
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2015/36464]
23 OKTOBER 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van

de Vlaamse Regering van 14 december 2007 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, artikel 20;
Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, artikel 2, 9°, 3,

§ 3, 5, § 4, 6, 7, § 3, 15, eerste lid, 33, 36, 48, 49, 51, 91, § 2, 91, § 3, 104, § 2, 109, § 2, 111, 114 en 139, § 2, en artikel 98, 115,
§ 2, en 122, § 5, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2014, artikel 12, § 5, eerste lid, 2°, 30 en 30bis, ingevoegd bij het
decreet van 12 december 2008, artikel 27quater en 47ter, § 2, ingevoegd bij het decreet van 28 maart 2014, artikel 57, 97,
§ 1, 107 en 122, § 3, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, en artikel 115, § 4, gewijzigd bij het decreet van
23 december 2010;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van
27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, artikel 25,2°, 49, 56, 66 en 100;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juni 2013;
Gelet op advies 57.736/1/V van de Raad van State, gegeven op 30 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Wijzigingen van het VLAREBO van 14 december 2007

Artikel 1. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 februari 2012, 1 maart 2013 en 15 maart 2013, wordt een punt 9° en 10° toegevoegd, die luiden
als volgt :

“9° de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage : de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

10° de afdeling, bevoegd voor omgevingsveiligheidsrapportage : de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.”.

Art. 2. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014, wordt
een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 1/1. Dit besluit wordt aangehaald als : VLAREBO-besluit van 14 december 2007.”.

Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan de inleidende zin worden de woorden “op voorwaarde dat in het opstal zelf geen risico-inrichting
gevestigd is of was” toegevoegd;

2° punt 7° wordt vervangen door wat volgt :

“7° regenwater- en drinkwaterleidingnetwerk en gasdistributie- en elektriciteitsnetwerk;”;

3° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“De opstallen, vermeld in het eerste lid, worden voor de toepassing van het Bodemdecreet opnieuw als grond
gekwalificeerd als door emissie vanuit het opstal bodemverontreiniging tot stand komt.”.

Art. 4. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden in punt 2° de woorden “, het conform verklaarde beperkt
bodemsaneringsproject of het conform verklaarde risicobeheersplan” vervangen door de woorden “of het conform
verklaarde beperkt bodemsaneringsproject”.

Art. 5. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt het woord “dertig” vervangen door het woord “veertien”;

2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 6. In artikel 21 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 septem-
ber 2008, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :

“De volgende inrichtingen worden voor de toepassing van het Bodemdecreet en dit besluit niet beschouwd als
risico-inrichtingen :

1° inrichtingen waarvan de sluiting dateert van voor 11 februari 1946;

2° tijdelijke inrichtingen en activiteiten als vermeld in artikel 5.1.1, 11°, van Titel V van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

3° mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten als vermeld in artikel 5.1.1, 10°, van Titel V van het decreet
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

4° de aanwending van afvalstoffen voor een functionele verharding boven op een bestaande bodem waarbij de
afvalstoffen duidelijk onderscheidbaar zijn van het bodemmateriaal;

5° inrichtingen in het kader van bodemsaneringswerken waarvoor het conformiteitsattest van het bodemsane-
ringsproject of beperkt bodemsaneringsproject geldt als meldingsakte of omgevingsvergunning.”.

Art. 7. In titel III, hoofdstuk I, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008 en 1 maart 2013, worden in het opschrift van afdeling III de woorden “van risicogronden”
opgeheven.
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Art. 8. Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 22. Een gemeente neemt de volgende gronden op in de gemeentelijke inventaris, vermeld in artikel 7 van het
Bodemdecreet :

1° risicogronden;

2° gronden waarop uitsluitend inrichtingen, vermeld in artikel 21, tweede lid, 1°, gevestigd waren die in de lijst
in bijlage 1 van dit besluit in de kolom “Categorie” met de letter I worden aangeduid.

Een gemeente neemt een grond op in de gemeentelijke inventaris op basis van relevante gegevens over de
inrichtingen die op de grond gevestigd zijn of waren. Het gaat om gegevens die in haar bezit zijn of die haar worden
bezorgd door bodemsaneringsdeskundigen, instrumenterende ambtenaren, een milieu-instantie, als vermeld in
artikel 3, 2°, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, of politiediensten. De
gegevens die zijn opgenomen in de gemeentelijke inventaris worden vervolledigd of bijgewerkt op basis van relevante
gegevens die afkomstig zijn van de voormelde personen, instanties en diensten.”.

Art. 9. Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 23. In de gemeentelijke inventaris wordt minstens de volgende informatie over een grond 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 coördinatenstelsel dat in het Vlaamse Gewest gehanteerd wordt en dat
onweerlegbaar de ligging ten opzichte van de perceelgrenzen bepaalt;

2° de inrichtingen, vermeld in artikel 22, die op de grond gevestigd zijn of waren :

a) nummer, beschrijving en categorie van de inrichting, zoals ingedeeld in de indelingslijst, opgenomen in
bijlage 1 bij VLAREM I;

b) start- en einddatum van de exploitatie van de inrichting, als die informatie beschikbaar is;

3° de identiteit van de eigenaar.”.

Art. 10. In artikel 53 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het woord ″ en ″ wordt vervangen door het woord ″ of ″;

2° tussen de woorden ″ van rechtswege over op de verwerver ″ en de woorden ″ als voldaan is aan ″ worden de
woorden ″ of de volgende verwervers ″ ingevoegd.

Art. 11. In artikel 54 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden ″en de bodemsanering″ worden vervangen door de woorden ″of de bodemsanering″;

2° tussen de zinsnede ″krachtens artikel 53 op de verwerver″ en de woorden ″is overgegaan” worden de woorden
″of een volgende verwerver″ ingevoegd.

Art. 12. In artikel 54/1, tweede lid, en artikel 54/14, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 maart 2013 wordt de zinsnede “verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van
15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun”
vervangen door de zinsnede “verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de
toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op
de-minimissteun”.

Art. 13. In artikel 54/2, tweede lid, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 15 maart 2013, worden tussen het woord “proces-verbaal” en de woorden “werd opgesteld” de woorden “of een
verslag van vaststelling” ingevoegd.

Art. 14. Aan titel III, hoofdstuk III, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 maart 2013, wordt een afdeling V, die bestaat uit artikel 54/16 en 54/17, toegevoegd, die luidt als volgt :

“Afdeling V. — Vermengde bodemverontreiniging
Art. 54/16. Overeenkomstig artikel 27quater van het Bodemdecreet gebeurt de (pre)financiering van de uitvoering

van het beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering volgens een verdeelsleutel die door de OVAM op basis
van de beschikbare gegevens naar alle redelijkheid wordt vastgesteld. Bij het vaststellen van de verdeelsleutel houdt
de OVAM in het bijzonder rekening met de volgende elementen :

1° de historiek en de aard van de activiteiten en inrichtingen die aanleiding geven of hebben gegeven tot het
ontstaan van de vermengde bodemverontreiniging;

2° de bodemgesteldheid ter hoogte van de activiteiten of inrichtingen, vermeld in punt 1°, onder meer de lokale
bodemopbouw en de grondwaterstroming;

3° de fysische en chemische eigenschappen van de verontreinigende stoffen van de vermengde bodemveront-
reiniging;

4° de omvang en het huidige verspreidingspatroon van de vermengde bodemverontreiniging.”.
Art. 54/17. De verdeelsleutel voor de (pre)financiering van de kosten van het beschrijvend bodemonderzoek en de

bodemsanering van de vermengde bodemverontreiniging wordt door de OVAM op basis van de beschikbare gegevens
naar alle redelijkheid vastgesteld in de beslissing, vermeld in artikel 27bis van het Bodemdecreet.

Na de conformverklaring van het beschrijvend bodemonderzoek voor de vermengde bodemverontreiniging kan
de OVAM op basis van nieuwe gegevens uit het beschrijvend bodemonderzoek naar alle redelijkheid een nieuwe
verdeelsleutel vaststellen voor de kosten van de bodemsanering van de vermengde bodemverontreiniging.

Na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject voor de vermengde bodemverontreiniging kan de
OVAM op basis van nieuwe gegevens uit het bodemsaneringsproject naar alle redelijkheid een nieuwe verdeelsleutel
vaststellen voor de kosten van de bodemsaneringswerken en het eindevaluatieonderzoek.

Na de eindverklaring over de bodemsaneringswerken voor de vermengde bodemverontreiniging kan de OVAM
op basis van nieuwe gegevens uit de bodemsaneringswerken of het eindevaluatieonderzoek naar alle redelijkheid een
nieuwe verdeelsleutel vaststellen voor de kosten van de bodemsaneringswerken en het eindevaluatieonderzoek.”.

Art. 15. In titel III, hoofdstuk IV, afdeling I van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 7 juni 2013, wordt onderafdeling I, die bestaat uit artikel 55 tot en met 57, opgeheven.
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Art. 16. In titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling II, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 7 juni 2013, van hetzelfde besluit wordt punt A, dat bestaat uit artikel 58 tot en met 60, opgeheven.

Art. 17. Artikel 63 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 18. Artikel 64 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 64. § 1. Er moet geen nieuw oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd als sedert de datum van
ondertekening van het meest recente verslag van oriënterend bodemonderzoek op de te onderzoeken grond geen
risico-inrichting gevestigd is of was. Als er sedert die datum wel een risico-inrichting gevestigd is of was, moet ook
geen nieuw oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd als de ondertekening van het meest recente verslag van
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. In de gevallen, vermeld in paragraaf 1, moet in de volgende situaties toch een nieuw oriënterend
bodemonderzoek worden uitgevoerd :

1° de ruimtelijke omschrijving van de onderzochte grond stemt niet meer overeen met de ruimtelijke
omschrijving van de grond waarop de onderzoeksplicht rust;

2° de bestemming van de te onderzoeken grond conform de vigerende plannen van aanleg of de ruimtelijke
uitvoeringsplannen is sedert de datum van ondertekening van het meest recente verslag van oriënterend
bodemonderzoek gewijzigd in die zin dat een bestemmingstype met een lagere bodemsaneringsnorm van
toepassing is;

3° sedert de datum van ondertekening van het meest recente verslag van oriënterend bodemonderzoek heeft er
zich een schadegeval op de grond voorgedaan.

Het nieuwe oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de standaardprocedure, vermeld in
artikel 28, § 2, van het Bodemdecreet.

§ 3. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de onderzoeksverplichtingen, vermeld in artikel 33bis, § 1 en § 2, van het
Bodemdecreet. Voor de onderzoeksplicht, vermeld in artikel 33bis, § 2, van het Bodemdecreet, wordt geen nieuw
oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd als in het kader van de exploitatie van de risico-inrichting op de grond in het
verleden al een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd.”.

Art. 19. Artikel 65 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 20. In titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling III van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, wordt punt B, dat bestaat uit artikel 66, opgeheven.

Art. 21. In titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling III van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, wordt punt C, dat bestaat uit artikel 67 en 67/1, opgeheven.

Art. 22. Artikel 77 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 77. Het bodemsaneringsproject wordt bij de OVAM ingediend via het e-loket van de OVAM, zoals bepaald
in de standaardprocedure, vermeld in artikel 47, § 2, van het Bodemdecreet.”.

Art. 23. In artikel 78 van het hetzelfde besluit wordt punt 6° vervangen door wat volgt :

“6° de volgende gegevens over eventuele meldings- of vergunningsplichtige inrichtingen, activiteiten of
handelingen in het kader van de bodemsaneringswerken :

a) als de uitvoering van de bodemsaneringswerken activiteiten omvat die krachtens titel V van het decreet van
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
van 15 mei 2009 meldings- of vergunningsplichtig zijn : de relevante gegevens over die meldings- of
vergunningsplichtige inrichtingen, activiteiten of handelingen;

b) als de uitvoering van de bodemsaneringswerken activiteiten omvat waarvoor met toepassing van artikel 4.3.2,
§ 2bis, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid een project-m.e.r-
screeningnota moet worden opgesteld : een project-m.e.r.-screeningnota waarin voor de voormelde voorge-
nomen activiteiten wordt aangegeven of er aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn;

c) als de uitvoering van de bodemsaneringswerken activiteiten omvat waarvoor met toepassing van artikel 47bis,
§ 2, van het Bodemdecreet of artikel 4.3.2, § 1, of § 2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid een project-MER moet worden opgesteld : de gegevens, vermeld in artikel
4.3.7, van het voormelde decreet van 5 april 1995;

d) als de uitvoering van de bodemsaneringswerken het exploiteren of het veranderen van een inrichting
impliceert waarvoor een omgevingsveiligheidsrapport vereist is krachtens de geldende wetgeving : de
relevante gegevens daarover.”.

Art. 24. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014, wordt
een artikel 78/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 78/1. Als de persoon die tot bodemsanering overgaat overeenkomstig artikel 47ter, § 2, van het
Bodemdecreet, de OVAM verzoekt een advies uit te brengen over de inhoud van de gegevens die het
bodemsaneringsproject als gevolg van de verplichting inzake project-MER moet bevatten, raadpleegt de OVAM in dat
verband de persoon die tot bodemsanering overgaat en de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage, voor ze haar
advies uitbrengt.”.

Art. 25. In artikel 80 van hetzelfde besluit wordt tussen de woorden “onontvankelijk of onvolledig is” en de
zinsnede “, stelt ze de opdrachtgever” de zinsnede “, of als het bodemsaneringsproject van rechtswege onvolledig is”
ingevoegd.

Art. 26. In artikel 81, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord “veertien” vervangen door het woord
“dertig”.

Art. 27. Artikel 85 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 85. Als het bodemsaneringsproject werken omvat waarvoor een project-MER vereist is, legt de OVAM het
ontvankelijke en volledige bodemsaneringsproject binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst ervan voor
advies voor aan de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage.
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Als het bodemsaneringsproject werken omvat waarvoor een omgevingsveiligheidsrapport vereist is, legt de
OVAM het ontvankelijke en volledige bodemsaneringsproject binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst
ervan voor advies voor aan de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportage.”.

Art. 28. In artikel 86 van hetzelfde besluit worden de woorden “een milieueffectenrapport of een veiligheidsrap-
port” vervangen door de woorden “een project-MER of een omgevingsveiligheidsrapport”.

Art. 29. In artikel 88 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede “de vereisten van artikel 47 en 48 van het Bodemdecreet” vervangen door
de zinsnede “de vereisten van artikel 47 tot en met 48 van het Bodemdecreet”;

2° paragraaf 2 vervangen door wat volgt :

“§ 2. De OVAM brengt het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject ter kennis van de volgende
personen of instanties :

1° de saneringsplichtige;

2° de opdrachtgever van het bodemsaneringsproject;

3° de eigenaars en gebruikers van gronden waarop werken zullen plaatsvinden die noodzakelijk zijn om de
bodemsanering uit te voeren;

4° het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de gronden gelegen zijn waarop de
bodemsaneringswerken zullen worden uitgevoerd;

5° de andere overheidsorganen, vermeld in artikel 83 tot en met 85, die advies hebben uitgebracht;

6° de Vlaamse administratie bevoegd voor milieu-inspectie.

Op bevel van de burgemeester wordt het conformiteitsattest binnen een termijn van tien dagen na de ontvangst
ervan bekendgemaakt door aanplakking van een bericht op de plaats waar de bodemsaneringswerken gepland zijn,
alsook op de plaatsen die voorbehouden zijn voor de officiële berichten van bekendmaking, en gedurende dertig dagen
ter inzage gelegd bij de diensten van het gemeentebestuur.”.

Art. 30. Artikel 90 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 90. Het beperkt bodemsaneringsproject wordt via het e-loket van de OVAM ingediend, zoals bepaald in de
standaardprocedure, vermeld in artikel 57 en artikel 47, § 2, van het Bodemdecreet.”.

Art. 31. In artikel 91 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 4° wordt het woord “milieueffectrapport” wordt vervangen door het woord “project-MER”;

2° een punt 7° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt :

“7° het schriftelijk akkoord, vermeld in artikel 56 van het Bodemdecreet.”.

Art. 32. Aan artikel 92, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt :

″3° de OVAM is van oordeel dat de voorgestelde bodemsaneringswerken meer dan slechts een beperkte impact
hebben op mens en milieu.″.

Art. 33. In titel III, hoofdstuk VI, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
21 september 2012, wordt afdeling I, die bestaat uit artikel 105 tot en met 120, opgeheven.

Art. 34. Artikel 123 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 septem-
ber 2012, wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 123. Het individueel bodempreventie- en bodembeheersplan wordt driejaarlijks bij de OVAM ingediend via
het e-loket van de OVAM, uiterlijk op 31 december. Het eerste individueel bodempreventie- en bodembeheersplan
wordt bij de OVAM ingediend uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad van het besluit waarbij de Vlaamse Regering bepaalt dat voor de activiteit een individueel bodempreventie-
en bodembeheersplan moet worden opgesteld en aan de OVAM moet voorgelegd worden.

Binnen een termijn van honderdtwintig dagen na ontvangst ervan verklaart de OVAM dat het individueel
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 individueel bodempreventie- en
bodembeheersplan bij de OVAM ingediend via het e-loket van de OVAM 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.”.

Art. 35. Artikel 125 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 septem-
ber 2012, wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 125. Het sectoraal bodempreventie- en bodembeheersplan wordt driejaarlijks bij de OVAM ingediend via het
e-loket van de OVAM, uiterlijk op 31 december. Het eerste sectoraal bodempreventie- en bodembeheersplan wordt bij
de OVAM ingediend, 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 honderd twintig 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 bij de OVAM ingediend via het e-loket binnen een door de OVAM bepaalde termijn. Binnen een
termijn van honderd twintig dagen na de ontvangst van het aangepaste plan spreekt de OVAM zich uit over de
conformiteit ervan zoals bepaald in het tweede lid.”.

Art. 36. Artikel 129, 4°, van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

“4° driejaarlijks voor 31 december het opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan de OVAM van het sectoraal
bodempreventie- en bodembeheersplan;”
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Art. 37. Artikel 132, § 2, 3°, a), van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

“a) de omschrijving van de bodemverontreiniging waarvoor de verplichting of het engagement tot het uitvoeren
van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering aan de erkende bodemsaneringsorganisatie wordt
overgedragen;”

Art. 38. In artikel 134 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
21 september 2012, worden in het tweede en derde lid de woorden “als historisch te beschouwen deel van de
bodemverontreiniging” vervangen door de zinsnede “deel dat conform de beslissing over de verdeling, vermeld in
artikel 27, § 1, van het Bodemdecreet tot stand gekomen is vóór 29 oktober 1995”.

Art. 39. In titel III, hoofdstuk VIII, van hetzelfde besluit wordt afdeling I, die bestaat uit artikel 141 en 142,
opgeheven.

Art. 40. In artikel 145 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden ″van rechtswege over op de verwerver″
en de woorden ″als voldaan is aan″ de woorden ″of de volgende verwervers″ ingevoegd.

Art. 41. In artikel 146 van hetzelfde besluit worden tussen de zinsnede ″krachtens artikel 145 op de verwerver″
en de woorden ″is overgegaan″ de woorden ″of een volgende verwerver″ ingevoegd.

Art. 42. Aan artikel 147 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“De financiële zekerheid in het kader van de versnelde overdrachtsprocedure, vermeld in artikel 115, § 4, 2°, van
het Bodemdecreet, kan worden gesteld door de overdrager of een derde. In dat geval melden de verwerver en de
overdrager of de derde dat ze met onderlinge toestemming gebruik wensen te maken van die mogelijkheid.”.

Art. 43. In titel III van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 mei 2014, wordt hoofdstuk IX, dat bestaat uit artikel 149 en 150, opgeheven.

Art. 44. In artikel 152 van hetzelfde besluit wordt het derde lid opgeheven.

Art. 45. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014, wordt
een artikel 152/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

″Art. 152/1. De exploitant betekent zijn gemotiveerde standpunt tot vrijstelling van de saneringsplicht als vermeld
in artikel 122, § 5, van het Bodemdecreet met een aangetekende brief aan de OVAM. Hij doet dat, op straffe van verval,
binnen een termijn van negentig dagen na de ontvangst van de aanmaning om een beschrijvend bodemonderzoek uit
te voeren of om over te gaan tot bodemsanering en uitvoering van de eventuele nazorg.

De OVAM onderzoekt het gemotiveerde standpunt en oordeelt of voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in
artikel 122, § 5, van het Bodemdecreet. De OVAM brengt de exploitant binnen een termijn van zestig dagen na de
ontvangst van het gemotiveerde standpunt op de hoogte van haar beslissing.″.

Art. 46. In artikel 202, § 1, 12°, en artikel 203, § 1, 12°, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede ″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;″ vervangen door de zinsnede ″beschikken over hun
burgerlijke en politieke rechten en in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in een lidstaat van
de Europese Economische Ruimte geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de
milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning;″.

Art. 47. In titel III, hoofdstuk XVII, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 maart 2013, wordt het opschrift van afdeling II vervangen door wat volgt :

“Afdeling II. — Ambtshalve optreden van de OVAM”.

HOOFDSTUK II. — Wijzigingen van de bijlagen van het VLAREBO van 14 december 2007

Art. 48. In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de rubrieken 2.3.6, a), 2.3.6, b), 2.3.6, c), 2.3.7, 2.3.11, a) en 2.3.11, b), wordt in de kolom “Categorie” de letter I
toegevoegd;

2° in de rubrieken 4.1.2 en 4.1.3, wordt in de kolom “Categorie” de letter I toegevoegd;

3° in de rubrieken 7.3, 1° en 2°, wordt in de kolom “Categorie” de letter I toegevoegd;

4° in de rubriek 16.1 wordt in de kolom “Categorie” de letter I toegevoegd;

5° in de rubrieken 20.1.1 en 20.1.3 wordt in de kolom “Categorie” de letter I toegevoegd;

6° in de rubrieken 20.2.4, a), 1° en 2°, 20.2.4, a), 3°, 20.2.5, 20.2.6, 20.2.7, 20.2.8, 1°, 20.2.8, 2°, 20.2.9 en 20.2.10 wordt
in de kolom “Categorie” de letter I toegevoegd;

7° in de rubrieken 20.4.1, 1° en 2°, 20.4.2, 1° en 2°, en 20.4.3, 1° en 2°, wordt in de kolom “Categorie” de letter I
toegevoegd;

8° in de rubrieken 21.2.1, a), 21.2.1, b), 21.2.2, a), 21.2.2, b), 21.2.3, a) en 21.2.3, b), wordt in de kolom “Categorie”
de letter I toegevoegd;

9° in de rubrieken 25.1.1, 25.1.2 en 25.1.3 wordt in de kolom “Categorie” de letter I toegevoegd;

10° in de rubrieken 29.1.1, 2°, a), en 29.1.1, 3°, a) en b) wordt in de kolom “Categorie” de letter I toegevoegd;

11° in de rubrieken 29.4.2 en 29.4.3 wordt in de kolom “Categorie” de letter I toegevoegd;

12° in de rubriek 36.1 wordt in de kolom “Categorie” de letter I toegevoegd;

13° In de rubriek 38.1 wordt in de kolom “Categorie” de letter I toegevoegd;

14° aan rubriek 45.1 wordt een rubriek 45.1, d), toegevoegd, die luidt als volgt :

“

45.1. De exploitatie van slachthuizen :

d) Met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte
dieren

O
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“;
15° een rubriek 61.2, 2°, wordt toegevoegd, die luidt als volgt :
“

61.2 Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet aan een toepas-
sing overeenkomstig het VLAREBO

2° met een capaciteit van meer dan 10.000 m` O

“.

Art. 49. In bijlage III van hetzelfde besluit wordt de zin ″(d) De streefwaarde voor de bodemkwaliteit komt
overeen met de detectielimiet.″ vervangen door de zin ″(d) De streefwaarde voor de bodemkwaliteit houdt rekening
met de detectielimiet.″.

HOOFDSTUK III. — Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepaling

Art. 50. Dit besluit en artikel 39, 40, 2°, 70 en 88 van het decreet van 28 maart 2014 houdende wijziging van diverse
bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming treden in
werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand van de bekendmaking van dit besluit in het
Belgisch Staatsblad.

Art. 51. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 23 oktober 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

 

   
   

ht
tp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
  

 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

dd
  0
3-
12
-2

01
5


