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PLAN VAN DE PRESENTATIE 

 

I. Basis van de wijziging in de 

bodemordonnantie 

II. Schema van de saneringsprocedures 

III. Wijzigingen SV-RBV (klassieke procedure) 

IV. De behandeling van beperkte duur 

V. Eerste feedback in cijfers 
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I. GEWIJZIGDE BODEMORDONNANTIE   

DE NIEUWE BEHANDELINGEN 

 • Ontwikkeling van de behandeling van beperkte duur (BBD) 
 Geen voorstel meer indienen bij de administratie! 

  Aangifte van de start van de  behandeling   
         Eindverslag na max 180 dagen 

 Denkbeeldige situaties toegelaten:  

– toevallige ontdekking of na ongeluk 

– om een SV te kunnen uitvoeren op een terrein van categorie 3 (of 3+0) 

– in plaats van een Risicobeheersvoorstel (RBV) of  Bodemsaneringsvoorstel (BSV)      

     

• Afschaffing van de  Beperkte saneringsvoorstellen (BSV) en de 

voorstellen van follow-upmaatregelen (MV fol), vervangen door de 

BBD 

• Afschaffing van het openbaar onderzoek voor de SV en RBV   

• Voorzien van bijzondere (onderzoeks- en) 

behandelingsprocedures voor de stookolietanks voor de 

verwarming, gelijkaardig aan de BBD  

 
 

 

 

 

3 



II. WELKE WEG VOLGEN NAAR DE 

WERKZAAMHEDEN 
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Aanleidinggevende feiten  
Verkoop of SV in categorie 0,  

MV, ontdekking, ongeluk, urgentie  … 

Verkennend bodemonderzoek 

Risico-onderzoek 

Saneringsvoorstel* 

WERKEN 

Eindbeoordeling 

Risicobeheersvoorstel* 

Behandeling van beperkte duur 
Aangifteformulier ** 

Gedetailleerd onderzoek 

SV in categorie 3 

*  Instructie en inhoud gewijzigd 

   door het nieuwe besluit 

**  inhoud gecreëerd door het nieuwe 

besluit 



III. BESLUIT VAN 29/03/2018 (BS. 02/05/2018) 

TYPE-INHOUD SV-RBV 

 

 

 

 

• 95% van de inhoud van het besluit van 2010 is hetzelfde 

• Vorm is aangepast, op vraag van de experts, om het 

schrijven te vergemakkelijken 

• Wijziging van het schutblad om de geraadpleegde 

instanties te bepalen: gemeente, BSE, LB-Water, LB-

Biodiversiteit 

• Versterkte nadruk op ondoorlaatbaarheid, 

oppervlaktewater, natuur in milieueffectenstudie 

• RBV : omlijning worst case afgeschaft  
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IV. BESLUIT VAN 29/03/2018 (BS. 02/05/2018) 

FORMULIER BBD EN BEKENDMAKING 

 

 

 

• Beslissing genomen door verantwoordelijke voor 

behandeling EN de deskundige  
 Deskundige moet basisvoorwaarden controleren: 
– Een van de 3 gevallen van toepassing?  

– Behandeling + rapportering < 180 dagen?  

– In elk geval voldoende afbakening om i) risico’s (voor mens en milieu) en ii) hindernis voor latere 
behandeling uit te sluiten  

         

 Verantwoordelijke voor behandeling werft een geregistreerd 
bodemsaneringsaannemer aan. 

 Ze vullen het voorafgaande aangifteformulier voor BBD in. De deskundige bezorgt 
dit aan Leefmilieu Brussel. 

 De verantwoordelijke voor behandeling hangt de bekendmaking in A3-formaat op 
aan de hoofdingang van de werf. 

 

Aangifteformulier BBD en bekendmaking 
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form_tdl_fr.pdf


V. GEVOLGEN VAN NIEUWE 

BEHANDELINGEN 

 

 

 

7 



CONTACT 

 

Bernard LEMAIRE 

Departement behandeling van verontreinigde bodems 

blemaire@leefmilieu.brussels  

mailto:blemaire@environnement.brussels

