties voor het looien van huiden met een
verwerkingscapaciteit van meer dan 12 ton eindproducten per dag
Overige leer- en witlooierijen
Installaties voor het looien van huiden met een productiecapaciteit
van 1.000 ton per jaar of meer
Er kan een overlapping zijn met deelrubriek 25.1.1.
Andere inrichtingen voor het behandelen van huiden, leder,
pelsen, haren, veren en dons zoals pelterij- en bontwerkfabrieken
(bereiden, verven en reinigen inbegrepen), vilthoed- en
textielhaarfabrieken met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine
Inrichtingen voor het bereiden van lijmen met een geïnstalleerde
totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
Opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde
gelatine, met uitzondering van die, vermeld in rubriek 48, van
meer dan 10 ton
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
26.3
Inrichtingen voor de productie van gelatine en osseïne met een
geïnstalleerde totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
27
Lucifers, toortsen of analoge producten
27.1
Inrichtingen voor het vervaardigen van lucifers, toortsen of
analoge producten
28
Mest of meststoffen
28.1
Kunstmest, waaronder wordt verstaan, elke speciaal vervaardigde
één of meer mineralen bevattende stof die wordt aangebracht ter
bevordering van de gewasgroei, andere dan dierlijke mest:
a) productie van fosfaatmeststoffen, superfosfaten, fosforzuren
en technische fosfaten met een geïnstalleerde totale
drijfkracht van:
1° 5 kW tot en met 200 kW;
2° meer dan 200 kW;
b) productie van stikstofmeststoffen met een geïnstalleerde
totale drijfkracht van:
1° 5 kW tot en met 200 kW;
2° meer dan 200 kW;
c) productie van samengestelde meststoffen met een
geïnstalleerde totale drijfkracht van:
1° 5 kW tot en met 200 kW;
2° meer dan 200 kW;
d) productie verbonden aan of aanverwant met die van de
subrubrieken a), b) of c) die wegens hun speciale of
afwijkende karakter er niet mee gelijkgesteld kunnen worden,
met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
1° 5 kW tot en met 200 kW;
2° meer dan 200 kW;
f) opslagplaatsen van kunstmest, andere dan die, vermeld in
rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van:
2° meer dan 100 ton.
28.3
Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, met
uitzondering van de installaties voor de bewerking of verwerking
van dierlijke mest, zoals vermeld in rubrieken 9.3 tot en met 9.8,
met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van:
b) 1.000 ton tot en met 25.000 ton mest;
c) meer dan 25.000 ton mest.
29
Metalen
Zie ook rubriek 20.2
29.1
Ertsen:
29.1.1
Niet in rubriek 20.2.1 begrepen inrichtingen voor het behandelen
van ertsen met een geïnstalleerde drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
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Rubriek
Risico-inrichtingen
Categorie
(1)
(2)
29.1.2
Inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen, met
uitzondering van die, vermeld in rubriek 48, met een oppervlakte
van:
1° tot en met 10 ha;
A
2° meer dan 10 ha.
A
29.2
Installaties voor de verwerking van ferro-metalen:
Inrichtingen voor de productie van ijzer en staal: zie rubriek
20.2.2.
29.2.1
Walserijen:
B
1° warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal
per uur;
2° overige walserijen.
B
29.2.2
Staaldraadtrekkerijen
B
29.3
Non-ferrometalen:
Inrichtingen voor de productie van non-ferro metalen: zie rubriek
20.2.4.
29.3.1
Walserijen of trekkerijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht
van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
B
3° meer dan 200 kW.
B
29.4
Metaalgieterijen en metaalpoeders:
29.4.1
Gieterijen met gebruik van smeltkroezen, met een totaal
inhoudsvermogen van:
a) 1 dm3 tot en met 1 m3;
A
3
b) meer dan 1 m .
B
29.4.2
Metaalpoeders (inrichtingen voor het vervaardigen van)
B
29.4.3
Inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden
B
29.5
Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van):
29.5.2
Smederijen, andere dan die, vermeld in rubriek 29.5.1, en
inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het
vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde
totale drijfkracht van:
Opmerkingen:
De inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen die
vallen onder de toepassing van rubriek 15.5 en van rubriek 19.8,
zijn niet ingedeeld in deze rubriek.

29.5.3

De gebieden, vermeld in deze rubriek, zijn de gebieden zoals
bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of
een behoorlijk vergunde, niet-vervallen verkavelingsvergunning.
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW als de inrichtin g volledig
of gedeeltelijk ligt een gebied dat geen industriegebied is;
3° meer dan 200 kW.
Inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of
voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;

A
A

A
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Rubriek
(1)
29.5.4

29.5.5

29.5.6

29.5.7

Risico-inrichtingen
3° meer dan 200 kW.
Inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of
voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten
(uitgezonderd het stralen van een gebouw of enige andere vaste
constructie) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door middel
van een elektrolytisch of chemisch procedé, als de gezamenlijke
inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden meer
bedraagt:
2° dan 300 l tot en met 5.000 l;
3° dan 5.000 l tot en met 30.000 l;
4° dan 30.000 l inhoud van enkel de behandelingsbade n
(exclusief spoelbaden).
Aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal:
a) met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal
per uur;
b) door indompeling, in baden met een vloeibaar metaal
(verzinken, vertinnen enzovoort) en met een gezamenlijk
inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden van:
2° meer dan 300 l tot en met 5.000 l;
3° meer dan 5.000 l.
Er kan een overlapping zijn tussen a) en b).
Ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel
van:
Opmerkingen:
De inrichtingen voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit
metaal met organische oplosmiddelen, die vallen onder de
toepassing van rubriek 15.5, zijn niet ingedeeld in deze rubriek.
De gebieden, vermeld in deze rubriek, zijn de gebieden zoals
bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of
een behoorlijk vergunde, niet-vervallen verkavelingsvergunning.
1° gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een
ontvlammingspunt tot en met 55 °C met een totaal
inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden van:
a)
10 l tot en met 1.000 l als de inrichting volledig in een
industriegebied ligt;
b) 1) meer dan 1.000 l tot en met 5.000 l als de inrichting
volledig in een industriegebied ligt;
2) meer dan 300 l tot en met 5.000 l als de inrichting
volledig of gedeeltelijk ligt in een gebied dat geen
industriegebied is,
c) meer dan 5.000 l;
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Rubriek
(1)

29.5.8
29.5.9

30

30.2

30.4
30.5
30.6

30.7

30.9

Risico-inrichtingen
2° andere organische oplosmiddelen met een totaal
inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden van:
b) 1) meer dan 1.000 l tot en met 5.000 l als de inrichting
volledig in een industriegebied ligt;
2) meer dan 300 l tot en met 5.000 l als de inrichting
volledig of gedeeltelijk ligt in een gebied dat geen
industriegebied is;
c) meer dan 5.000 l
Inrichting voor het uitstampen van metalen door middel van
springstoffen
Installaties met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar
of meer voor de verwerking van ferrometalen door:
a) warmwalsen;
b) koudwalsen van vlakke platen;
c) smeden met hamers;
d) het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal.
Er kan een overlapping zijn met een of meer deelrubrieken van
rubriek 20 en 29.
Minerale industrie
Niet-metaalachtige producten, bouwmaterialen en
soortgelijke materialen
Zie ook rubriek 20.3
Installaties voor de productie van:
1° voorwerpen uit klei, gips, ass, enzovoort of ceramiek,
gebakken aarde, beton en andere, dergelijke materialen, met
uitzondering van die, vermeld in rubriek 20.3.5, 30.2.2° en
30.9, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van:
b) meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
c) meer dan 200 kW;
2° cementklinkers in draaiovens met een productiecap aciteit van
meer dan 500 ton per dag of in andere ovens met een
productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag;
3° ongebluste kalk, in draaiovens met een productiec apaciteit
van meer dan 50 ton per dag of in andere ovens met een
productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag.
Asfaltbetoncentrales
Koud-asfaltproductie valt onder rubriek 30.1.
Inrichtingen voor het verwerken van vrij asbest
Inrichtingen voor het mechanisch bewerken van voorwerpen die
asbest bevatten met een totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
Inrichtingen voor het bewerken van marmer, natuur- of kunststeen
met een totale drijfkracht van:
3° meer dan 200 kW.
Steenbakkerijen
Zie ook rubriek 20.3.5.
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
32
Ontspanningsinrichtingen en schietstanden
32.7
Schietstanden
Uitzondering: de volgende schietstanden vallen niet onder deze
indelingsrubriek:
a) het gaaischieten met de handboog, andere dan kruisbogen;
b) schietstanden waarin bewakingspersoneel wordt getraind;
c) schietwedstrijden die ten hoogste tweemaal per jaar op
hetzelfde perceel of dezelfde percelen worden georganiseerd,
elk met een maximale duur van 4 opeenvolgende dagen
2° voor vuurwapens, uitgezonderd paintball shooting
33
Papier
Papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen
33.1
Industriële installaties voor de fabricage van papierpulp uit hout of
uit andere vezelstoffen
33.2
Papier- en kartonfabrieken:
a) vervaardigen van papier met minder dan 15 % as van kraftliner en edele verpakkingen of van tissues met een
geïnstalleerde totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW;
b) vervaardigen van papier met 15% of meer as, van papier met
meer dan 25 % houtslijp of gestreken papier, met een
geïnstalleerde totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW;
c) vervaardigen van papier op basis van oud papier (meer dan
60 %) met een geïnstalleerde drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW;
d) vervaardigen van speciaal papier en karton, met een
geïnstalleerde totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW;
e) industriële installaties voor de fabricage van papier en karton
met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag.
Er kan een overlapping zijn met de rubrieken a) tot en met d).
34
Reinigingsmiddelen (zepen, detergenten of soortgelijke
producten) en poetsmiddelen
34.1
Zeepziederijen en inrichtingen die grondstoffen vervaardigen voor
de producten van oppervlakteactieve stoffen of verwerken voor
technische doeleinden met een geïnstalleerde totale drijfkracht
van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
34.2
Inrichtingen voor het bereiden en verpakken van
reinigingsmiddelen en poetsmiddelen met een geïnstalleerde
totale drijfkracht van:

Categorie
(2)

O

O

O
A

O
A

O
A

O
A
O

A
B
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Rubriek
(1)

34.3

36
36.1
36.2
36.3

38
38.1

40
40.1

41

41.3

41.4

41.6

41.7

41.8

Risico-inrichtingen
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
Opslagplaatsen voor reinigingsmiddelen en poetsmiddelen met
een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van die,
vermeld in rubriek 17 en 48.
Rubber (rubber en andere elastomeren)
Inrichtingen voor het vervaardigen van synthetische rubber
Bandenfabrieken
Inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten
op basis van elastomeren:
1° met een geïnstalleerde totale drijfkracht:
c) meer dan 200 kW;
2° met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton per jaar of
meer.
Springstoffen
Inrichtingen voor de bereiding, behandeling of verwerking van
springstof, met inbegrip van de installaties voor de terugwinning of
vernietiging van explosieve stoffen, met uitzondering van de
werkplaatsen voor het laden van jachtpatronen bij wapensmeden
en andere kleinhandelaars
Tabak
Inrichtingen voor het behandelen van tabak of het vervaardigen
van tabakswaren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
3° meer dan 200 kW.
Textiel
Vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk,
textielwaren, kunststoffen en soortgelijke producten
Wolontvettingsfabrieken, wolwasserijen, en ook het kammen of
carboniseren van wol met een totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
Inrichtingen voor het chemisch reinigen, voorbehandelen en
behandelen van textiel, en ook textielveredeling (uitgezonderd de
inrichtingen, vermeld in rubriek 41.9 en 46) met een totale
drijfkracht van:
1° 5 kW tot en met 10 kW;
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
Inrichtingen voor het vervaardigen van tapijten met een
geïnstalleerde totale drijfkracht van:
3° meer dan 200 kW.
Inrichtingen voor het aanbrengen van een kunststofonderlaag bij
tapijten, met uitzondering van de precoat voor de poolverankering
en de secundaire backing van textiel
Inrichtingen voor het roten van vlas, hennep en vergelijkbare
vezelstoffen
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
41.9
Productie van viscose (cellulosenatriumxanthogenaat) voor
vezels, filamentgaren, film, sponsen, kunstdarmen enzovoort en
ook installaties voor het produceren en bewerken van celstof van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
41.10
Installaties voor de voorbehandeling (zoals wassen, bleken,
merceriseren) of het verven van vezels of textiel met een
verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag
Er kan een overlapping zijn met andere subrubrieken van rubriek
41.
41.11
Installaties voor het produceren en bewerken van celstof met een
productiecapaciteit van 100 ton per dag en meer
Er kan een overlapping zijn met andere subrubrieken van rubriek
41.
42
Transportmiddelenfabrieken
42.1
Automobielfabrieken, assemblagebedrijven en fabrieken van
automobielmotoren (transportmiddelen, zoals auto’s, autobussen,
tractoren en opleggers)
42.2
Scheepswerven
42.2.1
Scheepswerven
42.2.2
Installaties voor het bouwen van, en het verven of de verwijdering
van verf van schepen met een capaciteit voor schepen van 100 m
lang of langer. Er kan een overlapping zijn met subrubriek 42.2.1.
42.3
Installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen
42.4
Inrichtingen voor het vervaardigen en assembleren van rijwielen
en motorrijwielen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW;
3° meer dan 200 kW.
42.5
Spoorwegmaterieelfabrieken
43
Verbrandingsinrichtingen
Verbrandingsinrichtingen waarin afvalstoffen worden verwerkt of
worden verbrand zijn uitsluitend ingedeeld in rubriek 2.3.4. Als
afvalstoffen worden gebruikt als hulp- of toevoegbrandstof, zijn
zowel de rubrieken 2.3.4. als 43 van toepassing.
43.1
Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie
(stookinstallaties en dergelijke), met een totaal warmtevermogen
van:
Opmerkingen:
De stookinstallaties die vallen onder de toepassing van rubriek
15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in deze rubriek.
De gebieden, vermeld in deze rubriek, zijn de gebieden zoals
bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of
een behoorlijk vergunde, niet-vervallen verkavelingsvergunning.
3° meer dan 5.000 kW.
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(2)
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
43.2
Verbrandingsinrichtingen met elektriciteitsproductie (thermische
centrales), met inbegrip van het ombouwen ervan op een andere
brandstof, met een totaal warmtevermogen van:
2° meer dan 5.000 kW.
43.3
Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van
meer dan 50 MW
Er kan een overlapping zijn met de rubrieken 43.1 en 43.2.
43.4
Verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal
thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met
uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke
stoffen of stadsafval.
Er kan een overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3.
44
Vetten, wassen, oliën, paraffine, glycerine, stearine, harsen
en andere, niet voor voeding bestemde soortgelijke
producten
(zie ook rubriek 2.1.1)
44.1
Vetsmelterijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
2° meer dan 200 kW.
44.2
Inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van
plantaardige of dierlijke oliën en vetten, wassen, of andere nieteetbare vetstoffen, andere dan die, vermeld in rubriek 44.1, met
een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
3° meer dan 200 kW.
44.3
Opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare
vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met
uitzondering van die, vermeld in rubriek 17 en 48.
45
Voedings- en genotmiddelenindustrie (opslag, bewerking of
verwerking van dierlijke en plantaardige producten)
45.1
Slachthuizen en private slachterijen:
a) voor slachtdieren andere dan die, vermeld in b);
b) voor pluimvee en konijnen:
2° meer dan 1.000 dieren per dag.
45.2
Smelterijen van voedingsvetten met een geïnstalleerde drijfkracht
van:
3° meer dan 200 kW.
45.3
Inrichtingen voor het bereiden van voedingsvetten van
plantaardige of dierlijke oorsprong: oliën, vetten, margarines,
gelatine enzovoort met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
3° meer dan 200 kW;
45.7
Zetmeelfabrieken en zetmeelderivatenfabrieken
45.9
Inrichtingen voor het vervaardigen en raffineren van suiker- en
bietenrasperijen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
3° meer dan 200 kW.
45.15
Inrichtingen voor het bereiden van azijn met een geïnstalleerde
drijfkracht van:
3° meer dan 200 kW.
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Rubriek
Risico-inrichtingen
Categorie
(1)
(2)
45.17
De volgende inrichtingen uit de voedings- en
genotmiddelenindustrie:
Er kan een overlapping zijn met een of meer subrubrieken van de
rubrieken 44 en 45.
1° inrichtingen voor het vervaardigen van plantaardi ge of dierlijke
O
oliën en vetten met een productiecapaciteit van 60.000 ton
per jaar of meer;
2° inrichtingen voor het conserveren van dierlijke o f plantaardige
O
producten met een productiecapaciteit van 100.000 ton per
jaar of meer;
3° zuivelfabrieken met een productiecapaciteit van 1 00.000 ton
O
per jaar of meer;
4° suikerwarenfabrieken met een productiecapaciteit van 90.000
O
ton per jaar of meer;
5° siroop- of frisdrankenfabrieken met een productie capaciteit
O
van 75 miljoen liter per jaar of meer;
6° vismeel- en visoliefabrieken met een productiecap aciteit van
O
10.000 ton per jaar of meer;
O
7° suikerfabrieken met een productiecapaciteit van 5 00 ton per
dag of meer.
46
Wasserijen
Met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:
3° meer dan 200 kW
O
48
Zeehavengebieden en havens
48.1.1
IMDG(International Maritime Dangerous Goods Code)-goederen
1° Opslagplaatsen voor IMDG-goederen, waaronder gevaarlijke
stoffen als vermeld in bijlage 6 (delen I en II) bij titel I van het
Vlarem, in minimale hoeveelheden:
a) zoals vermeld in kolom 2 van deze bijlage 6
A
(opslagplaatsen waarop artikel 7, §1, van titel I van het
Vlarem van toepassing is);
b) zoals vermeld in kolom 3 van deze bijlage 6 (VR-plichtige
A
opslagplaats overeenkomstig artikel 7, §3, van titel I van
het Vlarem);
2° Overige opslagplaatsen voor IMDG-goederen.
A
50
Zout (strooizout)
Opslagplaatsen van strooizout, met uitzondering van die, vermeld
A
in rubriek 48, van meer dan 20 ton
52
Lozingen in grondwater

./.

44

Rubriek
(1)

52.1.1

52.1.2

52.2

54
54.1

Risico-inrichtingen
Indirecte lozing in grondwater, alsmede andere niet elders
ingedeelde handelingen die het grondwater kunnen
verontreinigen.
Elke directe lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen als
vermeld in bijlage 2B bij titel I van het Vlarem, alsmede elke
indirecte lozing van gevaarlijke stoffen als vermeld in lijst 1 van
dezelfde bijlage, is verboden krachtens het decreet van 24 januari
1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en zijn
uitvoeringsbesluiten. Elke directe lozing in grondwater van andere
dan gevaarlijke stoffen wordt beschouwd als een kunstmatige
aanvulling van het grondwater.
Indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen als
vermeld in bijlage 2B bij titel I van het Vlarem:
2° indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondw ater;
3° niet elders ingedeelde handeling waarbij de voorm elde
gevaarlijke stoffen worden gebruikt, uitgestrooid of verwijderd
of met het oog op de verwijdering ervan worden gestort en die
een indirecte lozing tot gevolg zou kunnen hebben.
Binnen de beschermingszones type III: niet elders ingedeelde
handelingen die krachtens artikel 3 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering
van de handelingen binnen de waterwingebieden en de
beschermingszones verboden zijn binnen de beschermingszones
type II
Handelingen buiten de waterwingebieden en de
beschermingszones type I, II of III:
indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen, vermeld
in bijlage 2B bij titel I van het Vlarem, met uitzondering van de
uitspreiding van meststoffen en andere stoffen voor gebruik in
land- en tuinbouw op voorwaarde dat de opgelegde normen of
toegestane hoeveelheden of de gebruiksaanwijzingen worden
nageleefd:
2° indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondw ater;
3° niet elders ingedeelde handeling waarbij de voorm elde
gevaarlijke stoffen worden gebruikt, uitgestrooid of verwijderd
of met het oog op de verwijdering ervan worden gestort en die
een indirecte lozing tot gevolg zou kunnen hebben.
Het kunstmatig aanvullen van grondwater (andere dan de
gevallen, vermeld in rubrieken 52 en 53.7)
Het kunstmatig aanvullen van grondwater op directe wijze (via
geboorde putten)

Categorie
(2)
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A
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
54.2
Het kunstmatig aanvullen van grondwater op indirecte wijze (via
waterbekkens of vijvers)
Uitzondering: De volgende gevallen vallen niet onder deze
indelingsrubriek:
1° de infiltratie van niet-verontreinigd hemelwater ;
2° de irrigatie met niet-verontreinigd water die no odzakelijk is:
a) om het gebruik of de exploitatie van bouw- of weiland
mogelijk te maken of houden;
b) voor het behoud van een ecosysteem;
c) de irrigatie met niet-verontreinigd water via waterbekkens
voor openbare watervoorziening.
54.3
Werkzaamheden voor het kunstmatig aanvullen van grondwater
als het jaarlijkse volume aangevulde water 10 miljoen m³ of meer,
respectievelijk de capaciteit 2.500 m³ per dag of meer bedraagt
Er kan een overlapping zijn met de rubrieken 54.1 en 54.2.
57.
Vliegvelden
57.1
Terreinen voor vliegvelden met een start- en landingsbaan van:
Voor de toepassing van deze rubriek wordt onder vliegvelden
verstaan, de vliegvelden die beantwoorden aan de definitie van
het Verdrag van Chicago van 1944 tot oprichting van de
Internationale burgerluchtvaartorganisatie.
1° minder dan 800 meter;
2° ten minste 800 meter.
59
Activiteiten die gebruikmaken van organische
oplosmiddelen
59.1
Drukken
Een activiteit waarbij tekst of afbeeldingen worden
gereproduceerd door met behulp van een beelddrager inkt op
ongeacht welk soort oppervlak aan te brengen. Hieronder vallen
ook daarmee samenhangende lak-, coating- en
lamineertechnieken.
59.1.1
Installaties voor heatsetrotatie-offset:
Een rotatiedrukactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een
beelddrager waarop de drukkende delen en de niet-drukkende
delen in hetzelfde vlak liggen, waarbij rotatie inhoudt dat het te
bedrukken materiaal niet als aparte vellen maar van een rol in de
machine wordt gevoerd. Het niet-drukkende deel wordt zo
behandeld dat het water aantrekt en derhalve de inkt afstoot. Het
drukkende deel wordt zo behandeld dat het inkt opneemt en
overbrengt op het te bedrukken oppervlak. De verdamping vindt
plaats in een oven, waar het bedrukte materiaal met warme lucht
wordt verwarmd.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met
25 ton;
2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 25 ton.
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
59.1.2
Installaties voor illustratiediepdruk:
Een rotatiediepdrukactiviteit waarbij papier voor tijdschriften,
brochures, catalogi of soortgelijke producten met inkt op basis
van tolueen wordt bedrukt.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 25 ton.
59.1.3
Installaties voor flexografie, lamineren, rotatiediepdruk,
rotatiezeefdruk, lakken
59.1.3.1 Installaties voor flexografie:
Een drukactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een
beelddrager van rubber of elastische fotopolymeren, waarop de
drukkende delen zich boven de niet-drukkende delen bevinden,
en van vloeibare inkt die door verdamping droogt.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met
25 ton;
2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 25 ton.
59.1.3.2 Installaties voor lamineren samenhangend met een drukproces:
De samenhechting van twee of meer flexibele materialen tot een
laminaat.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met
25 ton;
2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 25 ton.
59.1.3.3 Installaties voor rotatiediepdruk:
Een drukactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een
cilindrische beelddrager, waarop de drukkende delen lager liggen
dan de niet-drukkende delen, en vloeibare inkt die door
verdamping droogt. De napjes worden met inkt gevuld en het
overschot wordt van de niet-drukkende delen verwijderd voordat
het te bedrukken oppervlak contact met de cilinder maakt en de
inkt uit de napjes trekt. Andere installaties dan die welke vermeld
worden in subrubriek 59.1.2.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met
25 ton;
2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 25 ton.
59.1.3.4 Installaties voor rotatiezeefdruk:
Een rotatiedrukactiviteit waarbij de inkt door een poreuze
beelddrager wordt geperst, waarbij de drukkende delen open zijn
en het niet-drukkende deel wordt afgedekt, en zo op het te
bedrukken oppervlak wordt gebracht en waarbij gebruik wordt
gemaakt van vloeibare inkt die uitsluitend door verdamping
droogt. Bij een rotatief drukproces wordt het te bedrukken
materiaal niet als aparte vellen maar van een rol in de machine
gebracht.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met
25 ton;
2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 25 ton.
59.1.3.5 Installaties voor rotatiezeefdruk zoals in rubriek 59.1.3.4 met als
beelddrager textiel of karton:
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Rubriek
(1)
59.1.3.6

59.2

59.2.1

59.2.2

59.3

59.4

Risico-inrichtingen
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 30 ton.
Installaties voor lakken:
Een proces waarbij een lak of een kleefstof op een flexibel
materiaal wordt aangebracht met het oog op het afsluiten van het
verpakkingsmateriaal.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met
25 ton;
2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 25 ton.
Oppervlaktereiniging
Elke activiteit, met uitzondering van het chemisch reinigen,
waarbij organische oplosmiddelen worden gebruikt om
verontreiniging van het oppervlak van materialen te verwijderen,
met inbegrip van ontvetting. Een uit meer dan een stap
bestaande reinigingsactiviteit die niet wordt onderbroken door
een andere stap, wordt als één oppervlaktereinigingsactiviteit
beschouwd. Die activiteit betreft niet het reinigen van apparatuur,
maar het reinigen van het oppervlak van producten.
Oppervlaktereiniging die gebruikmaakt van de stoffen, vermeld in
artikel 5.59.2.2, §1 en §3, van titel II van het Vlarem:
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 1 ton t ot en met 5
ton;
2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 5 ton.
Oppervlaktereiniging die niet gebruikmaakt van de stoffen,
vermeld in artikel 5.59.2.2, §1 en §3, van titel II van het Vlarem:
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 2 ton t ot en met 10
ton;
2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 10 ton.
Overspuiten van voertuigen
Alle industriële of commerciële activiteiten en daarmee verband
houdende ontvettingsactiviteiten waaronder:
2° het aanbrengen van de oorspronkelijke coating op
voertuigen, of een deel daarvan, met voor het overspuiten
gebruikelijke coatings op een andere plaats dan de
oorspronkelijke fabricagelijn;
3° het aanbrengen van een coating op aanhangwagens ( met
inbegrip van opleggers), gedefinieerd als categorie O in
artikel 1, § 1, 3° van het koninklijk besluit van 1 5 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en
hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 16 november 1984.
Bandlakken:
Elke activiteit waarbij een band van staal, roestvrij staal, bekleed
staal, koperlegeringen of aluminium, in een continu procedé
wordt bekleed met een filmvormende coating of een
laminaatcoating
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 25 ton.
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
59.5
Coatingwerkzaamheden
Hieronder valt niet de coating van substraten met metalen met
behulp van elektroforese en chemische spuittechnieken. Als de
coatingactiviteit ook een stap omvat waarbij hetzelfde artikel
wordt bedrukt, ongeacht de daarbij gebruikte techniek, wordt die
stap als onderdeel van de coatingactiviteit beschouwd.
Drukactiviteiten die als afzonderlijke activiteiten plaatsvinden,
vallen hier niet onder.
59.5.1
Coating van voertuigen
Elke activiteit waarbij een of meer ononderbroken lagen van een
coating worden aangebracht op de volgende voertuigen:
1. nieuwe auto’s die in artikel 1, §1, 1° van het ko ninklijk besluit
van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens,
hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 16
november 1984 worden gedefinieerd als voertuigen van
categorie M1 en, voorzover de coating plaatsvindt in dezelfde
installatie als voertuigen van M1, van categorie N1 zoals
gedefinieerd in artikel 1, §1, 2° van het koninklij k besluit van
15 maart 1968;
2. vrachtwagencabines, gedefinieerd als de behuizing voor de
chauffeur en de daarmee geïntegreerde behuizing voor de
technische apparatuur van voertuigen die in artikel 1, §1, 2°
van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 als voertuigen
van de categorieën N2 en N3 worden gedefinieerd;
3. bestelwagens en vrachtwagens, in artikel 1, §1, 2° van het
koninklijk besluit van 15 maart 1968 gedefinieerd als
voertuigen van de categorieën N1, N2 en N3, met
uitzondering van vrachtwagencabines;
4. bussen, in artikel 1, §1, 1° van het koninklijk b esluit van 15
maart 1968 gedefinieerd als voertuigen van de categorieën
M2 en M3.
Die coating vereist een jaarlijks gemiddeld oplosmiddelenverbruik
van:
1° 15 ton of minder;
2° meer dan 15 ton.
59.5.2
Coating van andere producten
Alle activiteiten waarbij een of meer ononderbroken lagen van
een coating worden aangebracht op:
1. aanhangwagens, gedefinieerd in de categorieën O1, O2, O3
en O4 in artikel 1, §1, 3° van het koninklijk beslu it van 15
maart 1968;
2. metalen en kunststofoppervlakken, met inbegrip van
oppervlakken van vliegtuigen, schepen, treinen enz.;
3. textiel, stoffen, film en papieroppervlakken.

Categorie
(2)

A
A
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Rubriek
(1)

59.6

59.7

59.8

59.9

59.10

59.11

59.12

59.13

Risico-inrichtingen
Die coating vereist een jaarlijks gemiddeld oplosmiddelenverbruik
van:
1° 5 ton tot en met 15 ton;
2° meer dan 15 ton.
Coating van wikkeldraad:
Elke coatingactiviteit van metalen geleiders die worden gebruikt
om spoelen voor transformatoren, motoren enzovoort mee te
wikkelen.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 5 ton.
Coating van houten oppervlakken:
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met
25 ton;
2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 25 ton.
Chemisch reinigen
Alle industriële of commerciële activiteiten waarbij VOS worden
gebruikt in een installatie voor het schoonmaken van kleren,
meubelstoffen en soortgelijke consumptiegoederen, met
uitzondering van het handmatig verwijderen van vlekken in de
textiel- en de kledingindustrie.
Impregneren van houten oppervlakken:
Elke activiteit waarbij een houtverduurzamingsmiddel in het hout
wordt gebracht:
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 25 ton.
Coating van leder:
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 10 ton tot en met
25 ton;
2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 25 ton.
Fabricage van schoeisel:
Elke activiteit met betrekking tot de fabricage van volledig
schoeisel of delen daarvan.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 5 ton.
Lamineren van hout en kunststof:
Elke activiteit met het oog op het aaneenhechten van hout of
kunststof voor de vervaardiging van laminaten.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 5 ton.
Aanbrengen van lijmlagen:
Alle activiteiten waarbij een kleefstof op een oppervlak wordt
aangebracht, met uitzondering van het aanbrengen van lijmlagen
en lamineren, samenhangend met drukprocessen.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 5 ton t ot en met 15
ton;
2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 15 ton.

Categorie
(2)

B
B

B
B
B
A

B
B
B

B

B

B
B
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Rubriek
Risico-inrichtingen
(1)
59.14
Vervaardiging van coatingpreparaten, lak, inkt en kleefstoffen.
De vervaardiging van bovengenoemde eindproducten en, als dat
in dezelfde installatie gebeurt, van halffabrikaten door het
mengen van pigmenten, hars en kleefstoffen met organische
oplosmiddelen of andere draagstoffen, waaronder dispergeren en
predispergeren, aanpassen van de viscositeit en de kleur, en
bewerkingen om de verpakking te vullen met het eindproduct:
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 100 ton tot en met
1000 ton;
2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 1000
ton.
59.15
Bewerking van natuurlijk of synthetisch rubber:
Elke activiteit met betrekking tot het mengen, malen, vermengen,
kalanderen, extruderen en vulkaniseren van natuurlijk of
synthetisch rubber en alle nevenbewerkingen om natuurlijk of
synthetisch rubber te bewerken tot eindproduct.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 15 ton.
59.16
Extractie van plantaardige oliën en dierlijke vetten en raffinage
van plantaardige oliën:
Alle activiteiten waarbij plantaardige olie uit zaden en ander
plantaardig materiaal wordt geëxtraheerd, droge residuen tot
diervoeder worden verwerkt, of vetten en plantaardige olie uit
zaden, plantaardig materiaal of dierlijk materiaal worden
geraffineerd.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 10 ton.
59.17
Vervaardiging van geneesmiddelen:
De chemische synthese, fermentatie, extractie, formulering en
afwerking van geneesmiddelen en de vervaardiging van
halffabrikaten, voorzover die op dezelfde plaats gebeurt.
1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer da n 50 ton.
60
Geheel of gedeeltelijk opvullen met niet-verontreinigde
uitgegraven bodem en niet-verontreinigde bagger- en
ruimingsspecie van groeven, graverijen, uitgravingen en
andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers:
2° met een capaciteit van meer dan 10.000 m³.

Categorie
(2)

B
B

B

A

B

O

./.
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Rubriek
(1)

Risico-inrichtingen

Categorie
(2)

Opmerkingen:
Het grondverzet en het gebruik van uitgegraven bodem of nietverontreinigde bagger- en ruimingsspecie in het kader van
functionele ophogingen en aanvullingen, boven het maaiveld,
voor het bouwrijp maken van terreinen of voor de realisatie van
een grond- of bouwwerk valt niet onder deze rubriek.
In deze rubriek wordt onder niet-verontreinigde uitgegraven
bodem verstaan: uitgegraven bodem, uitgegraven bodem die een
fysische scheiding heeft ondergaan en gereinigde uitgegraven
bodem die voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° inzake fysische samenstelling voldoet ze aan de bepalingen
van artikel 162 van het besluit van de Vlaamse Regering van
DD/MM/YYYY houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en bodembescherming;
2° inzake chemische samenstelling voldoet ze aan e en van de
volgende waarden:
a) de waarden voor vrij gebruik van uitgegraven bodem, vermeld
in bijlage V van hetzelfde besluit;
b) de waarden van bijlage IV van hetzelfde besluit voor
bestemmingstype III, op voorwaarde dat dit bepaald is in de
milieuvergunning en dat, indien nodig, aanvullende
milieubeschermende voorwaarden garanties geven met
betrekking tot het isoleren, beheren en controleren.

61

In deze rubriek wordt onder ‘niet-verontreinigde bagger- en
ruimingsspecie’ verstaan:
1° bagger- en ruimingsspecie die inzake chemische
samenstelling voldoet aan de waarden voor vrij gebruik van
uitgegraven bodem, vermeld in bijlage V van het besluit van de
Vlaamse Regering van DD/MM/YYYY houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming;
2° bagger- en ruimingsspecie die voldoet aan de wa arden van
bijlage IV van hetzelfde besluit voor bestemmingstype III, op
voorwaarde dat dit bepaald is in de milieuvergunning en dat,
indien nodig, aanvullende milieubeschermende voorwaarden
garanties geven met betrekking tot het isoleren, beheren en
controleren.
Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem
Dat zijn permanente inrichtingen, die langer dan een jaar in
exploitatie zullen zijn, voor grondpartijen die er tijdelijk worden
gestockeerd.
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61.1

61.2.

Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet
voldoet aan een toepassing als vermeld in het besluit van de
Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming:
1° met een capaciteit van 1000 m³ tot en met 10.000 m³;
2° met een capaciteit van meer dan 10.000 m³.
Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet
aan een toepassing als vermeld in het besluit van de Vlaamse
Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodemsanering:
2° met een capaciteit van meer dan 10.000 m³.
Opmerking:
Beperkte mechanische activiteiten, zoals het sorteren of zeven
van uitgegraven bodem zijn begrepen in deze rubriek, en zijn niet
vergunningsplichtig volgens rubriek 30.

O
A

O

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
DD/MM/YYYY houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Hilde CREVITS

Bijlage II. Richtwaarden voor de bodemkwaliteit
De richtwaarden voor de bodemkwaliteit, vermeld in artikel 2 van het besluit van de
Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming, zijn aangegeven in de onderstaande
tabel.
Vaste deel van
Grondwater
de aarde
(µg/l)
(mg/kg droge stof)
ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN (1)
Arseen
35
12
Cadmium
1,2
3
Chroom (2)
91
30
Koper
72
60
Kwik
1,7
0,6
Lood
120
12
Nikkel
56
24
Zink
200
300
MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Benzeen
0,3
2
Tolueen
1,6
20
Ethylbenzeen
0,8
20
Xyleen
1,2
20
Styreen
0,32
10
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
Dichloormethaan
0,05
5
Tetrachloormethaan
0,04
1,2
Tetrachlooretheen
0,28
5
Trichlooretheen
0,26
5
Monochloorbenzeen
1
5
1,2-dichloorbenzeen (3)
14
5
1,3-dichloorbenzeen (3)
16
5
1,4-dichloorbenzeen (3)
1,6
5
Trichloorbenzeen (4)
0,2
5
Tetrachloorbenzeen (5)
0,04
5
Pentachloorbenzeen
0,2
1,4
1,1,1-trichloorethaan
4
5
1,1,2-trichloorethaan
0,08
5
1,1-dichloorethaan
0,08
5
Cis + trans-1,2-dichlooretheen
0,16
5
CARCINOGENE GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,2-dichloorethaan
0,06
5
Vinylchloride
0,06
2
Trichloormethaan (Chloroform)
0,06
5
Hexachloorbenzeen
0,06
0,6
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Naftaleen
0,8
20
Benzo(a)pyreen
0,3
0,4
Fenantreen
30
20
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Fluoranteen
Benzo(a)antraceen
Chryseen
Benzo(b)fluoranteen
Benzo(k)fluoranteen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(1,2,3-cd)pyreen
Antraceen
Fluoreen
Dibenz(a,h)antraceen
Acenafteen
Acenaftyleen
Pyreen

10,1
2,5
5,1
1,1
0,6
35
0,55
1,5
19
0,3
4,6
0,6
62

2
2
0,9
0,7
0,4
0,1
0,06
20
20
0,3
20
20
20

CYANIDES (6)
Vrij cyanide
3
Niet-chlooroxideerbaar cyanide
3
Som cynides
PESTICIDEN
Aldrin + dieldrin
Chloordaan (cis + trans)
DDT + DDE + DDD
Hexachloorcyclohexaan (γ-isomeer)
Hexachloorcyclohexaan (α -isomeer)
Hexachloorcyclohexaan(β -isomeer)
Endosulfan (α, β en sulfaat)
OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN
Hexaan
0,6
Heptaan
10
Octaan
30
Minerale olie
300
Methyltertiairbutylether
1
Polychloorbifenylen (7 Congeneren) (7)
0,033

40
0,02
0,12
1,2
1,2
0,03
0,12
1
20
50
50
300
20

(1)
Om bij het toetsen van de concentraties aan arseen, cadmium, koper en zink
in het vaste deel van de aarde aan de maximale concentraties met de kenmerken
van de bodem rekening te kunnen houden, worden de maximale concentraties
omgerekend naar de gehaltes aan klei, aan organisch materiaal of de pH-KCl in het
te toetsen monster. Als de bodem een behandeling ondergaan heeft waarbij het
gehalte aan klei en aan organisch materiaal gereduceerd wordt, gebeurt de toetsing
op de behandelde bodem.
Dat gebeurt op basis van de volgende formules:
Voor arseen:
RW ( x) = 11,96 + 23,04 * log( x)

Voor cadmium:
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RW ( z ) = 1,2 * 10 ( −0,17*( 5− z ))
Voor koper:
RW ( x, y, z ) = 0,52696 * ((38,8 + 3,5 * z ) * x + (22,1 + 23,5 * z ) * y ) 0,73
Voor zink:
RW ( x, y, z ) = 0,098924 * ((38,8 + 3,5 * z ) * x + (22,1 + 23,5 * z ) * y )1,13

waarbij:
- RW(x): waarde voor vrij gebruik van uitgegraven bodem bij een gehalte aan klei
van x %, uitgedrukt in mg/kg ds en afgerond tot een decimaal;
- RW(z): waarde voor vrij gebruik van uitgegraven bodem met een pH-KCl van z,
uitgedrukt in mg/kg ds en afgerond tot een decimaal;
- RW(x,y,z): waarde voor vrij gebruik van uitgegraven bodem bij een gehalte aan
klei van x %, gehalte aan organisch materiaal van y % en met pH-KCl van z,
uitgedrukt in mg/kg ds en afgerond tot een decimaal;
- x: het gehalte aan klei in het monster in %;
- y: het gehalte aan organisch materiaal in het monster in %;
- z: de pH-KCl van het monster.
De formule mag alleen worden gehanteerd onder de volgende voorwaarden:
1° het gehalte aan klei ligt tussen 2 % en 50 %;
2° het gehalte aan organisch materiaal ligt tussen 1 % en 10 %;
3° de pH-KCl ligt tussen 4 en 7.
Als het gehalte aan klei lager dan 2 % is, dan wordt gerekend met een verondersteld
gehalte van 2 %. Is het gehalte hoger dan 50 %, dan wordt gerekend met een
verondersteld gehalte aan klei van 50 %.
Als het gehalte aan organisch materiaal lager dan 1 % is, dan wordt gerekend met
een verondersteld gehalte van 1 %. Is het gehalte hoger dan 10 %, dan wordt
gerekend met een verondersteld gehalte aan organisch materiaal van 10 %.
Als de pH-KCl lager is dan 4, dan wordt gerekend met een veronderstelde pH-KCl
van 4. Is de pH-KCl hoger dan 7, dan wordt gerekend met een veronderstelde pHKCl van 7.
(2)
Chroom is genormeerd op basis van 3-waardig chroom. Als er aanwijzingen
zijn dat chroom in de vorm van 6-waardig chroom in de grond aanwezig is, kunnen
de hier voorgestelde getallen niet meer worden gebruikt en moet een separate risicoevaluatie worden uitgevoerd.
(3)
Voor de isomeren van dichloorbenzeen moet aan de volgende aanvullende
voorwaarde voldaan zijn:
1,2- dichloorbenzeen
+
Maximum (1,2)

1,3- dichloorbe nzeen
≤1
Maximum (1,3)
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waarbij 1,2-dichloorbenzeen, respectievelijk 1,3-dichloorbenzeen, gelezen moet
worden als de concentratie 1,2-dichloorbenzeen, respectievelijk de concentratie
1,3-dichloorbenzeen en maximum (1,2), respectievelijk maximum (1,3) als de
maximaal toegelaten concentraties voor 1,2-dichloorbenzeen, respectievelijk 1,3dichloorbenzeen.
(4)
De maximale concentraties voor trichloorbenzeen gelden telkens als maximale
concentraties voor elke isomeer afzonderlijk.
(5)
De maximale concentraties voor tetrachloorbenzeen gelden telkens als
maximale concentraties voor elke isomeer afzonderlijk.
(6)
De richtwaarde voor cyanides in grondwater geldt voor de som van de vrije en
niet-chlooroxideerbare cyanides. Onder vrije cyanides moet worden begrepen: de
anorganisch gebonden cyanides die bestaan uit de som van de gehalten vrije
cyanide-ionen en de in enkelvoudige metaalcyanide gebonden cyanides.
Onder niet-chlooroxideerbare cyanides moet worden begrepen: de som van de
alkalimetaal-ijzer-cyanides (K4Fe(CN)6) en de metaal-ijzer-cyanides (Fe4(Fe(CN)6).
(7)
De zeven indicator-PCB’s (congeneren) zijn PCB28, PCB52, PCB101,
PCB118, PCB138, PCB153 en PCB180.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
DD/MM/YYYY houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Hilde CREVITS

Bijlage III. Streefwaarden voor de bodemkwaliteit
De streefwaarden voor de bodemkwaliteit, vermeld in artikel 3 van het besluit van de
Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering en bodembescherming, zijn aangegeven in de onderstaande tabel.
Vaste deel van de aarde
Grondwater
(mg/kg droge stof)
(µg/l)
ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN (1)
Arseen
16
5
Cadmium
0,7
1
Chroom (III)
62
10
Koper
20
20
Kwik
0,1
0,05
Lood
31
5
Nikkel
16
10
Zink
77
60
MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Benzeen
0,1 (d)
0,5 (d)
Tolueen
0,1 (d)
0,5 (d)
Ethylbenzeen
0,1 (d)
0,5 (d)
Xyleen
0,1 (d)
0,5 (d)
Styreen
0,1 (d)
0,5 (d)
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
Dichloormethaan
0,02 (d)
0,5 (d)
Tetrachloormethaan
0,02 (d)
0,5 (d)
Tetrachlooretheen
0,02 (d)
0,5 (d)
Trichlooretheen
0,02 (d)
0,5 (d)
Monochloorbenzeen
0,02 (d)
0,5 (d)
Dichloorbenzeen (2)
0,02 (d)
0,5 (d)
Trichloorbenzeen (2)
0,02 (d)
0,5 (d)
Tetrachloorbenzeen (2)
0,02 (d)
0,1 (d)
Pentachloorbenzeen
0,02 (d)
0,1 (d)
1,1,1-trichloorethaan
0,02 (d)
1 (d)
1,1,2-trichloorethaan
0,02 (d)
1 (d)
1,1-dichloorethaan
0,02 (d)
1 (d)
Cis + trans-1,2-dichlooretheen
0,02 (d)
1 (d)
CARCINOGENE GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,2-dichloorethaan
0,02(d)
0,5(d)
Vinylchloride
0,02(d)
0,5(d)
Trichloormethaan
0,02(d)
0,5(d)
Hexachloorbenzeen
0,02(d)
0,1(d)
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Naftaleen
0,1
0,02 (d)
Benzo(a)pyreen
0,1
0,02 (d)
Fenantreen
0,08
0,02 (d)
Fluoranteen
0,2
0,02 (d)
Benzo(a)antraceen
0,06
0,02 (d)
Chryseen
0,15
0,02 (d)
Benzo(b)fluoranteen
0,2
0,02 (d)
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Benzo(k)fluoranteen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(1,2,3-cd)pyreen
Antraceen
Fluoreen
Dibenz(a,h)antraceen
Acenafteen
Acenaftyleen
Pyreen

0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1

0,02 (d)
0,02 (d)
0,02 (d)
0,02 (d)
0,02 (d)
0,02 (d)
0,02 (d)
0,02 (d)
0,02 (d)

1 (d)

5 (d)

CYANIDE (3)
Totaal cyanide

PESTICIDEN
Aldrin + dieldrin
Chloordaan (cis + trans)
DDT + DDE + DDD
Hexachloorcyclohexaan (γ-isomeer)
Hexachloorcyclohexaan (α–isomeer)
Hexachloorcyclohexaan(β–isomeer)
Endosulfan (α, β en sulfaat)
TRIMETHYLBENZENEN
1,2,3-TMB
0,05(d)
1,2,4-TMB
0,05(d)
1,3,5-TMB
0,05(d)
CHLOORFENOLEN
2,4,6-trichloorfenol
0,005(d)
Pentachloorfenol
0,05(d)
2-chloorfenol
0,005(d)
2,4-dichloorfenol
0,005(d)
2,4,5-trichloorfenol
0,005(d)
2,3,4,6-tetrachloorfenol
0,05(d)
OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN
Hexaan
0,5 (d)
Heptaan
0,5 (d)
Octaan
0,5 (d)
Minerale olie
50 (d)
Methyltertiairbutylether
0,02 (d)
Polychloorbifenylen (4)
0,011 (d)

0,01 (d)
0,02 (d)
0,01 (d)
0,005 (d)
0,005 (d)
0,005 (d)
0,005 (d)
1(d)
1(d)
1(d)
0,005(d)
0,05(d)
0,005(d)
0,005(d)
0,005(d)
0,05(d)
1 (d)
1 (d)
1 (d)
100 (d)
1 (d)

(1)
Om bij het toetsen van de concentraties van zware metalen en metalloïden in
het vaste deel van de aarde aan de streefwaarden voor de bodemkwaliteit met de
kenmerken van de bodem rekening te kunnen houden, worden, behalve voor
cadmium en kwik, de streefwaarden voor de bodemkwaliteit omgerekend naar de
gemeten gehaltes aan klei en aan organisch materiaal in het te toetsen monster. Dat
gebeurt op basis van de volgende formules:
Voor arseen:
SW ( x) = 10 0,764+ 0, 44*log x
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Voor chroom:
SW ( x, y ) = 6,911 + 60,67 * log x − 18,54 * log y

Voor koper:
SW ( x, y ) = 10 0,98+ 0, 27*log x +0,169*log y
Voor lood:
SW ( x, y ) = 101, 231+0,11*log x +0,5*log y
Voor nikkel:
SW ( x) = 10 0,504+0,7*log x
Voor zink:
SW ( x, y ) = 6,454 + 64,27 * log x + 20,85 * log y

waarbij:
- SW(x): streefwaarde voor de bodemkwaliteit bij een gehalte aan klei van x %,
uitgedrukt in mg/kg ds en afgerond tot een decimaal;
- SW(x,y): streefwaarde voor de bodemkwaliteit bij een gehalte aan klei van x % en
een gehalte aan organisch materiaal van y %, uitgedrukt in mg/kg ds en afgerond
tot een decimaal;
- x: gehalte aan klei in het monster in %;
- y: gehalte aan organisch materiaal in het monster in %.
De formules mogen alleen worden gehanteerd onder de volgende voorwaarden:
1° het gemeten gehalte aan klei ligt tussen 2 % en 50 %;
2° het gemeten gehalte aan organisch materiaal ligt tussen 1 % en 10 %.
Als het gemeten gehalte aan klei lager dan 2 % is, dan wordt gerekend met een
verondersteld gehalte van 2 %. Is het gehalte hoger dan 50 %, dan wordt gerekend
met een verondersteld gehalte aan klei van 50 %.
Als het gemeten gehalte aan organisch materiaal lager dan 1 % is, dan wordt
gerekend met een verondersteld gehalte van 1 %. Is het gehalte hoger dan 10 %,
dan wordt gerekend met een verondersteld gehalte aan organisch materiaal van 10
%.
(2)
De streefwaarden voor de bodemkwaliteit voor dichloorbenzeen,
trichloorbenzeen en tetrachloorbenzeen gelden telkens als streefwaarde voor elke
isomeer afzonderlijk.
(3)
Onder totaal cyanide wordt begrepen: het gehalte aan anorganisch gebonden
cyanide dat bestaat uit de som van de gehalten aan het vrije cyanide-ion; aan het
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complexgebonden en aan het in enkelvoudige metaalcyaniden gebonden cyanide
met uitzondering van het in kobaltcomplexen gebonden cyanide en thiocyanaationen.
(4)
De zeven indicator-PCB’s (congeneren) zijn PCB28, PCB52, PCB101,
PCB118, PCB138, PCB153 en PCB180.
(d) De streefwaarde voor de bodemkwaliteit komt overeen met de detectielimiet.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
DD/MM/YYYY houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering en bodembescherming.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Hilde CREVITS
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Bijlage IV. Bodemsaneringsnormen
Artikel 1. De bodemsaneringsnormen, vermeld in artikel 47, 161, §2, 3°, en 164 van
het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, zijn
aangegeven in de onderstaande tabel.
Vaste deel van de aarde
(mg/kg droge stof)
Bestemmingstype

I

II

III

IV

V

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN (1)
Arseen
58
58
103
267
267
Cadmium
2
2
6
9,5
30
Chroom (III) (2)
130
130
240
560
880
Koper
120
120
197
500
500
Kwik
2,9
2,9
4,8
4,8
11
Lood
200
200
560
735
1250
Nikkel
93
93
95
530
530
Zink
333
333
333
1000
1250
MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN (3)
Benzeen
0,5
0,5
0,5
0,5
1
Tolueen
4
4
7
80
80
Ethylbenzeen
2
2
10
30
77
Xyleen
3
3
11
65
165
Styreen
0,8
0,8
3
13
20
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN (3)
Dichloormethaan
0,13
0,13
0,35
3,5
3,5
Tetrachloormethaan
0,1
0,1
0,1
0,85
1
Tetrachlooretheen
0,7
0,7
1,4
30
35
Trichlooretheen
0,65
0,65
1,4
10
10
Monochloorbenzeen
2,5
2,5
8
30
40
1,2-dichloorbenzeen (4)
35
35
110
690
690
1,3-dichloorbenzeen (4)
40
40
140
750
1260
1,4-dichloorbenzeen (4)
4
4
15
80
190
Trichloorbenzeen (5)
0,5
0,5
2
20
80
Tetrachloorbenzeen (5)
0,1
0,1
0,3
6,5
275
Pentachloorbenzeen
0,5
0,5
1,3
65
385
1,1,1-trichloorethaan
10
10
13
230
300
1,1,2-trichloorethaan
0,2
0,2
0,6
1
1
1,1-dichloorethaan
2
2
5
95
95
Cis+trans-1,2-dichlooretheen
0,4
0,4
0,7
18
33
CARCINOGENE GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN (6)
1,2-dichloorethaan
0,1
0,1
0,1
7,6
9,6
Vinylchloride
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Trichloormethaan
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Hexachloorbenzeen
0,1
0,1
0,1
3,0
66,0
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN (7)

Grondwater
(µg/l)
I,II,III,IV,
V
20
5
50
100
1
20
40
500
10
700
300
500
20
20
2
40
70
300
1000
1000
300
20
9
2,4
500
12
330
50
30
5
200
1

2

Naftaleen
Benzo(a)pyreen
Fenantreen
Fluoranteen
Benzo(a)antraceen
Chryseen
Benzo(b)fluoranteen
Benzo(k)fluoranteen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(1,2,3-cd)pyreen
Antraceen
Fluoreen
Dibenz(a,h)antraceen
Acenafteen
Acenaftyleen
Pyreen
Cyanides (8)
Vrij cyanide
Niet-chlooroxideerbare
cyanides

1,5
1,5
0,5
0,5
60
60
20
20
5
5
10
10
2
2
1
1
160
160
1
1
3
3
45
45
0,5
0,5
9
9
1
1
125
125
CYANIDES

5
3,6
65
30
10,5
180
7
11,5
3920
20
70
3950
2,9
14
1
395

80
5
1650
270
30
320
30
30
4300
30
2380
4320
3,6
210
20
3150

160
7,2
1650
270
30
320
30
30
4690
30
4690
4690
3,6
210
40
3150

5
12

60
300

110
550

60
0,7
120
4
7
1,5
1,2
0,76
0,26
0,1
75
120
0,5
180
70
90
70

5
5

5
5

PESTICIDEN
Aldrin + dieldrin
Chloordaan (cis + trans)
DDT + DDE + DDD
Hexachloorcyclohexaan (γisomeer)
Hexachloorcyclohexaan (α –
isomeer)
Hexachloorcyclohexaan(β–
isomeer)
Endosulfan (α, β en sulfaat)
TRIMETHYLBENZENEN (3)
1,2,3-TMB
0,81
0,81
1,2
6,5
1,2,4-TMB
1,3
1,3
1,7
9,7
1,3,5-TMB
0,61
0,61
0,86
5,2
CHLOORFENOLEN (9)
2,4,6-trichloorfenol
0,64
0,64
14
38
Pentachloorfenol
0,25
0,25
0,54
0,71
2-chloorfenol
3,93
3,93
130
1300
2,4-dichloorfenol
0,67
0,67
47
150
2,4,5-trichloorfenol
24
24
850
1100
2,3,4,6-tetrachloorfenol
1,79
1,79
37
41
OVERIGE ORGANISCHE VERBINDINGEN
Hexaan (3)
1,5
1,5
1,5
6,5
Heptaan (3)
25
25
25
25
Octaan (3)
75
75
90
90
Minerale olie (3)
1000
1000
1000
1500

0,03
0,2
2
2
0,06
0,2
1,8
14,1
19,5
9,7

150
150
150

310
9,0
5600
150
2200
130

200
9
15
9
300
90

10
25
90
1500

180
3000
600
500

3

Methyltertiairbutylether (10)

2

2

9

140

140

(1)
Om bij het toetsen van de concentraties van zware metalen en metalloïden in
het vaste deel van de aarde aan de bodemsaneringsnormen rekening te kunnen
houden met de kenmerken van de bodem, worden de bodemsaneringsnormen voor
bestemmingstype I en II voor arseen, cadmium, koper en zink en voor
bestemmingstype III voor koper en zink omgerekend naar de gehaltes aan klei,
organisch materiaal en pH-KCl van het te toetsen monster. Dat gebeurt op basis van
de volgende formules:

Voor arseen voor bestemmingstype I en II:
BSN ( x) = 19,82 + 38,18 * log( x)
Voor cadmium voor bestemmingstype I en II:
BSN ( z ) = 2 * 10 ( −0,17*( 5− z ))
Voor koper voor bestemmingstype I en II:
BSN ( x, y, z ) = 0,67082 * ((38,8 + 3,5 * z ) * x + (22,1 + 23,5 * z ) * y ) 0, 77
Voor koper voor bestemmingstype III:
BSN ( x, y, z ) = 0,84115 * ((38,8 + 3,5 * z ) * x + (22,1 + 23,5 * z ) * y ) 0,81
Voor zink voor bestemmingstype I, II en III:
BSN ( x, y, z ) = 0,164714 * ((38,8 + 3,5 * z ) * x + (22,1 + 23,5 * z ) * y )1,13
waarbij:
- BSN(x): bodemsaneringsnorm bij een gehalte aan klei van x %, uitgedrukt in
mg/kg ds en afgerond tot een decimaal;
- BSN(z): bodemsaneringsnorm met een pH-KCl van z, uitgedrukt in mg/kg ds en
afgerond tot een decimaal;
- BSN(x,y,z): bodemsaneringsnorm bij een gehalte aan klei van x %, gehalte aan
organisch materiaal van y % en met pH-KCl van z, uitgedrukt in mg/kg ds en
afgerond tot een decimaal;
- x: het gehalte aan klei in het monster in %;
- y: het gehalte aan organisch materiaalin het monster in %;
- z: de pH-KCl van het monster.
De formules mogen alleen worden gehanteerd onder de volgende voorwaarden:
1° het gehalte aan klei ligt tussen 2 % en 50 %;
2° het gehalte aan organisch materiaal ligt tussen 1 % en 10 %;
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3° de pH-KCl ligt tussen 4 en 7.
Als het gehalte aan klei lager dan 2 % is, dan wordt gerekend met een verondersteld
gehalte van 2 %. Is het gehalte hoger dan 50 %, dan wordt gerekend met een
verondersteld gehalte aan klei van 50 %.
Als het gehalte aan organisch materiaal lager dan 1 % is, dan wordt gerekend met
een verondersteld gehalte van 1 %. Is het gehalte hoger dan 10 %, dan wordt
gerekend met een verondersteld gehalte aan organisch materiaal van 10 %.
Als de pH-KCl lager is dan 4, dan wordt gerekend met een veronderstelde pH-KCl
van 4. Is de pH-KCl hoger dan 7, dan wordt gerekend met een veronderstelde pHKCl van 7.
Als de bodemsaneringsnorm voor het vaste deel van de aarde voor
bestemmingstype I, II of III na omrekening naar het gehalte aan klei, organisch
materiaal en pH-KCl in het te toetsen monster hoger is dan de bodemsaneringsnorm
voor het vaste deel van de aarde voor bestemmingstype IV wordt de omgerekende
bodemsaneringsnorm gelijkgesteld met de bodemsaneringsnorm voor het vaste deel
van de aarde voor bestemmingstype IV.
(2)
Chroom is genormeerd op basis van drie-waardig chroom. Als er aanwijzingen
zijn dat chroom in de vorm van zes-waardig chroom in de bodem aanwezig is,
kunnen deze getallen niet meer worden gebruikt en moet een afzonderlijke risicoevaluatie worden uitgevoerd.
(3)
Om bij het toetsen van de gemeten concentraties van monocyclische
aromatische koolwaterstoffen, gechloreerde koolwaterstoffen, trimethylbenzenen, en
de overige organische verbindingen in het vaste deel van de aarde aan de
bodemsaneringsnormen met de kenmerken van de bodem rekening te kunnen
houden, worden de bodemsaneringsnormen omgerekend naar het gehalte aan
organisch materiaal in het te toetsen monster. Met uitzondering van van benzeen in
bestemmingstype I, II, III en IV gebeurt dat op basis van de formule:
BSN ( y ) = BSN (t ) *

y
2

waarbij:
- BSN(y): bodemsaneringsnorm bij een gehalte aan organisch materiaal van y %;
- BSN(t): bodemsaneringsnorm, vermeld in de tabel ;
- y: gehalte aan organisch materiaal in het monster in %.
De formule mag alleen worden gehanteerd op voorwaarde dat het gehalte aan
organisch materiaal ligt tussen 1 % en 10 %. Als het gehalte aan organisch materiaal
lager is dan 1 %, dan wordt gerekend met een verondersteld gehalte van 1 %. Is het
gehalte hoger dan 10 %, dan wordt gerekend met een verondersteld gehalte aan
organisch materiaal van 10 %.
(4)
Voor de isomeren van dichloorbenzeen moet aan de volgende aanvullende
voorwaarde voldaan zijn:

5

1,2 - dichloorbenzeen
1,3 - dichloorbenzeen
+
≤1
bodemsaneringsnorm(1,2) bodemsaneringsnorm(1,3)

waarbij 1,2-dichloorbenzeen, respectievelijk 1,3-dichloorbenzeen gelezen moet
worden als de gemeten concentratie 1,2-dichloorbenzeen, respectievelijk de
gemeten concentratie 1,3-dichloorbenzeen en bodemsaneringsnorm (1,2),
respectievelijk bodemsaneringsnorm (1,3) als de bodemsaneringsnorm voor 1,2dichloorbenzeen respectievelijk 1,3-dichloorbenzeen die behoort bij het relevante
bodembestemmingstype.
(5)
De bodemsaneringsnormen voor trichloorbenzeen en tetrachloorbenzeen
gelden telkens voor de som van de isomeren.
(6)
Om bij het toetsen van de concentraties van carcinogene gechloreerde
koolwaterstoffen in het vaste deel van de aarde aan de bodemsaneringsnormen met
de kenmerken van de bodem rekening te kunnen houden, worden de
bodemsaneringsnormen omgerekend naar het gemeten gehalte aan organisch
materiaal in het te toetsen monster. Dat gebeurt op basis van de formule:
BSN ( y ) = BSN (t ) * ( A + B * y )

waarbij:
- BSN(y): bodemsaneringsnorm bij een gehalte aan organisch materiaal van y %;
- BSN(t): bodemsaneringsnorm, vermeld in de tabel
- y: gehalte aan organisch materiaal in het monster in %
De coëfficiënten A en B kunnen afgelezen worden uit volgende tabel:
Bestemmingstype
1,2-dichloorethaan
Vinylchloride
Trichloormethaan
Hexachloorbenzeen

I
A
1
1
1
1

II
B
0
0
0
0

A
1
1
1
1

III
B
0
0
0
0

A
1
1
1
1

IV
B
0
0
0
0

A
0,36
1
1
0,54

V
B
0,32
0
0
0,23

A
0,36
1
1
1

B
0,32
0
0
0

De formule mag alleen worden gehanteerd als het gehalte aan organisch materiaal
tussen 1 % en 10 % ligt.
Als het gehalte aan organisch materiaal lager dan 1 % is, dan wordt gerekend met
een verondersteld gehalte van 1 %. Is het gehalte hoger dan 10 %, dan wordt
gerekend met een verondersteld gehalte aan organisch materiaal van 10 %.
(7)
Om bij het toetsen van de concentraties polyaromatische koolwaterstoffen in
het vaste deel van de aarde aan de bodemsaneringsnormen met de kenmerken van
de bodem rekening te kunnen houden, worden de bodemsaneringsnormen
omgerekend naar het gehalte aan organisch materiaal in het te toetsen monster. Dat
gebeurt op basis van de volgende formule:
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BSN ( y ) = BSN (t ) * ( A + B * y )

waarbij:
- BSN(y): bodemsaneringsnorm bij een gehalte aan organisch materiaal van y %;
- BSN(t): bodemsaneringsnorm, vermeld in de tabel;
- y: gehalte aan organisch materiaal in het monster in %.
De coëfficiënten A en B kunnen afgelezen worden uit de volgende tabel:
Bestemmingstype

I
A
B
Naftaleen
0,64 0,18
Benzo(a)pyreen
1
0
Fenantreen
0,26 0,37
Fluoranteen
0,68 0,16
Benzo(a)antraceen 0,94 0,029
Chryseen
1
0
Benzo(b)fluoranteen 0,96 0,021
Benzo(k)fluoranteen
1
0
Benzo(ghi)peryleen
1
0
Indeno(1,2,31
0
cd)pyreen
Antraceen
1
0
Fluoreen
0,082 0,46
Dibenz(a,h)antracee 1
0
n
Acenafteen
1
0
Acenaftyleen
0,74 0,13
Pyreen
0,44 0,28

A
0,64
1
0,26
0,68
0,94
1
0,96
1
1
1

II
B
0,18
0
0,37
0,16
0,029
0
0,021
0
0
0

A
0,79
0,92
0,15
0,49
0,86
1
0,74
1
1
1

III

IV
V
B
A
B
A
B
0,1 0,074 0,46 0,02 0,49
0,041
1
0
1
0
0,42
1
0
1
0
0,25 0,98 0,012 0,98 0,012
0,069
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0,13
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0

1
0,082
1

0
0,46
0

1
1
0,91

0
0
0,044

1
0,74
0,44

0
0,13
0,28

0,72
0,63
1

0,14
0,19
0

1
1
1

0
0
0

0,27 0,37
0,2
0,4
1
0

1
1
1

0
0
0

0,27
0,59
1

0,37
0,21
0

De formule mag alleen worden gehanteerd als het gehalte aan organisch materiaal
tussen 1 % en 10 % ligt.
Als het gehalte aan organisch materiaal lager dan 1% is, dan wordt gerekend met
een verondersteld gehalte van 1 %. Is het gehalte hoger dan 10 %, dan wordt
gerekend met een verondersteld gehalte aan organisch materiaal van 10 %.
(8)
De bodemsaneringsnorm voor cyanides in grondwater geldt voor de som van
de vrije en niet-chlooroxideerbare cyanides.
Onder vrije cyanides wordt begrepen: de anorganisch gebonden cyanides die
bestaan uit de som van de gehalten vrije cyanide-ionen en het in enkelvoudige
metaalcyanide gebonden cyanides.
Onder niet-chlooroxideerbare cyanides wordt begrepen: de som van de alkalimetaalijzer-cyanides (K4Fe(CN)6) en de metaal-ijzer-cyanides (Fe4(Fe(CN)6).
(9)
Om bij het toetsen van de concentraties van chloorfenolen in het vaste deel
van de aarde aan de bodemsaneringsnormen met de kenmerken van de bodem
rekening te kunnen houden, worden de bodemsaneringsnormen omgerekend naar
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het gehalte aan organisch materiaal in het te toetsen monster. Dat gebeurt op basis
van de volgende formule:
BSN ( y ) = BSN (t ) * ( A + B * y )

waarbij:
- BSN(y): bodemsaneringsnorm bij een gehalte aan organisch materiaal van y %;
- BSN(t): bodemsaneringsnorm, vermeld in de tabel;
- y: gehalte aan organisch materiaal in het monster in %.
De coëfficiënten A en B kunnen afgelezen worden uit de volgende tabel:
Bestemmingstype
2,4,6-trichloorfenol
Pentachloorfenol
2-chloorfenol
2,4-dichloorfenol
2,4,5-trichloorfenol
2,3,4,6-tetrachloorfenol

I
A
0
1
0
0
0
0

II
B
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5

A
0
1
0
0
0
0

III
B
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5

A
0,18
0
0,54
0,40
0,24
0

IV
B
0,41
0,5
0,23
0,30
0,38
0,5

A
0
0
1
0
0
0

V
B
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5

A
0,38
0
0,95
0
0
0

B
0,31
0,5
0,025
0,5
0,5
0,5

De formule mag alleen worden gehanteerd op voorwaarde dat het gehalte aan
organisch materiaal tussen 1 % en 10 % ligt.
Als het gehalte aan organisch materiaal lager dan 1% is, dan wordt gerekend met
een verondersteld gehalte van 1 %. Is het gehalte hoger dan 10 %, wordt gerekend
met een verondersteld gehalte van 10 %.
(10) Om bij het toetsen van de concentraties methyltertiairbutylether in het vaste
deel van de aarde aan de bodemsaneringsnormen met de kenmerken van de bodem
rekening te kunnen houden, worden de bodemsaneringsnormen omgerekend naar
de gehaltes aan organisch materiaal in het te toetsen monster. Dat gebeurt op basis
van de volgende formule:
BSN ( y ) = BSN (t ) * (0,6 + 0,2 * y )

waarbij:
- BSN(y): bodemsaneringsnorm bij een gehalte aan organisch materiaal van y %;
- BSN(t): bodemsaneringsnorm, vermeld in de tabel;
- y: gehalte aan organisch materiaal in het monster in %.
De formule mag alleen worden gehanteerd als het gehalte aan organisch materiaal
tussen 1 % en 10 % ligt. Als het gehalte aan organisch materiaal lager dan 1% is,
dan wordt gerekend met een verondersteld gehalte van 1 %. Is het gehalte hoger
dan 10 %, dan wordt gerekend met een verondersteld gehalte aan organisch
materiaal van 10 %.
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Art. 2. De bodemsaneringsnormen, vermeld in artikel 1, zijn verschillend naargelang
van de bestemming volgens de vigerende plannen van aanleg of de vigerende
ruimtelijke uitvoeringsplannen, of naargelang van de aanwijzing van de beschermde
duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden. Per
grond wordt het overeenkomstige bestemmingstype opgezocht. De
bodemsaneringsnormen voor die grond worden in artikel 1 weergegeven, in de
kolom onder het cijfer van het bestemmingstype in kwestie. De volgende
bestemmingstypes worden onderscheiden:
1° bestemmingstype I:
- bosgebied;
- groengebied;
- valleigebied;
- natuurgebied;
- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat;
- bosgebied met ecologisch belang;
- bijzonder natuurgebied;
- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen met
nabestemming natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat;
- zone voor natuurontwikkeling;
- ontginningsgebied met nabestemming natuurontwikkeling;
- beschermd duingebied, aangewezen krachtens het decreet van 14 juli 1993
houdende maatregelen ter bescherming van de kustduinen;
- bijzonder groengebied;
- gebied dat behoort tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN);
- agrarisch gebied met ecologisch belang of ecologische waarde;
- brongebied;
- agrarisch gebied met bijzondere waarde;
- voor het duingebied belangrijk landbouwgebied, aangewezen krachtens het
decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen ter bescherming van de
kustduinen;
- ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op de plannen van aanleg en de
ruimtelijke uitvoeringsplannen die van kracht zijn in de ruimtelijke ordening;
2° bestemmingstype II:
- agrarisch gebied;
- landschappelijk waardevol agrarisch gebied;
- landelijk gebied met toeristische waarde;
- parkgebied met semiagrarische functie;
- woongebied met landelijk karakter;
- woongebied met geringe dichtheid;
- landelijk woongebied met culturele, historische of esthetische waarde;
- kleintuingebied;
- abdijgebied;
- ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op de plannen van aanleg en de
ruimtelijke uitvoeringsplannen van die kracht zijn in de ruimtelijke ordening;
3° bestemmingstype III:
- woongebied;
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-

woonuitbreidingsgebied;
woongebied met grote dichtheid;
woongebied met middelgrote dichtheid;
woonpark;
woongebied met culturele, historische of esthetische waarde;
woongebied waar bijzondere voorschriften voor de hoogte van de gebouwen
gelden;
pleisterplaats voor nomaden, zigeuners of woonwagenbewoners;
scholen en kinderspeelterreinen;
gebied voor serviceresidentie;
gemengd woon- en industriegebied;
gemengd woon- en parkgebied;
bedrijfsgebied met stedelijk karakter;
zone van handelsvestigingen;
reservegebied voor woonwijken;
speelbos of speelweide;
gebied voor jeugdcamping;
ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op de plannen van aanleg en de
ruimtelijke uitvoeringsplannen die van kracht zijn in de ruimtelijke ordening;

4° bestemmingstype IV:
- parkgebied;
- recreatiegebied;
- gebied voor dagrecreatie;
- gebied voor verblijfsrecreatie;
- sportterrein;
- golfterrein;
- gebied voor vissport;
- gebied voor groenvoorziening met recreatieve accommodatie;
- toeristisch recreatiepark;
- gebied voor recreatiepark;
- reservegebied voor recreatie;
- of ermee vergelijkbare gebieden aangewezen op de plannen van aanleg en de
ruimtelijke uitvoeringsplannen die van kracht zijn in de ruimtelijke ordening;
5° bestemmingstype V:
- industriegebied;
- industriegebied voor vervuilende industrieën;
- industriegebied voor milieubelastende industrieën;
- gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor kleine en middelgrote
ondernemingen;
- dienstverleningsgebied;
- industriegebied met bijzondere bestemming;
- gebied dat hoofdzakelijk bestemd is voor de vestiging van grootwinkelbedrijven;
- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen,
andere dan scholen en kindertuinen;
- oeverstrook met bijzondere bestemming (1);
- luchtvaartterrein;
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-

industriestortgebied;
bezinkingsgebied;
transportzone;
gemengd gemeenschapsvoorzienings- en dienstverleningsgebied, andere dan
scholen en kinderspeelterreinen;
gebied voor kerninstallatie;
stortgebied;
wetenschapspark;
reservegebied voor ambachtelijke uitbreiding;
reservegebied voor industriële uitbreiding;
reservegebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote
ondernemingen;
reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding;
ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op de plannen van aanleg en de
ruimtelijke uitvoeringsplannen die van kracht zijn in de ruimtelijke ordening.

(1)
Volgens artikel 6 van de bijzondere voorschriften van het gewestplan
Antwerpen is het gebied dat als “een oeverstrook met bijzondere bestemming” is
aangeduid, bestemd voor de heraanleg van kaaien. Buurtrecreatie, toeristische
activiteiten en havenactiviteiten kunnen er samengaan. Alleen werkzaamheden en
handelingen die daarmee verband houden, zijn er toegestaan.
Art. 3. Voor een grond die in een bufferzone gelegen is, wordt de
bodemsaneringsnorm bepaald op basis van de bodemsaneringsnormen van de
gronden die aan de bufferzone grenzen. Bij de berekening van de
bodemsaneringsnormen wordt rekening gehouden met de gehaltes aan klei en aan
organisch materiaal en de pH-KCl van de grond in de bufferzone. Na de berekening
geldt de strengste bodemsaneringsnorm van de gronden die aan de bufferzone
grenzen als bodemsaneringsnorm voor de grond in de bufferzone.
Art. 4. De onderstaande bestemmingen die in overdruk op de plannen van aanleg of
de ruimtelijke uitvoeringsplannen worden weergegeven, worden beoordeeld
krachtens deze bijlage op basis van de bestemming, bepaald door de grondkleur:
- landschappelijk waardevol gebied;
- ontginningsgebied;
- uitbreiding van ontginningsgebied;
- opspuitings- en ontginningsgebied;
- reservegebied voor ontginning;
- tijdelijk ontginningsgebied;
- kleiontginningsgebied;
- kleiontginningsreservegebied;
- renovatiegebied;
- overstromingsgebied;
- opspuitingsgebied;
- reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden.
Art. 5. Alle gronden die niet onder de eerder genoemde bestemmingen ressorteren,
worden beoordeeld op basis van de functies die de bodem er vervult. Op basis van
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de beoordeling van die functies wordt de grond in kwestie ingedeeld onder een van
de bestemmingstypes, vermeld in artikel 2.
Art. 6. De waterwingebieden en beschermingszones type I, II en III, afgebakend
conform het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende
reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van
waterwingebieden en beschermingszones, worden volledig
in bestemmingstype I ingedeeld.
Art. 7. §1. Gronden die op basis van artikel 2, 3 of 4 onder bestemmingstype III, IV of
V worden ingedeeld, maar die feitelijk als landbouwgrond worden gebruikt, worden
beoordeeld alsof ze in bestemmingstype II ingedeeld zouden zijn.
§2. Gronden die op basis van artikel 2, 3 of 4 onder bestemmingstype IV of V worden
ingedeeld, maar die feitelijk voor bewoning worden gebruikt, worden beoordeeld
alsof ze in bestemmingstype III ingedeeld zouden zijn.
§3. Gronden die op basis van de artikel 2, 3 of 4 onder bestemmingstype V worden
ingedeeld, maar die feitelijk voor recreatie worden gebruikt, moeten worden
beoordeeld alsof ze in bestemmingstype IV ingedeeld zouden zijn.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
DD/MM/YYYY houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Hilde CREVITS

Bijlage V. Waarden voor vrij gebruik van uitgegraven bodem
De waarden voor vrij gebruik van uitgegraven bodem, vermeld in artikel 161, §1, van
het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, zijn
aangegeven in de onderstaande tabel.
Vaste deel van de
aarde
(mg/kg droge stof)
ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN (1)
Arseen
35
Cadmium
1,2
Chroom (2)
91
Koper
72
Kwik
1,7
Lood
120
Nikkel
56
Zink
200
MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Benzeen
0,3
Tolueen
1,6
Ethylbenzeen
0,8
Xyleen
1,2
Styreen
0,32
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
Dichloormethaan
0,05
Tetrachloormethaan
0,04
Tetrachlooretheen
0,28
Trichlooretheen
0,26
Monochloorbenzeen
1
1,2-dichloorbenzeen (3)
14
1,3-dichloorbenzeen (3)
16
1,4-dichloorbenzeen (3)
1,6
Trichloorbenzeen (4)
0,2
Tetrachloorbenzeen (4)
0,04
Pentachloorbenzeen
0,2
1,1,1-trichloorethaan
4
1,1,2-trichloorethaan
0,08
1,1-dichloorethaan
0,08
Cis + trans-1,2-dichlooretheen
0,16
CARCINOGENE GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,2-dichloorethaan
0,06
Vinylchloride
0,06
Trichloormethaan (Chloroform)
0,06
Hexachloorbenzeen
0,06
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Naftaleen
0,8
Benzo(a)pyreen
0,3
Fenantreen
30

./.
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Fluoranteen
Benzo(a)antraceen
Chryseen
Benzo(b)fluoranteen
Benzo(k)fluoranteen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(1,2,3-cd)pyreen
Antraceen
Fluoreen
Dibenz(a,h)antraceen
Acenafteen
Acenaftyleen
Pyreen

10,1
2,5
5,1
1,1
0,6
35
0,55
1,5
19
0,3
4,6
0,6
62
CYANIDES (5)

Vrij cyanide
Niet-chlooroxideerbaar cyanide
OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN
Hexaan
Heptaan
Octaan
Minerale olie
Methyltertiairbutylether
Polychloorbifenylen (7 congeneren) (6)

3
3
0,6
10
30
300
1
0,033

(1)
Om bij het toetsen van de concentraties aan arseen, cadmium, koper en zink
in het vaste deel van de aarde aan de waarden voor vrij gebruik van uitgegraven
bodem rekening te kunnen houden met de kenmerken van de bodem, worden de
waarden voor het vrij gebruik van uitgegraven bodem omgerekend naar de gehaltes
aan klei en aan organisch materiaal en de pH-KCl van het te toetsen monster. Als de
uitgegraven bodem een behandeling ondergaan heeft waarbij het gehalte aan klei en
aan organisch materiaal gereduceerd werd, gebeurt de toetsing op de behandelde
uitgegraven bodem. Dat gebeurt op basis van de formules:
Voor arseen:
WVG ( x) = 11,96 + 23,04 * log( x)

Voor cadmium:
WVG ( z ) = 1,2 * 10 ( −0,17*( 5− z ))

Voor koper:
WVG ( x, y, z ) = 0,52696 * ((38,8 + 3,5 * z ) * x + (22,1 + 23,5 * z ) * y ) 0, 73

Voor zink:
WVG ( x, y, z ) = 0,098924 * ((38,8 + 3,5 * z ) * x + (22,1 + 23,5 * z ) * y )1,13

./.
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waarbij:
- WVG(x): waarde voor vrij gebruik van uitgegraven bodem bij een gehalte aan klei
van x %, uitgedrukt in mg/kg ds en afgerond tot een decimaal;
- WVG(z): waarde voor vrij gebruik van uitgegraven bodem met een pH-KCl van z,
uitgedrukt in mg/kg ds en afgerond tot een decimaal;
- WVG(x,y,z): waarde voor vrij gebruik van uitgegraven bodem bij een gehalte aan
klei van x %, gehalte aan organisch materiaal van y % en met pH-KCl van z,
uitgedrukt in mg/kg ds en afgerond tot een decimaal;
- x: het gehalte aan klei in het monster in %;
- y: het gehalte aan organisch materiaal in het monster in %;
- z: de pH-KCl van het monster.
De formule mag alleen worden gehanteerd onder de volgende voorwaarden:
1° het gehalte aan klei ligt tussen 2 % en 50 %;
2° het gehalte aan organisch materiaal ligt tussen 1 % en 10 %;
3° de pH-KCl ligt tussen 4 en 7.
Als het gehalte aan klei lager dan 2 % is, dan wordt gerekend met een verondersteld
gehalte van 2 %. Is het gehalte hoger dan 50 %, dan wordt gerekend met een
verondersteld gehalte aan klei van 50 %.
Als het gehalte aan organisch materiaal lager dan 1 % is, dan wordt gerekend met
een verondersteld gehalte van 1 %. Is het gehalte hoger dan 10 %, dan wordt
gerekend met een verondersteld gehalte aan organisch materiaal van 10 %.
Als de pH-KCl lager is dan 4, dan wordt gerekend met een veronderstelde pH-KCl
van 4. Is de pH-KCl hoger dan 7, dan wordt gerekend met een veronderstelde pHKCl van 7.
Als de waarde voor vrij gebruik van uitgegraven bodem na omrekening naar de
gehaltes aan klei, organisch materiaal en de pH-KCl van het te toetsen monster
hoger is dan de bodemsaneringsnorm voor het vaste deel van de aarde voor
bestemmingstype IV wordt de omgerekende waarde voor vrij gebruik gelijkgesteld
met 80% van de bodemsaneringsnorm voor het vaste deel van de aarde voor
bestemmingstype IV.

(2)
Chroom is genormeerd op basis van drie-waardig chroom. Als er aanwijzingen
zijn dat chroom in de vorm van zes-waardig chroom in de bodem aanwezig is,
kunnen deze waarden niet meer worden gebruikt en moet een afzonderlijke risicoevaluatie worden uitgevoerd.
(3)
Voor de isomeren van dichloorbenzeen moet aan de volgende bijkomende
voorwaarde zijn voldaan:

1,2- dichloorbenzeen
+
Maximum (1,2)

1,3- dichloorbe nzeen
≤1
Maximum (1,3)

./.
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waarbij 1,2-dichloorbenzeen, respectievelijk 1,3-dichloorbenzeen gelezen moet
worden als de concentratie 1,2-dichloorbenzeen, respectievelijk de concentratie 1,3dichloorbenzeen en maximum (1,2), respectievelijk maximum (1,3) als de maximaal
toegestane concentraties voor 1,2-dichloorbenzeen respectievelijk 1,3dichloorbenzeen.
(4)
De maximale concentraties voor trichloorbenzeen en tetrachloorbenzeen
gelden telkens als maximale concentraties voor elke isomeer afzonderlijk.
(5)
Onder totaal cyanide wordt begrepen: het gehalte aan anorganisch gebonden
cyanide dat bestaat uit de som van de gehalten aan het vrije cyanide-ion, aan het
complexgebonden en aan het in enkelvoudige metaalcyaniden gebonden cyanide
met uitzondering van het in kobaltcomplexen gebonden cyanide en thiocyanaationen.
(6)
De zeven indicator-PCB’s (congeneren) zijn PCB28, PCB52, PCB101,
PCB118, PCB138, PCB153 en PCB180.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
DD/MM/YYYY houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Hilde CREVITS

./.

Bijlage VI. Waarden voor het gebruik van uitgegraven bodem als bouwkundig
bodemgebruik of in vormvast product
De waarden voor het gebruik van uitgegraven bodem als bouwkundig bodemgebruik of
in vormvast product, vermeld in artikel 168, §2,1°, van het besluit van de Vlaamse
Regering houdende vastststelling van het Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming, zijn aangegeven in de onderstaande tabel.
Vaste deel van de aarde
(in mg/kg droge stof)
ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN
Arseen
250
Cadmium
10
Chroom
880
Koper
375
Kwik
5
Lood
1250
Nikkel
250
Zink
1250
MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Benzeen
0,5
Tolueen
15
Ethylbenzeen
5
Xyleen
15
Styreen
1,5
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Naftaleen
20
Benzo(a)pyreen
7,2
Fenantreen
30
Fluoranteen
40
Benzo(a)antraceen
30
Chryseen
320
Benzo(b)fluoranteen
30
Benzo(k)fluoranteen
30
Benzo(ghi)peryleen
35
Indeno(1,2,3-cd)pyreen
30
OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN
Hexaan
1
Heptaan
25
Octaan
90
Minerale olie
1000
Extraheerbare
10
organohalogeenverbindingen (EOX)
Polychloorbifenylen (1)
0,5
OVERIGE STOFFEN
Cyanides (2)
Vrij cyanide
5
12
Niet-chlooroxideerbare cyanides

./.
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(1) De zeven indicator-PCB’s (congeneren) zijn PCB28, PCB52, PCB101, PCB118,
PCB138, PCB153 en PCB180.
(2)
Onder vrije cyanides wordt begrepen: de anorganisch gebonden cyanides die
bestaan uit de som van de gehalten vrije cyanide-ionen en het in enkelvoudige
metaalcyanide gebonden cyanides. Onder niet-chlooroxideerbare cyanides wordt
begrepen: de som van de alkalimetaal-ijzer-cyanides (K4Fe(CN)6) en de metaal-ijzercyanides (Fe4(Fe(CN)6).
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
DD/MM/YYYY houdende vastststelling van het Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Hilde CREVITS

Bijlage VII. Uitloogbaarheidswaarden voor het gebruik van uitgegraven bodem als
bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product
De uitloogbaarheidswaarden voor het gebruik van uitgegraven bodem als
bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product, vermeld in artikel 168, §2, 2°, van
het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, zijn
aangegeven in de onderstaande tabel.
Vaste deel van de aarde (1)
(in mg/kg droge stof)
ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN
Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Kwik
Lood
Nikkel
Zink

0,2
0,015
0,1
0,2
0,003
0,4
0,4
0,7

(1) De uitloogbaarheid wordt bepaald met de schudtest, methode CMA 2/II/A.19.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Hilde CREVITS

