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I. Wijzigingen normen 

II. Procedure vereenvoudigde - puingerelateerde 

en van natuurlijke oorsprong 

III. Versnelde procedure - minieme behandeling 
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I. WIJZIGINGEN NORMEN 
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• Geen wijziging van de waarden, enkele wijzigingen mbt 

interventienormen 

• Kwestbaarheidzones: (op basis van GBP industrie > 

woongebruik> bijzondere zone) 

• Herklassering in bepaalde gevallen van ‘bijzondere zone’ naar 

‘woonzone’  

 Parkgebied, begraafplaatsen, erfdienstbaarheid langs bosranden   

behalve indien Natura2000 ! 

• Aanpassing van de regel voor grondwaterbeschermingszones 

 Bodemnormen:  niet delen door 2 

 Grondwaternormen:  ‘berekende Interventienorm’ altijd ≥ 

saneringsnorm 

• Regel voor niet in het GBP geklasseerde terreinen 

  klasseren volgens het meest strikt geklasseerde buurperceel 



II. VEREENVOUDIGDE PROCEDURE 

 

• Puingerelateerde verontreinigingen  
 Bijna overal aanwezig in Brussel 

 Dikte van 0 tot 12 meter 

 Bevat vaak bouwafval en koolassen  

 Puntverontreinigingen in +/- 50 % van onderzoeken (zeldzaam in grondwater) 
– Zware metalen (Pb-Cu-Zn) 

– Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 

 Altijd gelijkaardige gebruiksbeperkingen: 
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Opvolging 
ingeval van 
ontgraving 

Verbod op 
moestuin 

Behouden van 
verharding  

Geen gebruik van het grondwater 

Opvolging verplicht ingeval van bemaling 



II. VEREENVOUDIGDE PROCEDURE 

 

 

• Grondwaterverontreinigingen van  natuurlijke 

oorsprong 
 Specifieke lokale geochemische omstandigheden in het grondwater van de 

valleibodems 

 Uitloging van arseen en soms nikkel naar het grondwater 

 Beperkte normoverschrijdingen  

 Steeds dezelfde gebruiksbeperkingen: 
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Geen gebruik van het grondwater 

Opvolging verplicht ingeval van bemaling 



II. VEREENVOUDIGDE PROCEDURE 

 

 

• Algemene procedure 

 

 

 

 
 

 Langdurige procedure: 6 tot 8 maanden 

 Ingeval van dringende verkoop: een financiële zekerheid moet geblokkeerd 
worden of bankgarantiekosten  

 De drie onderzoeken kunnen tegelijkertijd ingediend worden, maar toch 3 keer de 
administratieve lasten (encodage, formulieren) => tijd 
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Algemene 
procedure 

• Verkennend bodemonderzoek (diagnose) 

• Gedetailleerd onderzoek (afperking) 

• Risicostudie (gebruiksbeperkingen) 



II. VEREENVOUDIGDE PROCEDURE 

 

• Nieuwe vereenvoudigde procedure 

 

 

 

 
 

 Verkorte procedure: 3 maanden 

 Alles in één stap: geen nood aan financiële zekerheid ingeval van dringende 
overdracht  

 Eén rapport, één formulier te encoderen in Brusoil: minder administratieve lasten 
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Vereenvoudigde 
procedure 

• Verkennend bodemonderzoek met 
vereenvoudigde risicobeoordeling 



III. MINIEME BEHANDELING 

 

 
 

• Voorwaarden : 

 
 Minder dan 20 m² in oppervlakte 

 Uitsluitend ontgravings- en aanvulwerken  (geen interventie op het grondwater) 

 De doelstellingen kunnen de interventienormen zijn ingeval van risicobeheer 
ofwel de saneringsnormen ingeval van sanering  

 Vervangt niet een stedenbouwkundige vergunning 

 

 

8 



III. MINIEME BEHANDELING 

 

 

• Algemene procedure 
 

 

 

 

 

 

 

 Langdurige procedure: 12 maanden 

 Ingeval van dringende verkoop: een financiële zekerheid moet geblokkeerd 
worden of bankgarantiekosten   

 Zware administratieve lasten voor de deskundigen, raadplegingen van de 
gemeenten 
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Algemene 
procedure 

• Verkennend bodemonderzoek (diagnose) 

• Gedetailleerd onderzoek (afperking) 

• Risicostudie of saneringsvoorstel 



III. MINIEME BEHANDELING 

 

 

• Vereenvoudigde procedure 
 

 

 

 

 

 

 

 Verkorte procedure 

 Werken onder de toezicht een erkende deskundige en uitgevoerd door een 
geregistreerde aannemer 
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Minieme 
behandeling 

• Sanering in de loop van het verkennend bodemonderzoek (VBO) 

• Rapport van het VBO bevat het rapport van de behandeling en de 
eindbeoordeling van de site 
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