
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2017/12937]

23 JUNI 2017. — Ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen
van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de
sanering van verontreinigde bodems

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij,
Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

TITEL I. — Algemene bepaling

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

TITEL II. — Wijzigingen aan de ordonnantie van 5 maart 2009 betref-
fende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

Art. 2. In het geheel van de ordonnantie van 5 maart 2009 betref-
fende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems worden de
vervangingen van de volgende woorden doorgevoerd :

1° in artikelen 18, 46, 47, § 1, 55, § 1, en 67 wordt het woord
« saneringswerken » telkens vervangen door het woord « sanering »;

2° in artikelen 33, § 2, 41, § 1, 46, § 1, en 75 wordt het woord
« saneringswerken » telkens vervangen door de woorden « een sane-
ring » ;

3° in artikelen 43, 45, 46 en 55 worden de woorden « de sanerings-
werken« telkens vervangen door de woorden « de sanering » ;

4° in artikelen 5, 8, § 1, 15, 25, 27, § 2, 29, § 3, 31, § 2, 33, § 2, 35, § 2,
41, § 2, 43, § 2, 49, 53, 70 en 75, wordt het woord « veiligheidsmaat-
regelen » telkens vervangen door het woord « noodmaatregelen » ;

5° in artikelen 7, § 2, eerste lid, 26, § 2, 30, § 2, 34, § 2 en § 3, 38 en
42 worden de woorden « of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het
hoofdkantoor van het Instituut » telkens geschrapt ;

6° in artikelen 7, § 2, eerste lid, tweede streepje, 15, 26, 27, § 1, 30,
§ 3, 31, § 1, 34, § 3, eerste lid, 35 en 39, 40, 42 en 43 worden de woorden
« met bericht van ontvangst of door afgifte tegen ontvangstbewijs op
het hoofdkantoor van het Instituut » telkens geschrapt ;

7° in artikelen 7, § 2, 13, § 7, 49, 69 en 70 wordt het woord « huidige »
telkens ingevoegd vóór het woord « exploitant » ;

8° in artikelen 13, § 2, 15, § 4, 27, § 2, 31, § 2 en 55 wordt het woord
« huidige » telkens ingevoegd vóór de woorden « exploitant van een
risicoactiviteit » ;

9° in artikelen 20, § 2 en 21, § 1 wordt het woord « huidige »
telkens ingevoegd vóór het woord « exploitant » ;

10° in artikelen 7, § 1 en § 2, 8, § 2, 35, 43, 49 en 51 wordt het woord
« huidige » telkens ingevoegd vóór de woorden « exploitanten van een
risicoactiviteit » ;

11° in artikel 22, § 2, wordt het woord « huidige » ingevoegd vóór
het woord « exploitant » ;

12° in artikel 75 wordt het woord « risicobeheersmaatregelen »
vervangen door de woorden « een risicobeheer » ;
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13° in artikelen 33, 37, 38, 39 en 55 worden de woorden « de
risicobeheersmaatregelen » telkens vervangen door de woorden « het
risicobeheer » ;

14° in artikel 33, § 2, worden de woorden « met andere denkbare
risicobeheersmaatregelen wat betreft » vervangen door de woorden
« met een ander denkbaar risicobeheer wat betreft » ;

15° in artikelen 33 § 1, 35, 37, 38 en 55 worden de woorden « de
risicobeheersmaatregelen » telkens vervangen door de woorden « het
risicobeheer » ;

16° in artikelen 40 worden de woorden « van de risicobeheersmaat-
regelen » vervangen door de woorden « van het risicobeheer » ;

17° in artikel 20, § 3, wordt het woord « risicobeheersmaatregelen »
vervangen door de woorden « van een risicobeheer » ;

18° in artikel 37 worden de woorden « worden uitgevoerd » telkens
vervangen door de woorden « wordt uitgevoerd » ;

19° in artikelen 15, 27, 31, 35, 40 en 43 worden de woorden
« wijzigingen of aanvullingen » steeds vervangen door het woord
« aanvullingen » ;

20° in artikelen 38 en 46 worden de woorden « verduidelijkingen of
aanvullingen » steeds vervangen door het woord « aanvullingen » ;

21° in artikelen 77 en 78, worden de woorden « artikelen 60, 61 »
vervangen door de woorden « artikelen 13/4, 13/5 » .

Art. 3. In artikel 3 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in punt 4° worden de woorden « huidige exploitant of »
ingevoegd tussen het woord « iedere » en het woord « persoon » ;

2° er wordt een nieuw punt 4°/1 ingevoegd, dat als volgt luidt :

« huidige exploitant : elke exploitant waarvan de uitbating nog
steeds aan de gang is of die, hoewel hij zijn activiteiten heeft stopgezet :

– de identificatieverplichting of verplichting inzake de behandeling
van de bodemverontreiniging die hem desgevallend werden opgelegd,
nog niet heeft vervuld, ongeacht of dit op grond van de ordonnantie
van 13 mei 2004 betreffende het beheer van verontreinigde bodems of
op grond van deze ordonnantie is ;

– of die de wettelijke verplichting nog niet heeft vervuld om de
plaats van een inrichting opnieuw in een zodanige toestand te brengen
dat er zich geen gevaar, hinder of ongemak voordoet, zoals vastgelegd
door de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunnin-
gen, wat door het Instituut op elk moment kan worden gecontro-
leerd. » ;

3° in punt 5°/2 worden de worden « en c) » toegevoegd na de
woorden « § 4, b) » ;

4° in punt 9° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « het geheel van » worden geschrapt ;

– de woorden « die vallen onder » worden vervangen door de
woorden « met risicoactiviteiten onderworpen aan » ;

5° in punt 12° worden de volgende wijzigingen aangebracht:

– in de Franse versie worden de woorden « la base » vervangen door
het woord « base » ;

– het wordt als volgt aangevuld :

« Een aantal zones die zijn afgebakend in de bodembestemmings-
plannen, kunnen, afhankelijk van hun situatie, in een verschillende
kwetsbaarheidszone worden ondergebracht ; » ;

6° in punt 15° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– bij het eerste streepje « categorie 0 » worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

– de woorden « of werd » worden ingevoegd tussen de woorden
« waarop een risicoactiviteit wordt″ en het woord « uitgeoefend » ;

– het streepje wordt als volgt aangevuld :

« en de percelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een
gebeurtenis die een bodemverontreiniging kan veroorzaken, zoals
ongevallen, incidenten of verspreiding van verontreinigingen vanaf de
naburige percelen » ;

– bij het 5de streepje « categorie 4 » worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

– de woorden « die niet voldoen aan de interventienormen en »
worden geschrapt ;
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– de woorden « saneringswerken worden uitgevoerd of waarvoor
risicobeheersmaatregelen uitgevoerd worden, » worden vervangen
door de woorden « een sanering, of een risicobeheer of een behandeling
van beperkte duur wordt uitgevoerd of waarvoor dringende maatre-
gelen uitgevoerd worden. »;

– in de Franse versie worden de woorden « de traitement de durée
limitée ou de mesures d’urgence » ingevoegd na de woorden « gestion
du risque » ;

– het streepje wordt als volgt aangevuld :

« In categorie 4 worden de volgende subcategorieën onderscheiden :

– categorie 4a : percelen van categorie 4 die niet of nog niet het
voorwerp zijn geweest van een risicobeheer, een sanering of een
behandeling van beperkte duur ;

– categorie 4b : percelen van categorie 4 waarvoor een risicobeheer,
een sanering of een behandeling van beperkte duur aan de gang is ;

– categorie 4c : percelen van categorie 4 die momenteel het voorwerp
uitmaken van follow-upmaatregelen vóór de eindbeoordeling » ;

– er wordt een nieuw lid toegevoegd, dat als volgt luidt :

« Wanneer een perceel opgenomen is in categorie 1, 2, 3 of 4 en er een
risicoactiviteit wordt uitgeoefend of er een nieuwe verontreiniging
wordt vermoed of ten minste één risicoactiviteit niet volledig kon
worden onderzocht, dan wordt dit perceel respectievelijk opgenomen
in categorie 0 gecombineerd met 1, 0 gecombineerd met 2, 0 gecombi-
neerd met 3 of 0 gecombineerd met 4 ; » ;

7° in punt 16° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– voor het woord « exploitant » wordt het woord « huidige »
ingevoegd ;

– tussen het woord « een » en het woord « eenduidig » wordt het
woord « ander » ingevoegd ;

8° in punt 17° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– voor het woord « exploitant » wordt het woord « huidige »
ingevoegd ;

– tussen het woord « een » en het woord « eenduidig » wordt het
woord « ander » ingevoegd ;

9° in punt 18° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « die niet valt onder de toepassing van de definities »
worden vervangen door de woorden « andere dan degene » ;

– het wordt als volgt aangevuld :

« , met name een bodemverontreiniging die wordt veroorzaakt in één
van volgende gevallen :

– door één of meer personen die niet eenduidig kunnen worden
geïdentificeerd ;

– door één of meer eenduidig geïdentificeerde personen die evenwel
niet meer bestaan ;

– vóór 20 januari 2005, door één of meer eenduidig geïdentificeerde
personen van wie er geen enkele houder van zakelijke rechten op het
betrokken terrein of een huidige exploitant is » ;

10° de woorden « ofwel de uitvoering van een behandeling van
beperkte duur, ofwel een behandeling zoals bedoeld in artikel 65/3 »
worden toegevoegd aan het einde van punt 20° ;

11° in punt 23° wordt het woord « veiligheidsmaatregel » vervan-
gen door het woord « noodmaatregel » ;

12° punt 25° wordt vervangen door de volgende tekst :

« toename van de verontreiniging : stijging van de concentratie van
verontreinigende stoffen indien aan de volgende cumulatieve voorwaar-
den is voldaan :

– de gemeten concentratie overschrijdt de saneringsnormen ;

– de verontreiniging werd na 20 januari 2005 veroorzaakt door een
huidige exploitant, een houder van zakelijke rechten op het betrokken
terrein of een andere eenduidig geïdentificeerde persoon ;

– de stijging werd vastgesteld door vergelijking met de resultaten
van een door het Instituut goedgekeurd of gelijkvormig verklaard of
geacht bodemonderzoek, met uitzondering van stijgingen van de
concentratie van verontreinigende stoffen in de bodem als gevolg van
een verspreiding van een verontreiniging vanaf een naburig perceel of
een herverspreiding van reeds bij het eerste bodemonderzoek in de
grond aanwezige verontreinigende stoffen.
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De Regering kan maatregelen nemen die afwijken van deze definitie,
in het kader van de voorwaarden die zijn vastgelegd in uitvoering van
artikel 72. ».

13° in punt 26° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « de risicobeheersmaatregelen » worden vervangen
door de woorden « een risicobeheer, » ;

– de woorden « van een sanering » worden ingevoegd tussen de
woorden « het risicobeheer » en « of » ;

– het woord « saneringswerken » wordt geschrapt ;

– dit punt wordt aangevuld als volgt :

« van een behandeling van beperkte duur bedoeld in artikel 63 of een
eindbeoordeling bedoeld in artikel 65/5 ; » ;

14° punt 28° wordt aangevuld met twee nieuwe alinea’s 2 en 3, die
als volgt luiden :

« De fusies, overnemingen en splitsingen van vennootschappen die
houder zijn van zakelijke rechten vormen een vervreemding van
zakelijke rechten.

Vormen geen vervreemding van zakelijke rechten in de zin van deze
ordonnantie :

1° de verlenging van erfpacht of rechten van opstal als ze zijn
uitgeoefend vóór de vervaltermijn ;

2° de tijdelijke vervreemdingen van zakelijke rechten opgelegd
door een wettelijke bepaling uitsluitend voor openbare financierings-
doeleinden ;

3° de verandering van lessor vóór de vervaltermijn van een contract
van onroerende leasing ;

4° de akte waarbij, na het verstrijken van het leasingcontract, de
lessee, die de vereniging van mede-eigenaars is van het onroerend
goed, voorwerp van de leasing, volle eigenaar wordt door overname
van de zakelijke rechten van de lessor. » ;

15° de volgende punten worden toegevoegd :

« 32° samenwerkingsakkoord « gasolietanks » : samenwerkingsak-
koord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en
financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks
voor verwarmingsdoeleinden ;

33° gasoliefonds : de rechtspersoon erkend overeenkomstig artikel 14
van het samenwerkingsakkoord « gasolietanks » ;

34° aanvrager van de tussenkomst : de eigenaar, de gebruiker, de
exploitant of zijn gemandateerde die zich aanmeldt bij een sectoraal
fonds voor de sanering van de bodem ;

35° gasolietank : elke opslagplaats voor ontvlambare vloeistoffen met
een vlampunt hoger dan 55° C maar niet hoger dan 100° C, ongeacht
het inhoudsvermogen, die gebruikt wordt of werd voor de verwarming
van gebouwen en die gelegen is of was bij de eindverbruiker, met
inbegrip van alle leidingen van en naar de tank en aansluitingen met de
verwarmingsinstallatie ;

36° gedwongen verkoop : verkoop binnen het kader van een
procedure van insolventie behalve die van faillissement. ».

Art. 4. Het artikel 3/1, § 4, wordt als volgt aangevuld : « c) in geval
van afwezigheid, verlof of verhindering van de leidend ambtenaar van
het Instituut, van de adjunct-leidend ambtenaar van het Instituut en
van de directeur-hoofd van de dienst die de inspectie en de bodem
onder zijn bevoegdheden heeft, door een andere directeur-hoofd van de
dienst aangewezen door één van deze drie ambtenaren. ».

Art. 5. In dezelfde ordonnantie, wordt een artikel 3/2 ingevoegd dat
wordt voorafgegaan door het opschrift « Mede-eigendom » en als volgt
luidt :

« Art. 3/2. In het kader van deze ordonnantie richt het Instituut zich
bij een gedwongen mede-eigendom zoals bepaald in de artikelen 577-3
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, tot de vereniging van
mede-eigenaars voor de communicatie van elke beslissing die in
uitvoering van de huidige ordonnantie wordt genomen. ».

Art. 6. In artikel 4 van dezelfde ordonnantie, wordt een nieuwe § 3
ingevoegd, die luidt als volgt :

« Op het moment van de kennisneming van een bodemattest bedoeld
in artikel 11, moeten de huidige exploitant en de houder van zakelijke
rechten op het betreffende terrein elke risicoactiviteit die niet wordt
vermeld in dit attest en waarvan zij kennis hebben, zo spoedig mogelijk
aangeven bij het Instituut. ».
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Art. 7. In artikel 5, § 2, van dezelfde ordonnantie, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1° worden de woorden « , en de oppervlakte » geschrapt ;

2° punt 3° wordt geschrapt ;

3° in punt 10° worden de woorden « , de voorafgaande behande-
lingsaangiften bedoeld in artikelen 63 en 65/3 » ingevoegd tussen het
woord « saneringsvoorstellen » en de woorden « en risicobeheersvoor-
stellen » ;

4° in punt 11° worden de woorden « betreffende de saneringswer-
ken en de risicobeheersmaatregelen » geschrapt ;

5° de punten 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° en 12° worden
respectievelijk hernummerd als volgt : 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 11°.

Art. 8. In artikel 6 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

– de woorden « alle wijzigingen » worden vervangen door de
woorden « elke wijziging » ;

– er wordt een tweede lid toegevoegd met de volgende tekst : « Via
het platform Nova informeert het Instituut de vergunningafleverende
overheden over de beslissingen die bij uitvoering van deze ordonnantie
worden genomen met betrekking tot een terrein. ».

Art. 9. In artikel 7 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– tussen het eerste en tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat
als volgt luidt :

« In toepassing van artikel 3/2 stelt het Instituut de vereniging van
mede-eigenaars in kennis van dit voornemen, die alle mede-eigenaars
binnen een termijn van tien dagen op de hoogte brengt. » ;

– in het tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– het woord « Deze » wordt vervangen door het woord « De »;

– tussen streepjes 1 en 2 wordt een nieuw streepje ingevoegd, dat als
volgt luidt :

« – de redenen die het Instituut ertoe hebben gebracht om een
bodemverontreiniging te vermoeden ; » ;

2° in § 2 wordt het tweede lid aangevuld met de woorden « per
aangetekend schrijven of via elektronische weg »;

3° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « na ontvangst van de opmerkingen » worden
vervangen door de woorden « na ontvangst van het geheel van
opmerkingen » ;

– de woorden « , per aangetekend schrijven of via elektronische
weg, » worden ingevoegd tussen de woorden « personen bedoeld in
§ 1 » en « in kennis stellen »;

4° in § 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « , per aangetekend schrijven of via elektronische
weg, » worden ingevoegd tussen de woorden « de houder(s) van
zakelijke rechten en de exploitant van de risicoactiviteit » en « op de
hoogte van de opname » ;

– voor het woord « exploitant van de risicoactiviteit » wordt het
woord « huidige » ingevoegd ;

5° er wordt een nieuwe § 4/1 ingevoegd, die als volgt luidt :

« § 4/1. In afwijking van de procedure bedoeld in §§ 1 tot 3 kan het
Instituut zijn beslissing om het (de) perce(e)l(en) al dan niet op te
nemen in de inventaris van de bodemtoestand kenbaar maken in een
gelijkvormigheidsverklaring of een slotverklaring of bij het opleggen
van dringende maatregelen. ».

Art. 10. In artikel 8 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met de volgende zin : « De
bijwerking van de gedetailleerde informatie van de inventaris van de
bodemtoestand kan worden meegedeeld in een gelijkvormigheidsver-
klaring of in een slotverklaring of tijdens de oplegging van noodmaat-
regelen. » ;

2° er wordt een nieuwe § 3 ingevoegd, die als volgt luidt :

« § 3. Het Instituut actualiseert de gedetailleerde informatie van een
in de inventaris van de bodemtoestand ingeschreven perceel op basis
van de informatie die de validatie van de gedetailleerde informatie
voorafgaat, uitsluitend indien deze voorafgaande informatie wordt
overgemaakt door een derde en dat haar actualisatie door deze zelfde
derde is gevraagd. ».
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Art. 11. Artikel 9 van dezelfde ordonnantie, wordt aangevuld met
de volgende alinea’s :

« Behalve indien het verzoek uitgaat van een houder van zakelijke
rechten of een huidige exploitant of een plichthouder of eender welke
vervanger op het betrokken terrein of een vergunningafleverende
overheid of een Brusselse publieke speler, zijn de bodemonderzoeken
en de voorstellen ter uitvoering van deze ordonnantie voor iedereen
toegankelijk, mits het schriftelijk akkoord van de persoon die ze heeft
laten uitvoeren, of de huidige plichthouder, of de houder van zakelijke
rechten, of de huidige exploitant of de vervanger, overeenkomstig de
door de Regering vastgelegde modaliteiten.

In afwijking van het vorige lid deelt het Instituut aan de bodemver-
ontreinigingsdeskundigen, op hun verzoek, de informatie mee waar-
over het beschikt en die nuttig is voor de voltooiing van hun
opdrachten ter uitvoering van deze ordonnantie. ».

Art. 12. In artikel 11 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° de volgende zin wordt geschrapt : « Aangezien het gaat om
bodemonderzoeken, voorstellen, werken en maatregelen, worden
alleen de samenvatting en de conclusies ervan in het bodemattest
vermeld. » ;

2° de woorden « in artikel 17, § 2 » worden vervangen door de
woorden « in artikel 17, §§ 2 tot 5 ».

Art. 13. In artikel 12 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « De overdrager » worden vervangen door de
woorden « Bij elke vervreemding » ;

– de woorden « vraagt per aangetekend schrijven » worden vervan-
gen door de woorden « zoals bepaald in artikel 3, 28°, met inbegrip van
de uitzonderingen die erin worden vermeld, vraagt (vragen) de
overdrager(s) per aangetekend schrijven » ;

– de woorden « aan de overnemer » worden vervangen door de
woorden « aan de overnemer(s) » ;

– de woorden « de totstandkoming » worden vervangen door de
woorden « het afsluiten van de akte, » ;

– in de Franse versie wordt het woord « de » ingevoegd tussen de
woorden « convention ou » en de woorden « l’offre relative » ;

2° in § 2, eerste lid, worden de woorden « De overdrager van een
milieuvergunning voor een risicoactiviteit vraagt per aangetekend
schrijven of via electronische weg een bodemattest voor het betreffende
perceel of de betreffende percelen aan bij het Instituut en bezorgt dit
attest of deze attesten aan de overnemer vóór de overdracht. De
aangifte van de overdracht aan het Instituut bevat : » vervangen door
de woorden « De overdrager van een milieuvergunning voor een
risicoactiviteit vraagt aan het Instituut per aangetekend schrijven of via
elektronische weg een bodemattest voor het betreffende perceel of de
betreffende percelen en bezorgt dit attest of deze attesten aan de
overnemer vóór de overdracht. De aangifte van de overdracht aan de
afleverende overheid bevat : ».

Art. 14. In hoofdstuk II, afdeling V, van dezelfde ordonnantie, wordt
een onderafdeling I, genaamd « Onderafdeling I – Aanleidinggevende
feiten » ingevoegd.

Art. 15. In artikel 13 van dezelfde ordonnantie, hergenaamd « Alge-
mene bepaling » , worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de woorden « of een categorie gecombineerd met
0 » ingevoegd na de woorden « in categorie 0 » ;

2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « uiterlijk zes maanden
na de stopzetting van deze activiteit ; » ;

– punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « in de gevallen voorzien
door artikel 18 van het besluit van 21 november 2013 van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering inzake geïntegreerde preventie en bestrijding
van verontreiniging door industriële emissies, vóór de eerste actualise-
ring van de voor de inrichting afgeleverde milieuvergunning na
7 januari 2013 ; » ;

– punt 4° wordt vervangen door wat volgt : « in het kader van een
procedure van verlenging van de milieuvergunning voor een risicoac-
tiviteit wanneer de afleverende overheid vaststelt dat de inrichting voor
de volledige duur van haar exploitatie niet was uitgerust met
preventiemaatregelen ter garantie van de bodembescherming of dat die
maatregelen onvoldoende werden gecontroleerd en onderhouden. » ;
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3° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt :

« Vóór de aflevering van de vergunning moet een verkennend
bodemonderzoek worden uitgevoerd ten laste van de aanvrager van
een stedenbouwkundige vergunning voor handelingen of werken in
contact met de bodem op meer dan 20m_ op een perceel dat in de
inventaris van de bodemtoestand is opgenomen in categorie 0 of een
categorie gecombineerd met 0 en dat het voorwerp uitmaakt van deze
aanvraag. » ;

4° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt :

« Vóór de aflevering van de vergunning moet een verkennend
bodemonderzoek worden uitgevoerd ten laste van de aanvrager van
een milieuvergunning voor handelingen of werken in contact met de
bodem op meer dan 20 m2 op een perceel dat in de inventaris van de
bodemtoestand is opgenomen in categorie 0 of een categorie gecombi-
neerd met 0 en dat het voorwerp uitmaakt van deze aanvraag. » ;

5° in § 6 worden de woorden « Indien er bij uitgravingswerken »
vervangen door « Indien er bij de voorbereiding of de uitvoering van
uitgravingswerken »;

6° in § 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– het woord « huidige » wordt ingevoegd tussen de woorden « ten
laste van de » en « exploitant van het terrein » ;

– deze paragraaf wordt aangevuld met de volgende alinea :

« Vóór of tijdens de uitvoering van een in dit artikel vastgelegd
verkennend bodemonderzoek kunnen overeenkomstig artikel 49 nood-
maatregelen worden ingevoerd om de onmiddellijke risico’s weg te
nemen. ».

Art. 16. In hoofdstuk II, afdeling V van dezelfde ordonnantie, wordt
een onderafdeling II ingevoegd, « Onderafdeling II - Bijzondere
aanleidinggevende feiten » genaamd.

Art. 17. In de nieuwe onderafdeling II, worden een opschrift en een
artikel 13/1 ingevoegd, die als volgt luiden :

« Onteigening

Artikel 13/1. § 1. De overheid die een terrein wenst te onteigenen,
verzoekt het Instituut per aangetekend schrijven of via elektronische
weg om een bodemattest voor elk betrokken perceel, en dit vóór het
voorlopig vonnis. Het attest of de attesten worden verstrekt in
overeenstemming met de modaliteiten bedoeld in artikel 12, §§ 3 en 4.

§ 2. Voor een terrein dat in de inventaris van de bodemtoestand is
opgenomen in categorie 0 of een categorie gecombineerd met 0, moet er
op dit terrein een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd ten
laste van de onteigenende overheid, vóór het voorlopig vonnis
betreffende deze onteigening.

De bepalingen van deze ordonnantie zijn naar analogie van toepas-
sing, op voorwaarde dat de onteigenende overheid alle verplichtingen
vervult inzake onderzoeken en behandeling van de verontreiniging. ».

Art. 18. In de nieuwe onderafdeling II, worden een opschrift en een
artikel 13/2 ingevoegd, die als volgt luiden :

« Faillissement

Artikel 13/2. § 1. Wanneer de huidige exploitant van een risicoacti-
viteit failliet wordt verklaard, brengt de curator het Instituut hiervan
binnen 30 dagen na de uitspraak van het vonnis van faillietverklaring
op de hoogte.

§ 2. Onverminderd andere wettelijke bepalingen die het faillissement
regelen, moet er binnen de termijn die het Instituut heeft bepaald, op
initiatief van de curator en ten laste van de boedel, een verkennend
bodemonderzoek worden uitgevoerd op de site waar de risicoactivitei-
ten plaatsvonden.

De bepalingen van deze ordonnantie zijn naar analogie van toepas-
sing, doordat de curator de verplichtingen van de gefailleerde ten laste
van de boedel vervult. ».

Art. 19. In de nieuwe onderafdeling II, worden een opschrift en een
artikel 13/3 ingevoegd, die als volgt luiden :

« Gedwongen verkoop

Artikel 13/3. In afwijking van artikel 13, § 1 kan het verkennend
bodemonderzoek worden uitgevoerd binnen een termijn van 120 dagen
na het ogenblik waarop de verkoop definitief is geworden ten laste van
de koper of de schuldeiser, mits het stellen van een financiële zekerheid
uiterlijk op het ogenblik waarop de prijs wordt betaald, indien een
perceel dat is opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand in
categorie 0 of in een categorie gecombineerd met 0, het voorwerp
uitmaakt van een gedwongen verkoop.
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De situatie van het goed in de inventaris van de bodemtoestand
wordt duidelijk vermeld in de akte van gedwongen verkoop, evenals
het bedrag ter financiële zekerheid dat moet worden gesteld overeen-
komstig artikel 71, § 1/1.

De bepalingen van deze ordonnantie zijn naar analogie van toepas-
sing, doordat de koper of de schuldeiser de verplichtingen van de
verkoper ten laste neemt. ».

Art. 20. In hoofdstuk II, afdeling V van dezelfde ordonnantie, wordt
een onderafdeling III ingevoegd, « Onderafdeling III - Vrijstellingen »
genaamd.

Art. 21. In de nieuwe onderafdeling III, worden een opschrift en een
artikel 13/4 ingevoegd, die als volgt luiden :

« Vrijstellingen om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren

Artikel 13/4. § 1. Er moet geen nieuw verkennend bodemonderzoek,
vereist krachtens deze ordonnantie, worden uitgevoerd indien het
betreffende perceel of de betreffende percelen het voorwerp hebben
uitgemaakt van een verkennend bodemonderzoek, of in voorkomend
geval, van een risico-onderzoek dat concludeerde dat er geen risico’s
zijn of van een eindbeoordeling, die minder dan een jaar geleden door
het Instituut gelijkvormig werd verklaard of geacht, en indien er zich
intussen geen incident heeft voorgedaan dat een bodemverontreiniging
zou kunnen veroorzaken en er geen wijziging van de kwetsbaarheids-
zone heeft plaatsgevonden die de interventienormen strikter zou
maken.

§ 2. Er moet geen verkennend bodemonderzoek, vereist krachtens
artikel 13, § 3, worden uitgevoerd in de volgende gevallen :

– indien het betrokken perceel of de betrokken percelen niet zijn
opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand. Teneinde een
eventuele toename van de verontreiniging door het uitoefenen van de
risicoactiviteit te identificeren, wordt de bodemtoestand in dat geval op
het betreffende perceel of de betreffende percelen bij de aanvang van de
risicoactiviteit beschouwd als in overeenstemming met de sanering-
snormen ;

– indien het betrokken perceel of de betrokken percelen in de
inventaris van de bodemtoestand zijn opgenomen in een andere
categorie dan categorie 0 of een categorie gecombineerd met 0.
Teneinde een eventuele toename van de verontreiniging door het
uitoefenen van een risicoactiviteit te identificeren, wordt de bodemtoe-
stand van het betreffende perceel of de betreffende percelen in dat geval
bij de aanvang van de risicoactiviteit vastgelegd door het Instituut, op
basis van een recent gelijkvormig verklaard of geacht verkennend
bodemonderzoek en, in voorkomend geval, op basis van een recent
risico-onderzoek dat concludeerde dat er geen risico’s zijn of van een
recente eindbeoordeling waarvoor een slotverklaring is afgegeven door
het Instituut ;

– indien het betreffende perceel of de betreffende percelen in de
inventaris van de bodemtoestand zijn opgenomen in categorie 0 of een
categorie gecombineerd met 0 en er minder dan vijftien jaar geleden
een verkennend bodemonderzoek, of in voorkomend geval een risico-
onderzoek dat concludeerde dat er geen risico’s zijn of een eindbeoor-
deling, door het Instituut gelijkvormig werd verklaard of geacht.
Teneinde een eventuele toename van de verontreiniging door het
uitoefenen van een risicoactiviteit te identificeren, wordt de bodemtoe-
stand van het betreffende perceel of de betreffende percelen in dat geval
bij de aanvang van de risicoactiviteit vastgelegd door het Instituut, op
basis van het meest recent gelijkvormig verklaard of geacht verkennend
bodemonderzoek en, in voorkomend geval, op basis van het meest
recente risico-onderzoek dat concludeerde dat er geen risico’s zijn, of
van de meest recente eindbeoordeling waarvoor een slotverklaring is
afgegeven door het Instituut.

De persoon die het verkennend bodemonderzoek krachtens arti-
kel 13, § 3, moet uitvoeren, brengt het Instituut ten minste 30 dagen
voor het bedoelde aanleidinggevende feit per aangetekend schrijven of
via elektronische weg op de hoogte van zijn wens om de bepaling van
het eerste lid toe te passen. Bij ontstentenis van een dergelijke
kennisgeving kan de bepaling van het eerste lid niet worden toegepast.
Het Instituut bevestigt de ontvangst van de kennisgeving per aangete-
kend schrijven of via elektronische weg binnen 15 dagen na de
ontvangst ervan.

§ 3. Het Instituut kan een houder van verplichtingen vrijstellen van
de verplichting om een verkennend bodemonderzoek, vereist op grond
van een aanleidinggevend feit bedoeld in artikel 13, uit te voeren of kan
de inhoud van dit onderzoek beperken :

– ofwel indien het betrokken perceel of de betrokken percelen in de
inventaris van de bodemtoestand zijn opgenomen in categorie 4,
eventueel gecombineerd met 0 ;
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– ofwel indien het betrokken perceel of de betrokken percelen in de
inventaris van de bodemtoestand zijn opgenomen in categorie 0 of een
categorie gecombineerd met 0, waarvoor preventieve maatregelen ter
bescherming van de bodem uitgevoerd, gehandhaafd en regelmatig
gecontroleerd werden, sinds er een verkennend bodemonderzoek of, in
voorkomend geval, een eindbeoordeling die het geheel van het
betreffende perceel of de betreffende percelen omvat, door het Instituut
gelijkvormig werd verklaard of geacht en indien de exploitatie niet
wordt stopgezet ;

– ofwel indien het technisch niet mogelijk is de nodige boringen
geheel of gedeeltelijk uit te voeren of dit wordt verhinderd door een
onmogelijkheid in verband met een toegangs- of eigendomsrecht ;

– ofwel indien de gedeeltelijke of volledige uitvoering van de nodige
boringen een economische activiteit ernstig zou kunnen verstoren en de
desbetreffende activiteit niet wordt stopgezet ;

– ofwel indien het betrokken perceel of de betrokken percelen door
meerdere huidige exploitanten worden gebruikt. In dat geval kan een
huidige exploitant die het voorwerp uitmaakt van de verplichting om
een verkennend bodemonderzoek uit te voeren, aan het Instituut
vragen om de omvang van het verkennend bodemonderzoek te
beperken tot zijn exploitatieperimeter.

Om volledig te worden vrijgesteld van de verplichting om een
verkennend bodemonderzoek uit te voeren, vraagt de persoon die het
verkennend bodemonderzoek krachtens artikel 13 moet uitvoeren per
aangetekend schrijven of via elektronische weg de vrijstelling bedoeld
in deze paragraaf aan bij het Instituut. In dat verband voegt hij bij zijn
verzoek de nodige verantwoordings- en bewijsstukken.

Als er een gedeeltelijke vrijstelling wordt gevraagd, moet de
aanvraag om vrijstelling gelijktijdig met het verkennend bodemonder-
zoek worden ingediend, en een gedetailleerde door een erkende
bodemverontreinigingsdeskundige opgestelde motivering en de nodige
bewijsstukken omvatten. De beslissing van het Instituut over het
verzoek om vrijstelling wordt gelijktijdig met de kennisgeving van zijn
beslissing over de gelijkvormigheid van het verkennend bodemonder-
zoek betekend.

Met uitzondering van de gevallen waar er om een gedeeltelijke
vrijstelling wordt gevraagd, stelt het Instituut de aanvrager binnen 30
dagen na zijn aanvraag per aangetekend schrijven of via elektronische
weg in kennis van zijn beslissing om al dan niet vrijstelling te verlenen
of om al dan niet de inhoud van het onderzoek te beperken. De
beslissing van het Instituut is met redenen omkleed en stipuleert, in
voorkomend geval, de toekenningsvoorwaarden. Bij ontstentenis van
een kennisgeving van het Instituut binnen de gestelde termijn wordt
het verzoek geacht te zijn goedgekeurd.

§ 4. In het kader van het Gasoliefonds kan het Instituut een houder
van verplichtingen vrijstellen van de verplichting om een verkennend
bodemonderzoek, vereist op grond van een aanleidinggevend feit
bedoeld in artikel 13, § 1, § 2, 1° en 2°, § 4 en § 5, uit te voeren indien
aan volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan :

1° het betrokken perceel of de betrokken percelen zijn in de
inventaris van de bodemtoestand opgenomen in categorie 0 of een
categorie gecombineerd met 0, uitsluitend omwille van een huidige of
vroegere uitbating van één of meerdere gasolietanks, zoals gedefinieerd
in artikel 3, 35° ;

2° de site maakt het voorwerp uit van een ontvankelijke en
volledige aanvraag tot behandeling van deze tanks bij het Gasolie-
fonds ;

3° de aanvrager van de tussenkomst verbindt er zich toe om een
verkennend bodemonderzoek uit te voeren in het geval het bodemon-
derzoek betreffende een gasolietank, om welke reden ook, niet door het
Gasoliefonds zou worden uitgevoerd.

De houder van de verplichting om een verkennend bodemonderzoek
uit te voeren stuurt per aangetekend schrijven of via elektronische weg
aan het Instituut, de bewijzen van de bovengenoemde elementen,
zijnde enerzijds de verklaring tot ontvankelijkheid en volledigheid
door het sectoraal fonds voor de sanering van de bodem van de
aanvraag tot tussenkomst en anderzijds van de verbintenis om een
verkennend bodemonderzoek uit te voeren indien het sectoraal fonds
dit bodemonderzoek betreffende een gasolietank niet ten laste neemt.
Het Instituut brengt de aanvrager binnen 30 dagen na de aanvraag per
aangetekend schrijven of via elektronische weg op de hoogte van zijn
beslissing om de vrijstelling al dan niet toe te kennen.
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§ 5. Een verkennend bodemonderzoek, zoals vereist in artikel 13,
§ 1, dient niet uitgevoerd te worden indien het enige motief dat de
inschrijving van het of de percelen in de categorie 0 of een categorie
gecombineerd met 0, in de inventaris van de bodemtoestand rechtvaar-
digt, de aflevering van een milieuvergunning is voor een risicoactiviteit
die niet of nog niet in gebruik is genomen. In dat geval legt de
overdrager van de zakelijke rechten hiervan een verklaring af voor de
notaris die gelast is met het verlijden van de authentieke akte. ».

Art. 22. In de nieuwe onderafdeling III, worden een opschrift en een
artikel 13/5 ingevoegd, die als volgt luiden :

« Afwijking betreffende de gedwongen mede-eigendom

Artikel 13/5. § 1. In afwijking van artikel 13, § 1 kan het Instituut een
houder van zakelijke rechten op een kavel die deel uitmaakt van een
gedwongen mede-eigendom, als gedefinieerd in artikel 577-3 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek, vrijstelling verlenen van de
verplichting een verkennend bodemonderzoek uit te voeren of de
inhoud van dit onderzoek beperken, indien de mede-eigendom een
terrein omvat dat in de inventaris van de bodemtoestand is opgenomen
in categorie 0 of een categorie gecombineerd met 0, indien de
aanwijzing op verontreiniging niet enkel deze kavel betreft.

Elke aanvraag om vrijstelling moet per aangetekend schrijven of via
elektronische weg aan het Instituut worden gericht. Het Instituut stelt
de aanvrager binnen 30 dagen na de aanvraag per aangetekend
schrijven of via elektronische weg in kennis van zijn met redenen
omklede beslissing om al dan niet vrijstelling te verlenen of om al dan
niet de inhoud van het onderzoek te beperken. Bij ontstentenis van een
kennisgeving van het Instituut binnen de gestelde termijn wordt het
verzoek geacht te zijn goedgekeurd. Een vrijstelling, met inbegrip van
degene die goedgekeurd is geacht, is slechts geldig als vooraf een
geldig bodemattest werd afgeleverd door het Instituut.

§ 2. In het geval bedoeld in § 1, indien het vermoeden van
verontreiniging niet enkel op een andere kavel betrekking heeft, kan het
Instituut opleggen dat de verplichting tot het uitvoeren van een
verkennend bodemonderzoek en de eventuele verplichtingen die
daaruit zouden voortvloeien, ten laste zijn van de vereniging van
mede-eigenaars. Deze beslissing wordt met redenen omkleed en binnen
30 dagen na de vrijstellingsaanvraag betekend aan de vereniging van
mede-eigenaars.

§ 3. De Regering kan de toepassingsmodaliteiten van dit arti-
kel bepalen. ».

Art. 23. In hoofdstuk II, afdeling V van dezelfde ordonnantie, wordt
een onderafdeling IV ingevoegd, « Onderafdeling IV – Inhoud en
uitvoering van het verkennend bodemonderzoek » genoemd, dat de
artikelen 14 tot 16 omvat.

Art. 24. In artikel 14 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– het eerste lid wordt aangevuld met de woorden « , behoudens
bepaling zoals bedoeld in artikel 13/1, § 2. » ;

– het wordt aangevuld met de volgende alinea :

« Onverminderd de bepalingen zoals bedoeld in artikel 13/4 kan het
Instituut de omvang van de zone die het voorwerp uitmaakt van een
verkennend bodemonderzoek beperken op basis van een met redenen
omkleed verzoek dat per aangetekend schrijven of via elektronische
weg werd overgemaakt. Het Instituut beslist over een dergelijk verzoek
binnen 30 dagen. » ;

2° in § 3 wordt het woord « conforworden » vervangen door het
woord « worden », en worden het derde en vierde lid vervangen door
een nieuwe alinea, die als volgt luidt :

« Het verkennend bodemonderzoek bepaalt eveneens het type of de
types van verontreiniging (eenmalige verontreiniging, gemengde ver-
ontreiniging of weesverontreiniging) en in voorkomend geval de te
nemen follow-up- of noodmaatregelen. Het onderscheidt eventueel de
toename van de verontreiniging. Het kan de bodemverontreiniging
afbakenen. » ;

3° er wordt een § 3/1 ingevoegd, die als volgt luidt :

« § 3/1. Het verkennend bodemonderzoek geldt als gedetailleerd
onderzoek indien het verkennend bodemonderzoek de bodemveront-
reiniging reeds heeft afgebakend. In dat geval bepaalt het de termijn
waarbinnen een risico-onderzoek of een saneringsvoorstel aan het
Instituut moet worden betekend.

Het verkennend bodemonderzoek omvat een vereenvoudigde risi-
cobeoordeling indien het gaat om een weesverontreiniging in de
gevallen bedoeld in artikel 19, § 1, 2°, en deze beoordeling geldt als
risico-onderzoek. ».
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Art. 25. In artikel 15 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 3 worden de woorden « , waaronder ook de verkennende
bodemonderzoeken volgens artikel 14, § 3/1, » ingevoegd tussen de
woorden « verkennend bodemonderzoek » en het woord « heeft. » ;

2° in § 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « , het risico-onderzoek en het risicobeheersvoorstel of
het saneringsvoorstel » worden ingevoegd tussen de woorden « het
gedetailleerd onderzoek » en de woorden « in voorkomend geval » ;

– het woord « desgevallend » tussen de woorden « bepaalt » en de
woorden « het type of de types verontreiniging. » wordt geschrapt.

3° er wordt een § 6 toegevoegd, die als volgt luidt :

« § 6. - Indien een perceel in de inventaris van de bodemtoestand
wordt opgenomen in categorie 2 naar aanleiding van een verkennend
bodemonderzoek, blijft dit geldig zolang de elementen die in aanmer-
king worden genomen om de kwetsbaarheidszone en bijgevolg de
interventienormen te bepalen, overeenkomstig artikel 3, 10° en 12°, niet
worden gewijzigd. Bij afgifte, na het verkennend bodemonderzoek, van
een stedenbouwkundig attest, een stedenbouwkundige vergunning of
een verkavelingsvergunning voor dit perceel die er de kwetsbaarheids-
zone zodanig van wijzigt dat de interventienormen strikter worden,
overeenkomstig artikel 3, 10° en 12°, moet het verkennend bodemon-
derzoek vóór de handelingen en werken die het voorwerp uitmaken
van deze attesten, stedenbouwkundige vergunningen of verkavelings-
vergunningen, worden geactualiseerd ten laste van de aanvrager van
het attest of de vergunning. ».

Art. 26. In artikel 16 van dezelfde ordonnantie, wordt het eerste lid
aangevuld met de volgende zin : « De bodemverontreinigingsdeskun-
dige moet de houder van verplichtingen informeren over de voordelen
van deze combinatie van onderzoeken. ».

Art. 27. In artikel 17 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « of van een bodemonderzoek betreffende een
sectoraal fonds voor de sanering van de bodem » worden ingevoegd
tussen de woorden « bodemonderzoek » en « moet vervuld worden »;

– punt 1° wordt vervangen door wat volgt :

« 1° de vervreemding van zakelijke rechten op het terrein waarop
deze verplichting betrekking heeft, behalve in een van de volgende
hypotheses :

– de persoon die de zakelijke rechten vervreemdt heeft geen
financiële, toezichts- of beheersband met de houder van een verplich-
ting inzake behandeling van verontreiniging ;

– de vervreemding van zakelijke rechten heeft betrekking op een
kavel in een gedwongen mede-eigendom, zoals bepaald in artike-
len 577-3 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en hetzij de
verplichting tot behandeling niet enkel de houder van zakelijke rechten
van deze kavel toekomt, hetzij deze kavel niet in contact is met de
bodem ;

– de vervreemding van zakelijke rechten gebeurt via een onteige-
ningsprocedure, als bedoeld in artikel 13/1 ; » ;

– punt 2° wordt opgeheven ;

2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « en 2° » en « of de overdracht van een milieuvergun-
ning » worden geschrapt ;

– het woord « kunnen » wordt vervangen door het woord « kan » ;

– het eerste streepje wordt geschrapt ;

– het tweede streepje krijgt het nummer 1° ; in het derde streepje, dat
het nummer 2° krijgt, wordt « , § 1 ; » ingevoegd na de woorden
« artikel 71 » ;

– een nieuw nummer 3° wordt ingevoegd en luidt als volgt :

« 3° voor zover het onderstaande gelijkvormig verklaard of geacht
werd :

– een verkennend bodemonderzoek indien het gaat om weesveront-
reinigingen ;

– een risico-onderzoek, indien het gaat om gemengde of eenmalige
verontreinigingen die moeten worden behandeld door middel van
risicobeheer ;

72450 MONITEUR BELGE — 13.07.2017 — BELGISCH STAATSBLAD
 h

ttp
://

w
w

w
.e

m
is

.v
ito

.b
e 

B
el

gi
sc

h 
S

ta
at

sb
la

d 
dd

 1
3-

07
-2

01
7 

ht
tp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

dd



– een gedetailleerd onderzoek, indien het gaat om gemengde of
eenmalige verontreinigingen die moeten worden behandeld door
middel van een sanering. » ;

– de volgende zin wordt toegevoegd op het einde van het tweede
lid : « Na het verstrijken van deze termijn wordt het voorstel geacht te
zijn aanvaard. ».

3° het artikel wordt aangevuld met de §§ 3, 4, 5 en 6, die als volgt
luiden :

« § 3. In afwijking van § 1, 1° kan de vervreemding van een zakelijk
recht plaatsvinden vóór de behandeling van de gemengde of eenmalige
bodemverontreiniging, ongeacht het type van behandeling, indien aan
de volgende voorwaarden is voldaan :

1° een verkennend bodemonderzoek werd gelijkvormig verklaard
of geacht ;

2° de houder van de verplichting inzake behandeling van de
bodemverontreiniging heeft zich ertoe verbonden om deze binnen een
door het Instituut goedgekeurd tijdschema te vervullen ;

3° er is een financiële zekerheid gesteld die deze verbintenis dekt in
overeenstemming met artikel 71, § 1/1.

De houder van de verplichting stuurt per aangetekend schrijven of
via elektronische weg aan het Instituut een voorstel betreffende het
tijdschema van behandeling van de bodemverontreiniging en betref-
fende het bedrag van de financiële zekerheid. Na ontvangst van deze
voorstellen heeft het Instituut 30 dagen de tijd om er al dan niet mee in
te stemmen. Na het verstrijken van deze termijn wordt het voorstel
geacht te zijn aanvaard.

§ 4. In afwijking van § 1, 1° kan de vervreemding van een zakelijk
recht plaatsvinden vóór de behandeling van de bodemverontreiniging
die voortvloeit uit een bodemonderzoek betreffende een sectoraal fonds
voor de sanering van de bodem, indien aan de volgende voorwaarden
is voldaan :

1° de behandeling betreft uitsluitend een verontreiniging die ten
laste wordt genomen door een sectoraal fonds voor de sanering van de
bodem ;

2° de houder van de verplichting inzake behandeling van de
verontreiniging, verbindt er zich solidair met de aanvrager van de
tussenkomst toe om de behandeling van de verontreiniging uit te
voeren in het geval deze, om welke reden dan ook, niet door het
sectoraal fonds voor de sanering van de bodem zou worden uitge-
voerd.

De houder van de verplichting stuurt per aangetekend schrijven of
via elektronische weg, de bewijzen van de bovengenoemde elementen,
zijnde enerzijds de verklaring tot ontvankelijkheid en volledigheid
door het sectoraal fonds voor de sanering van de bodem van de
aanvraag tot tussenkomst en anderzijds van de verbintenissen, solidair
genomen met de aanvrager van de tussenkomst, om de verontreiniging
te behandelen indien het sectoraal fonds deze verontreiniging niet ten
laste neemt.

Na ontvangst van deze documenten heeft het Instituut 30 dagen de
tijd om er al dan niet mee in te stemmen. Na het verstrijken van deze
termijn wordt het voorstel geacht te zijn aanvaard.

§ 5. Bij afwijking van § 1, 1°, kan de vervreemding van een zakelijk
recht ook plaatsvinden vóór de behandeling van de bodemverontrei-
niging, wanneer de behandeling uitsluitend betrekking heeft op een
verontreiniging die wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen
van artikel 70.

§ 6. Wanneer de behandeling tezelfdertijd verontreinigingen beoogt
die door een sectoraal fonds voor de sanering van de bodem ten laste
worden genomen en andere niet, dan kunnen de bepalingen van § 2,
§ 3, § 4 en § 5 simultaan worden toegepast. ».

Art. 28. In artikel 18 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° de §§ 1, 2 en 3 worden hernummerd tot respectievelijk 2, 3 en 4 ;

2° er wordt een nieuwe § 1 ingevoegd, die als volgt luidt :

« § 1. De Regering definieert de kwetsbaarheidszones. » ;

3° in de nieuwe § 3 van de Franse versie, worden de worden « de
travaux d’assainissement » vervangen door de worden « d’un assainis-
sement » ;

4° in de nieuwe § 4 wordt het woord « verontreinigingdrempels »
vervangen door het woord « verontreinigingsdrempels ».
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Art. 29. In artikel 19 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° de titel van het artikel wordt als volgt geherformuleerd :
« Realisatie van een gedetailleerd onderzoek » ;

2° in § 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « een overschrijding van de saneringsnormen en »
worden geschrapt ;

– de paragraaf wordt aangevuld met de volgende woorden :

« , tenzij het behoort tot een van de volgende uitzonderingen :

1° de verontreiniging stemt overeen met een verontreiniging van
natuurlijke oorsprong, zoals bepaald of erkend door het Instituut ;

2° de verontreiniging heeft uitsluitend betrekking op zware meta-
len of polycyclische aromatische koolwaterstoffen die aanwezig zijn in
aanvulgronden, en is een weesverontreiniging. » ;

3° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 30. In artikel 20 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt :

« § 1. Wanneer een verkennend bodemonderzoek wijst op de
aanwezigheid van een weesverontreiniging, moeten een gedetailleerd
onderzoek en een risico-onderzoek worden uitgevoerd met betrekking
tot deze verontreiniging ten laste van de houder van zakelijke rechten
op het terrein getroffen door de verontreiniging. » ;

2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. Wanneer een verkennend bodemonderzoek wijst op de
aanwezigheid van een gemengde verontreiniging, moeten een gedetail-
leerd onderzoek en een risico-onderzoek met betrekking tot deze
verontreiniging solidair worden uitgevoerd ten laste van :

– de huidige exploitant die een deel van deze verontreiniging heeft
veroorzaakt ;

– de houder van zakelijke rechten die een deel van deze verontrei-
niging heeft veroorzaakt ;

– de geïdentificeerde persoon die een deel van deze verontreiniging
heeft veroorzaakt. » ;

3° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

– het woord « risicoonderzoek » wordt vervangen door het woord
« risico-onderzoek » ;

– de woorden « opstelling van risicobeheersvoorstel en de uitvoering
risicobeheersmaatregelen » worden vervangen door de woorden
« opstelling van een risicobeheersvoorstel en de uitvoering van een
risicobeheer » ;

– in de Franse versie worden de woorden « de travaux
d’assainissement » vervangen door de woorden « d’un assainisse-
ment ».

Art. 31. In artikel 21 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt :

« § 1. Wanneer een verkennend bodemonderzoek wijst op de
aanwezigheid van een eenmalige verontreiniging, moeten een gedetail-
leerd onderzoek, een saneringsvoorstel en een sanering betreffende
deze verontreiniging worden uitgevoerd ten laste van :

– de huidige exploitant die deze verontreiniging heeft veroorzaakt ;

– de houder van zakelijke rechten die deze verontreiniging heeft
veroorzaakt ;

– de geïdentificeerde persoon die deze verontreiniging heeft veroor-
zaakt. » ;

2° in § 2 worden de woorden « De saneringswerken hebben »
vervangen door de woorden « De sanering heeft » en worden de
woorden « kunnen de saneringswerken » vervangen door de woorden
« kan de sanering » .

Art. 32. In artikel 22 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 wordt het woord « gedetailleerde »vervangen door het
woord « gedetailleerd » ;

2° in de §§ 1 en 2 worden de woorden « gedetailleerd onderzoek »
voorafgegaan door de woorden « het verkennend bodemonderzoek
of » ;

3° in § 2, wordt het woord « vüür » vervangen door het woord
« voor » ;
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4° een § 3 wordt toegevoegd, dat als volgt luidt :

« § 3. In afwijking van de paragrafen 1 en 2, indien het onmogelijk is
om vast te stellen dat de verontreiniging volledig werd veroorzaakt
vóór 1 januari 1993 en indien wordt aangetoond dat de verontreiniging
voornamelijk werd veroorzaakt vóór 1 januari 1993, kan een behande-
ling van deze verontreiniging door middel van risicobeheer worden
uitgevoerd ten laste van de huidige exploitant, de houder van zakelijke
rechten of de geïdentificeerde persoon die de verontreiniging heeft
veroorzaakt. » ;

5° een § 4 wordt toegevoegd, dat als volgt luidt :

« § 4. Wordt het type van een verontreiniging gewijzigd na de
gelijkvormigheidsverklaring van een verkennend bodemonderzoek,
dan zijn de personen bedoeld in de artikelen 20, 21 en 22, §§ 1 tot 3,
naar analogie belast met de verdere behandeling van deze verontreini-
ging, rekening houdend met het nieuwe type verontreiniging. ».

Art. 33. In artikel 23 van deze ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 2 wordt het woord « risicobeheersmaatregelen » vervangen
door de woorden « een risicobeheer » ;

2° in § 3 wordt het vierde lid aangevuld met de woorden « tot
§ 5 ».

Art. 34. In artikel 24, § 1 van dezelfde ordonnantie, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « , of door het Gewestelijk fonds voor de behande-
ling van weesverontreinigingen, » worden ingevoegd tussen het
woord « verplichtingen » en de woorden « in uitvoering » ;

2° de woorden « behandelingen en andere » worden ingevoegd
tussen het woord « onderzoeken, » en het woord « maatregelen » ;

3° de woorden « of werken » worden geschrapt.

Art. 35. In artikel 25 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « en bepaalt, en eventueel onderscheidt, de toename
van de verontreiniging » worden vervangen door de woorden « , en
onderscheidt, bevestigt of vernietigt eventueel de toename van de
verontreiniging » ;

– in de Franse versie wordt deze paragraaf aangevuld met de
woorden « et éventuellement, distingue, confirme ou infirme
l’accroissement de pollution. » ;

– deze paragraaf wordt aangevuld met het volgende lid :

« Voor de weesverontreinigingen moet de afbakening niet verder
gaan dan de zone die wordt afgebakend door het perceel of de percelen
die het voorwerp hebben uitgemaakt van het verkennend bodemon-
derzoek. » ;

2° in § 2 worden de woorden « per perceel » ingevoegd tussen de
woorden « met redenen omklede conclusies » en de woorden « betref-
fende de omvang ».

Art. 36. In artikel 27, § 2 van dezelfde ordonnantie, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « In stituut » worden vervangen door het woord
« Instituut » ;

2° het woord « bepaalt » wordt vervangen door de woorden
« bevestigt of vernietigt » ;

3° het woord « bepaalt » wordt ingevoegd tussen de woorden
« types bodemverontreiniging en » en de woorden « de termijn ».

Art. 37. Artikel 28, eerste lid van dezelfde ordonnantie, wordt
aangevuld met de volgende zin :

« De bodemverontreinigingsdeskundige moet de houder van ver-
plichtingen informeren over de voordelen van deze combinatie van
onderzoeken. ».

Art. 38. In artikel 29 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 wordt het woord « brengt » vervangen door het woord
« meebrengt » ;

2° in § 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :

« De risicobeoordeling onderzoekt :

1° de huidige risico’s, rekening houdend met het huidige geoor-
loofd feitelijk gebruik van het terrein ; en
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2° de potentiële risico’s, rekening houdend met het huidige geoor-
loofd feitelijk gebruik van het terrein en de bestemmingen die
toegestaan zijn volgens de bodembestemmingsplannen ; en

3° de toekomstige risico’s, als ze gekend zijn, rekening houdend
met de bestemming, volgens de geldige stedenbouwkundige attesten,
stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen voor
het terrein die nog niet uitgevoerd zijn. » ;

3° in § 3 worden de woorden « per perceel » ingevoegd tussen de
woorden « met redenen omklede conclusies » en de woorden « betref-
fende de aanvaardbaarheid » ;

4° in § 4 worden de woorden « bepaalt de type-inhoud van het
risicoonderzoek » vervangen door de woorden « kan de type-inhoud
van het risico-onderzoek bepalen ».

Art. 39. In artikel 30, § 2, tweede lid van dezelfde ordonnantie,
wordt het woord « of » ingevoegd tussen het woord « schrijven » en
de woorden « via elektronische weg ».

Art. 40. In artikel 32 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin :

« Een risico-onderzoek is niet meer geldig als een stedenbouwkundig
attest, een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergun-
ning voor het terrein wordt afgeleverd na dit onderzoek en een van de
door dit onderzoek in aanmerking genomen elementen wijzigt. » ;

– in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– in de Franse versie worden de woorden « soumise à gestion du
risque » geschrapt;

– dit lid wordt vervangen door wat volgt:

« Wanneer een risico-onderzoek betreffende een perceel niet langer
geldig is, moet er door de personen bedoeld in de artikelen 20 tot 22 of
door de aanvrager van de afgeleverde, maar nog niet uitgevoerde
stedenbouwkundige vergunning een bijwerking van het onderzoek
betreffende dat perceel worden uitgevoerd vóór de feiten bedoeld in
artikel 17, § 1. Als het risico-onderzoek wordt geactualiseerd om de
toekomstige risico’s te beoordelen, rekening houdend met de bestem-
ming volgens de geldige stedenbouwkundige attesten, stedenbouw-
kundige vergunningen en verkavelingsvergunningen voor het terrein,
en als dit risico-onderzoek hetzij een onaanvaardbaar risico, hetzij geen
onaanvaardbaar risico maar wel een vermindering van de huidige
gebruiksbeperkingen vaststelt, moet een risicobeheersvoorstel of sane-
ringsvoorstel worden opgesteld om ofwel het beoogde risico te
beheren, ofwel het risicobeheer te beschrijven dat de wijziging van de
gebruiksbeperkingen beoogt. Het risicobeheersvoorstel of het sanerings-
voorstel en hun uitvoering zijn ten laste van de persoon die het
risico-onderzoek actualiseert » ;

2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. Het Instituut bepaalt of, desgevallend, bevestigt of vernietigt,
op basis van de vorige onderzoeken en de resultaten van de follow-
upmaatregelen, of de gegevens van het gedetailleerd onderzoek of zelfs
van het verkennend bodemonderzoek die in het kader van een
risico-onderzoek worden gebruikt nog voldoende actueel zijn om een
exact beeld te geven van de actuele staat van bodemverontreiniging.
Worden deze gegevens niet langer als voldoende actueel beschouwd,
dan dient het nieuwe risico-onderzoek, vereist krachtens § 1, te worden
voorafgegaan door een bijwerking van dit gedetailleerd onderzoek,
uitgevoerd overeenkomstig afdeling II van hoofdstuk III of zelfs door
een bijwerking van het verkennend bodemonderzoek, uitgevoerd
overeenkomstig afdeling V van hoofdstuk II. ».

Art. 41. In artikel 33 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « die moeten worden genomen » worden geschrapt ;

– het woord « huidige » wordt ingevoegd tussen het woord « de » en
de woorden « via een risico-onderzoek geïdentificeerde risico’s »;

– de woorden « , overeenkomstig artikel 29, § 2, tweede lid, 1°, »
worden ingevoegd tussen de woorden « via een risico-onderzoek
geïdentificeerde risico’s » en de woorden « aanvaardbaar te maken » ;

– deze paragraaf wordt aangevuld met de twee volgende alinea’s :

« Het risicobeheersvoorstel bepaalt eveneens het type en de uitvoe-
ringswijze van het risicobeheer om de toekomstige risico’s geïdentifi-
ceerd door een risico-onderzoek, overeenkomstig artikel 29, § 2,
tweede lid, 2° en 3°, aanvaardbaar te maken voor de volksgezondheid
en het milieu indien het geoorloofd feitelijk gebruik van het terrein zal
worden gewijzigd, rekening houdend met :

72454 MONITEUR BELGE — 13.07.2017 — BELGISCH STAATSBLAD
 h

ttp
://

w
w

w
.e

m
is

.v
ito

.b
e 

B
el

gi
sc

h 
S

ta
at

sb
la

d 
dd

 1
3-

07
-2

01
7 

ht
tp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

dd



– de bestemming, volgens de geldige stedenbouwkundige attesten,
stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen voor
het terrein ;

– een afgeleverd en geldig, maar nog niet uitgevoerd(e) stedenbouw-
kundig attest of stedenbouwkundige vergunning ;

– andere bestemmingen die zijn toegestaan volgens de bodembe-
stemmingsplannen.

Het risicobeheersvoorstel wordt opgesteld door de personen bedoeld
in de artikelen 20 tot 22 of door de aanvrager van de afgeleverde, maar
nog niet uitgevoerde stedenbouwkundige vergunning. » ;

2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– in de Franse versie wordt telkens de letter « s » aan het woord
« retenues » geschrapt ;

– de woorden « de gekozen risicobeheersmaatregelen » worden
telkens vervangen door de woorden « het gekozen risicobeheer » ;

– de woorden « met andere denkbare risicobeheersmaatregelen »
worden vervangen door de woorden « met andere denkbare risicobe-
heren » ;

– de woorden « na ze te hebben vergeleken » worden vervangen
door de woorden « na het te hebben vergeleken »;

– de woorden « waarbinnen deze maatregelen uitgevoerd moeten
worden » worden vervangen door de woorden « waarbinnen dit
risicobeheer uitgevoerd moet worden » .

Art. 42. In artikel 34 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 2 wordt het eerste lid aangevuld met de volgende zin :

« Het kan eveneens gelijktijdig met een risico-onderzoek worden
betekend, dat eventueel wordt gecombineerd met een gedetailleerd
onderzoek, alleen of in combinatie met een verkennend bodemonder-
zoek. » ;

2° in de §§ 2 en 3, wordt het woord « of » ingevoegd tussen het
woord « schrijven » en de woorden « via elektronische weg » ;

3° in § 3, tweede lid, worden de woorden « Na ontvangst van het
risicobeheersvoorstel heeft het Instituut 15 dagen de tijd » vervangen
door de woorden « « Vanaf de datum van ontvangst van het risicobe-
heersvoorstel en voor zover de voorafgaande onderzoeken gelijkvor-
mig werden verklaard, heeft het Instituut 15 dagen de tijd ».

Art. 43. In artikel 35, § 2, van dezelfde ordonnantie, worden het
zinsdeel dat begint met de woorden « op welke voorwaarden de
risicobeheersmaatregelen » en eindigt met de woorden « voltooid moet
zijn. », alsook de tweede zin, vervangen door de woorden : « overeen-
komstig welke voorwaarden het risicobeheer uitgevoerd moet worden,
welke resultaten behaald moeten worden met de uitvoering van dit
beheer en binnen welke termijn dit beheer moet zijn uitgevoerd. Het
Instituut kan eveneens nood- of follow-upmaatregelen voorschrijven. ».

Art. 44. In artikel 38 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « na de gelijkvormigheidsverklaring van het risicobe-
heersvoorstel, en uiterlijk » worden ingevoegd tussen het woord
« indien » en de woorden « tijdens de uitvoering » ;

– het woord « deze » wordt vervangen door het woord « dit » ;

– de woorden « niet de verwachte resultaten zullen opleveren »
worden vervangen door de woorden « niet de verwachte resultaten zal
opleveren » ;

– het woord « risicobeheersmaatregelen » wordt vervangen door de
woorden « het risicobeheer » ;

– de woorden « kunnen de risicobeheersmaatregelen aangepast
worden » worden vervangen door de woorden « kan het risicobeheer
aangepast worden » ;

– de woorden « ver » en « zoek » worden vervangen door het woord
« verzoek » ;

– in de Franse versie wordt het woord « leur » vervangen door het
woord « sa » ;

– in de Franse versie worden de woorden « de mesures de »
vervangen door de woorden « d’une »;

– in de Franse versie wordt het woord « peuvent » vervangen door
het woord « peut » ;

– in de Franse versie wordt het woord « adaptées » vervangen door
het woord « adaptée ».
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2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « in voorkomend geval » worden ingevoegd tussen de
woorden « en moet » en de woorden « vergezeld zijn van een advies » ;

– het woord « of » wordt ingevoegd tussen het woord « schrijven »
en de woorden « via elektronische weg » ;

– de woorden « of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het
hoofdkantoor van het lnstituut » worden geschrapt ;

3° in § 3, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden « per
aangetekend schrijven of via elektronische weg » ;

4° in § 3, derde lid, wordt het woord « niet » geschrapt ;

5° in § 4, derde lid, wordt het woord « niet » geschrapt.

Art. 45. In artikel 39, § 1, van dezelfde ordonnantie, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « van deze maatregelen » tussen de woorden « een
eindbeoordeling » en het woord « gemaakt » worden geschrapt ;

2° de woorden « die de maatregelen moet uitvoeren » worden
vervangen door de woorden « die het moet uitvoeren ».

Art. 46. In artikel 40 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « aan de personen bedoeld in artikel 35, § 3 » worden
geschrapt ;

– bij het eerste streepje, vernummerd tot 1° worden de woorden
« aan de personen bedoeld in artikel 35, § 3 » ingevoegd tussen de
woorden « ofwel » en de woorden « een slotverklaring » ;

– na het 1° en vóór streepjes 2 en 3 wordt een punt 2° ingevoegd, dat
als volgt luidt :

« 2° ofwel aan de persoon bedoeld in artikel 35, § 3, 1° : » ;

– dat 2° wordt aangevuld met de volgende alinea :

« In onderlinge overeenstemming tussen het Instituut en de persoon
die het risicobeheer moet uitvoeren, kunnen de termijnen van 30 dagen
bedoeld in het eerste lid verlengd worden tot 60 dagen. » ;

2° in § 2 worden de woorden « van 30 dagen » tussen de woorden
« binnen de termijn » en « bedoeld in § 1 » geschrapt ;

3° er wordt een § 4 toegevoegd, luidend :

« § 4 - Indien een perceel in de inventaris van de bodemtoestand
wordt opgenomen in categorie 2 naar aanleiding van een eindbeoor-
deling, blijft dit geldig zolang de elementen die in aanmerking worden
genomen om de kwetsbaarheidszone en bijgevolg de interventienor-
men te bepalen, overeenkomstig artikel 3, 10° en 12°, niet worden
gewijzigd. Bij afgifte, na de eindbeoordeling, van een stedenbouwkun-
dig attest, een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergun-
ning voor dit perceel die er de kwetsbaarheidszone zodanig van wijzigt
dat de interventienormen strikter worden, overeenkomstig artikel 3, 10°
en 12°, moet de eindbeoordeling vóór de handelingen en werken die
het voorwerp uitmaken van deze stedenbouwkundige attesten, steden-
bouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen, worden
geactualiseerd ten laste van de aanvrager van het attest of de
vergunning. ».

Art. 47. In artikel 41, § 2, van dezelfde ordonnantie, worden de
woorden « deze werken uitgevoerd moeten worden » vervangen door
« deze sanering uitgevoerd moet worden ».

Art. 48. In artikel 42 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 2 wordt het eerste lid als volgt aangevuld :

« Het kan eveneens gelijktijdig met een gedetailleerd onderzoek
worden meegedeeld, dat eventueel wordt gecombineerd met een
verkennend bodemonderzoek. » ;

2° in § 2, tweede lid wordt het woord « of » ingevoegd tussen de
woorden « schrijven » en « via elektronische weg » ;

3° in § 3, tweede lid wordt het woord « of » ingevoegd tussen de
woorden « schrijven » en « via elektronische weg », en worden de
woorden « Na ontvangst van het saneringsvoorstel heeft het Instituut
15 dagen de tijd » vervangen door de woorden « Vanaf de datum van
ontvangst van het saneringsvoorstel en voor zover de voorafgaande
onderzoeken gelijkvormig werden verklaard, heeft het Instituut 15
dagen de tijd ».
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Art. 49. In artikel 43, § 2, van dezelfde ordonnantie, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « de saneringswerken uitgevoerd moeten worden »
worden vervangen door « de sanering uitgevoerd moet worden » ;

– de woorden « deze werken » worden vervangen door « deze
sanering » ;

– de woorden « de werken voltooid moeten zijn » worden vervangen
door « de sanering voltooid moet zijn ».

Art. 50. In artikel 45 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in de §§ 1 en 2 worden de woorden « de saneringswerken
worden uitgevoerd » telkens vervangen door de woorden « de sanering
wordt uitgevoerd » ;

2° in § 3 wordt het woord « saneringswerken » vervangen door het
woord « saneringen ».

Art. 51. In artikel 46 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « na de gelijkvormigheidsverklaring van het sane-
ringsvoorstel, en uiterlijk » worden ingevoegd tussen het woord
« indien » en de woorden « tijdens de uitvoering » ;

– het woord « deze » wordt vervangen door het woord « die » ;

– het woord « zullen » wordt vervangen door het woord « zal » ;

– in de Franse versie wordt het woord « leur » vervangen door het
woord « son » ;

– de woorden « saneringswerken » worden vervangen door de
woorden « een sanering » ;

– het woord « kunnen » wordt vervangen door het woord « kan » ;

– in de Franse versie wordt het woord « adaptés » vervangen door
het woord « adapté ».

2° in § 1 worden de woorden « kunnen de saneringswerken
aangepast worden » vervangen door de woorden « kan de sanering
aangepast worden » ;

3° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de woorden « in voorkomend geval » worden ingevoegd tussen
de woorden « en moet » en « vergezeld zijn » ;

– het woord « of » wordt ingevoegd tussen de woorden « schrij-
ven » en « via elektronische weg » ;

– de woorden « of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het
hoofdkantoor van het Instituut » worden geschrapt ;

4° in § 3 wordt het eerste lid aangevuld met de worden « per
aangetekend schrijven of via elektronische weg » ;

5° in § 3 derde lid, wordt het woord « niet « geschrapt » ;

6° in § 4 vierde lid, wordt het woord « niet » geschrapt.

Art. 52. In artikel 47 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de woorden « deze werken » vervangen door de
woorden « deze sanering » en de woorden « met bericht van ontvangst
of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het hoofdkantoor van het
Instituut » geschrapt ;

2° in § 2 worden de woorden « de uitgevoerde saneringswerken »
vervangen door de woorden « de uitgevoerde sanering ».

Art. 53. In artikel 48 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de woorden « aan de personen bedoeld in
artikel 43, § 3 » geschrapt ;

2° in § 1 wordt het eerste streepje vervangen door een 1° en worden
de woorden « aan de personen bedoeld in artikel 43, § 3 » ingevoegd
tussen de woorden « ofwel » en « een slotverklaring » ;;
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3° in § 1 worden het tweede en derde streepje vervangen door een
2°, dat als volgt luidt :

« 2° ofwel aan de persoon bedoeld in artikel 43, § 3, 1° :

– ofwel een verzoek om aanvulling van de sanering. In dat geval zijn
de bepalingen van artikel 46, § 1, § 2 en § 4, naar analogie van
toepassing. De eindbeoordeling wordt geactualiseerd na de uitvoering
van de gevraagde aanvulling, ten laste van de persoon die de sanering
moet uitvoeren, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 47.

– ofwel een verzoek om aanvullingen aan de eindbeoordeling, dat
aan het Instituut meegedeeld moet worden per aangetekend schrijven
of via elektronische weg binnen een door het Instituut gestelde redelijke
termijn. Na ontvangst van de aanvullingen heeft het Instituut 30 dagen
de tijd om al dan niet een slotverklaring mee te delen.

In onderlinge overeenstemming tussen het Instituut en de persoon
die de sanering moet uitvoeren, kunnen de termijnen van 30 dagen
bedoeld in het eerste lid verlengd worden tot 60 dagen. » ;

4° in § 2 worden de woorden « van 30 dagen » geschrapt ;

5° er wordt een § 4 toegevoegd, luidend :

« § 4 - Indien een perceel in de inventaris van de bodemtoestand
wordt opgenomen in categorie 2 naar aanleiding van een eindbeoor-
deling, blijft dit geldig zolang de elementen die in aanmerking worden
genomen om de kwetsbaarheidszone en bijgevolg de interventienor-
men te bepalen, overeenkomstig artikel 3, 10° en 12°, niet worden
gewijzigd. Bij afgifte, na de eindbeoordeling, van een stedenbouwkun-
dig attest, een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergun-
ning voor dit perceel die er de kwetsbaarheidszone zodanig van wijzigt
dat de interventienormen strikter worden, overeenkomstig artikel 3, 10°
en 12°, moet de eindbeoordeling vóór de handelingen en werken die
het voorwerp uitmaken van deze stedenbouwkundige attesten, steden-
bouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen, worden
geactualiseerd ten laste van de aanvrager van het attest of de
vergunning. ».

Art. 54. In artikel 49 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in §§ 1, 3 en 4 wordt het woord « huidige » telkens vóór het
woord « exploitant » ingevoegd ;

2° in § 3 wordt het woord « huidige » vóór het woord « exploitant »
ingevoegd.

Art. 55. In artikel 50 van dezelfde ordonnantie, worden de woorden
« de gelijkvormigheidsverklaring van een risico-onderzoek of een
risicobeheersvoorstel of in de slotverklaring van de risicobeheersmaat-
regelen » vervangen door de woorden « elke gelijkvormigheidsverkla-
ring, slotverklaring of beslissing van het Instituut betreffende de
voorafgaande aangifte bedoeld in artikelen 63, § 4 en 65/3, § 2 » en
worden de woorden « het risicobeheer » vervangen door de woorden
« de behandeling ».

Art. 56. In artikel 51 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « § 2. Indien het voorstel de realisatie van een
bovengrondse inrichtingen met permanent karakter of de uitbating van
een aan een milieuvergunning onderworpen inrichting omvat, betekent
het College van burgemeester en schepenen » worden vervangen door
« Het College van burgemeester en schepenen betekent » ;

2° de woorden « In het geval zoals voorzien in de 1e alinea van
deze paragraaf » worden vervangen door de woorden « § 2. Indien het
voorstel de realisatie van een bovengrondse inrichting met permanent
karakter omvat of betrekking heeft op gevrijwaard erfgoed in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. » ;

3° in § 2 worden na de woorden « geacht gunstig te zijn » ,de
volgende woorden toegevoegd : « tenzij het gaat om gevrijwaard
erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in welkdanig geval het
advies wordt geacht ongunstig te zijn. In dit laatste geval stuurt het
Instituut een herinnering naar de gemachtigde ambtenaar binnen de 10
dagen na het overschrijden van de termijn. Deze laatste heeft dan
opnieuw 30 dagen de tijd om zijn advies te verlenen. Bij gebrek aan
reactie op deze nieuwe termijn wordt het advies van de gemachtigde
ambtenaar geacht gunstig te zijn. » ;

4° paragraaf 3 wordt opgeheven en § 4 wordt § 3.

Art. 57. In artikel 52 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt het woord « of » ingevoegd tussen de
woorden « risicobeheersvoorstel » en « saneringsvoorstel », worden de
woorden « of het beperkt saneringsvoorstel » geschrapt, worden de
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woorden « waar de maatregelen of de werkzaamheden zullen plaats-
vinden » vervangen door de woorden « waar de behandeling zal
plaatsvinden en wordt het eerste lid aangevuld met de volgende zin :
« In geval van een behandeling van beperkte duur bedoeld in artikel 63
of een behandeling bedoeld in artikel 65/3, moet de persoon die de
behandeling moet uitvoeren, de verzending van een voorafgaande
aangifte, bedoeld in artikel 63, § 4 of 65/3 § 2, bekendmaken door
aanplakking. » ;

2° in het tweede lid worden de woorden « het beperkt sanerings-
voorstel « vervangen door « tegen de beslissing van het Instituut
betreffende de voorafgaande aangifte of tegen het ontbreken van
beslissing betreffende de voorafgaande aangifte binnen de termijnen
zoals bedoeld in de artikelen 63 en 65/3 » ;

3° het derde lid wordt vervangen door de volgende woorden :

« De bekendmaking door aanplakking dient plaats te vinden vóór de
uitvoering van het risicobeheer, de sanering of de behandeling van
beperkte duur, bedoeld in artikelen 63 en 65/3 en uiterlijk hetzij binnen
de 15 dagen vanaf de kennisgeving van de gelijkvormigheidsverklaring
van het voorstel, hetzij op de dag zelf van de voorafgaande aangifte van
behandeling zoals bedoeld in artikel 63 § 4 of artikel 65/3 § 2. De
bekendmaking door aanplakking dient te worden gehandhaafd tot de
datum van kennisgeving van de slotverklaring. ».

Art. 58. In dezelfde ordonnantie, wordt een artikel 53/1 ingevoegd
na artikel 53, luidend :

« Art. 53/1. – Controlecommissie

§ 1. Er wordt een commissie opgericht voor de controle van de
prestaties van de bodemverontreinigingsdeskundigen en van de bodem-
saneringsaannemers.

§ 2. De commissie heeft als opdracht om, op verzoek van het
Instituut, een gemotiveerd en niet-bindend advies te formuleren bij elke
klacht van een verplichtinghouder tegen een bodemverontreinigings-
deskundige of tegen een bodemsaneringsaannemer die verband houdt
met de toepassing van deze ordonnantie en van het besluit van
15 december 2011 betreffende de erkenning van de
bodemverontreinigings-deskundigen en de registratie van de bodem-
saneringsaannemers.

§ 3. De commissie heeft tevens als opdracht om, op verzoek van het
Instituut, een gemotiveerd en niet-bindend advies te verstrekken in het
kader :

1° van een procedure tot schorsing of intrekking van de erkenning
van een bodemverontreinigingsdeskundige als bedoeld in Titel II,
Hoofdstuk V van voornoemd besluit van 15 december 2011 ;

2° van een procedure tot schorsing of intrekking van de erkenning
van een bodemsaneringsaannemer als bedoeld in Titel III, Hoofdstuk V
van voornoemd besluit van 15 december 2011.

§ 4. De Regering bepaalt de modaliteiten voor de oprichting, de
organisatie en de werking van de commissie.

§ 5. De Regering kan bijkomende taken toewijzen aan de commissie
in zoverre die taken verband houden met voorliggende ordonnantie. ».

Art. 59. In artikel 55 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, 2°, worden de woorden « , als zij het type verontreiniging
heeft kunnen vaststellen » geschrapt ;

2° in § 1, 3° worden de woorden « niet werd » geschrapt en wordt
de zin aangevuld met de woorden « werd gewijzigd » ;

3° in § 1, 6°, worden de woorden « verklaring van gelijkvormigheid
of van niet-gelijkvormigheid van een risicobeheerproject » vervangen
door de woorden « beslissing van het Instituut » ; de woorden
« artikel 63, § 3, eerste lid » en de woorden « artikel 63, § 3, tweede
lid » worden telkens vervangen door de woorden « artikel 63, § 4,
derde lid » ;

4° in § 1, 7° wordt het woord « niet-aanvaarding » vervangen door
het woord « aanvaarding » ;

5° in § 3 wordt de zin « Wanneer de kennisgevingstermijn ingaat
tijdens de periode vanaf 15 juni tot 15 augustus, wordt die termijn
overigens verlengd met 45 dagen. » geschrapt ;

6° er wordt een § 3/1 ingevoegd, die als volgt luidt :

« § 3/1. Een dossierrecht waarvan de opbrengst integraal en
rechtstreeks aan het Gewestelijk fonds voor bodemsanering wordt
gestort, wordt geheven ten laste van elke natuurlijke of rechtspersoon
die beroep aantekent bij het Milieucollege. Het bedrag van het
dossierrecht wordt vastgelegd op 125 euro. » ;
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7° in § 1, 5°, van de Nederlandstalige versie wordt het woord
« risicobeheerproject » vervangen door het woord « saneringsvoor-
stel ».

Art. 60. In artikel 56 van dezelfde ordonnantie, wordt een § 2/1
ingevoegd, die als volgt luidt :

« § 2/1. Een dossierrecht waarvan de opbrengst integraal en
rechtstreeks aan het Gewestelijk fonds voor bodemsanering wordt
gestort, wordt geheven ten laste van elke natuurlijke of rechtspersoon
die beroep aantekent bij de Regering. Het bedrag van het dossierrecht
wordt vastgelegd op 125 euro. »

Art. 61. De artikelen 58 tot en met 61 van dezelfde ordonnantie,
worden opgeheven en onderafdeling I van afdeling III van hoofdstuk
IX wordt als volgt hernoemd : « Minieme behandeling en behandeling
van beperkte duur ».

Art. 62. Artikel 62 van dezelfde ordonnantie, wordt vervangen door
wat volgt :

« Art. 62 – Minieme behandeling

§ 1. De minieme behandeling bestaat uit de uitvoering van een
afgebakende behandeling van een verontreiniging over een minieme
oppervlakte die aan het licht wordt gebracht door de resultaten van de
bodemonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van een
lopend verkennend bodemonderzoek, door te voldoen aan de sane-
ringsnormen of de toename van de verontreiniging uit te sluiten, voor
de door middel van een sanering te behandelen verontreinigingen, en
door de concentraties van de bodemverontreiniging onder de interven-
tienormen te brengen voor de door middel van risicobeheer te
behandelen verontreinigingen.

De deskundige die belast is met het verkennend bodemonderzoek
moet de persoon die een verkennend bodemonderzoek laat uitvoeren,
informeren over de voordelen van de minieme behandeling.

De minieme behandeling die voldoet aan de voorwaarden van de
artikelen 62 en 65, geldt als behandeling van de bodemverontreiniging,
met inbegrip van de eindbeoordeling.

§ 2. De persoon die een verkennend bodemonderzoek laat uitvoeren
met toepassing van de artikelen 13 en 13/1 tot 13/3 kan een minieme
behandeling laten uitvoeren indien de deskundige die belast is met het
verkennend bodemonderzoek concludeert dat er sprake is van een
overschrijding van de interventie- of saneringsnormen en hij, na de
afbakening van de verontreiniging, van mening is dat de behandeling
van de verontreiniging betrekking zou moeten hebben op een zone met
een oppervlakte van minder dan 20 m_.

§ 3. De minieme behandeling wordt als volgt uitgevoerd :

1° ze wordt uitgevoerd tijdens het verkennend bodemonderzoek :
in aansluiting op de conclusies van de deskundige betreffende de
concentraties van verontreinigende stoffen in de bodem, overeenkom-
stig artikel 14, § 3, en vóór de kennisgeving van het verkennend
bodemonderzoek aan het Instituut, overeenkomstig artikel 15, § 2 ;

2° ze wordt uitgevoerd door een bodemsaneringsaannemer, onder
het toezicht van de bodemverontreinigingsdeskundige en volgens de
codes van goede praktijk ;

3° ze bestaat uitsluitend uit grondafgravingen en aanaardingen
zonder wijziging van het oorspronkelijke reliëf, met onmiddellijke
verwijdering van de afvalstoffen en zonder lozing van vloeistoffen of
gassen op of in de omgeving van het behandelde terrein ;

4° ze voldoet aan de saneringsnormen en sluit de toename van de
verontreiniging uit voor de door middel van een sanering te behande-
len verontreinigingen of brengt de concentraties terug onder de
interventienormen voor de door middel van risicobeheer te behandelen
verontreinigingen. Het bepalen van de uitvoering van een behandeling
van de verontreiniging door sanering of door risicobeheer gebeurt naar
analogie met de artikelen 20 tot en met 22 ;

5° ze wordt uitgevoerd volgens complementaire voorwaarden die
de Regering mag bepalen ter bescherming van het milieu en de
personen die bij een dergelijke behandeling betrokken zijn.

De minieme behandeling wordt uitgevoerd ten laste van de persoon
die het verkennend bodemonderzoek moet uitvoeren. ».

Art. 63. Artikel 63 van dezelfde ordonnantie, wordt vervangen door
wat volgt :

« Art. 63 – Behandeling van beperkte duur

§ 1. De behandeling van beperkte duur bestaat in de uitvoering van
een behandeling, over een beperkte looptijd, van een verontreiniging
die aan het licht wordt gebracht door een bodemverontreinigingsdes-
kundige, door middel van risicobeheer of een sanering.
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De bodemverontreinigingsdeskundige moet de houder van verplich-
tingen informeren over de voordelen van de behandeling van beperkte
duur.

De behandeling van beperkte duur die voldoet aan de voorwaarden
van de artikelen 63 en 65, geldt als behandeling van de bodemveront-
reiniging. In het geval zoals voorzien in § 2, 1°, a) geldt de behandeling
van beperkte duur die overeenstemt met de voorwaarden van de
artikelen 63 en 65 als verkennend bodemonderzoek voor het betrokken
perceel of de betrokken percelen die het voorwerp uitmaken van een
behandeling van beperkte duur.

§ 2. De behandeling van beperkte duur kan worden uitgevoerd in de
gevallen die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden :

1° ze wordt uitgevoerd op vraag van een van de volgende
personen :

a) de persoon die een verkennend bodemonderzoek moet laten
uitvoeren, met toepassing van de artikelen 13, § 6 en § 7, of 49, § 4 ;

b) de persoon die een risicobeheersvoorstel of een saneringsvoorstel
moet laten uitvoeren ;

c) de houder van een uit te voeren stedenbouwkundige vergun-
ning ;

2° indien de interventie- of saneringsnormen worden overschreden
en de uitvoeringstermijn van de werken en de eindbeoordeling van de
behandeling lager is dan of gelijk is aan 180 dagen, volgens de
bodemverontreinigingsdeskundige ;

3° voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden, naargelang
het geval :

a) in het geval bedoeld in § 2, 1°, a), indien de bodemverontreini-
gingsdeskundige concludeert dat de behandeling van beperkte duur
zal bestaan in een sanering als de behandeling van beperkte duur
wordt uitgevoerd in het kader van een verkennend bodemonderzoek
op grond van artikel 13, § 7 en, in elk geval, indien de behandeling van
beperkte duur zal volstaan opdat de lopende handelingen en werken
de latere behandeling van het deel niet belemmeren waarop de
behandeling van beperkte duur geen betrekking heeft en dat nog het
voorwerp moet uitmaken van een verkennend bodemonderzoek ;

b) in het geval bedoeld in § 2, 1°, b), indien de bodemverontreini-
gingsdeskundige concludeert dat de doelstellingen van de behandeling
van beperkte duur identiek zijn aan degene van het risicobeheers- of
saneringsvoorstel waarvan wordt afgeweken ;

c) in het geval bedoeld in § 2, 1°, c), indien het perceel dat het
voorwerp zal uitmaken van de behandeling van beperkte duur, het
terrein is waarop de vergunning betrekking heeft, en indien het in de
inventaris van de bodemtoestand is opgenomen in categorie 3,
eventueel gecombineerd met 0 ;

4° met inachtneming van de voorwaarden die zijn opgenomen in
de §§ 3 en volgende.

§ 3. In het geval van een bovengrondse inrichting met permanent
karakter moet deze laatste vóór de behandeling van beperkte duur
worden toegestaan op grond van het BWRO. Heeft de behandeling van
beperkte duur betrekking op gevrijwaard erfgoed in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, dan moet ze ook van tevoren worden toege-
staan met toepassing van het BWRO.

§ 4. De personen die gebruik wensen te maken van een behandeling
van beperkte duur, bezorgen een voorafgaande aangifte aan het
Instituut vóór de behandeling van beperkte duur en binnen de
volgende termijn :

1° in het geval bedoeld in § 2, 1°, a), tijdens het verkennend
bodemonderzoek : in aansluiting op de conclusies van de deskundige
betreffende de concentraties van verontreinigende stoffen in de bodem,
overeenkomstig artikel 14, § 3 en uiterlijk op de vervaldag van de
termijn waarbinnen het verkennend bodemonderzoek aan het Instituut
zou moeten meegedeeld zijn, overeenkomstig artikel 15, § 2 ;

2° in het geval bedoeld in § 2, 1°, b), in aansluiting op de conclusies
van de deskundige betreffende het type van behandeling van de
verontreiniging in de bodem en uiterlijk op de vervaldag van de termijn
waarbinnen het risicobeheersvoorstel of het saneringsvoorstel aan het
Instituut zou moeten meegedeeld zijn.

De aangifte gebeurt aan de hand van een formulier dat per
aangetekend schrijven of via elektronische weg naar het Instituut wordt
gestuurd. De Regering legt het model en de inhoud van dit formulier
vast, waarin ten minste het bewijs wordt uiteengezet dat is voldaan aan
de toepassingsvoorwaarden bedoeld in § 2, 1° tot 3°.
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Na ontvangst van de voorafgaande aangifte heeft het Instituut 10
dagen de tijd om per aangetekend schrijven of via elektronische weg,
desgevallend, het volgende te sturen :

– ofwel een beslissing waaruit blijkt dat de aangifte onvolledig is en
waarin de aangever wordt verzocht om ze te vervolledigen, in welk
geval de in deze paragraaf vermelde procedure wordt hervat ;

– ofwel een beslissing die zich verzet tegen de behandeling van
beperkte duur wegens niet-naleving van de §§ 2 tot 4 ;

– ofwel een beslissing die per aangetekend schrijven of via
elektronische weg wordt verstuurd en aan de aangever aanvullende
voorwaarden oplegt bij de uitvoering van de behandeling van beperkte
duur.

§ 5. De behandeling van beperkte duur wordt als volgt uitgevoerd :

1° ze kan worden aangevat na ontvangst van de eventuele beslis-
sing van het Instituut tot het opleggen van voorwaarden aan de
aangever of vanaf de dag na het verstrijken van de termijn waarover
het Instituut beschikt om een van de in § 4, derde lid, opgenomen
beslissingen te versturen, als de aangever geen enkele beslissing heeft
ontvangen ;

2° ze wordt uitgevoerd door een bodemsaneringsaannemer, onder
het toezicht van de bodemverontreinigingsdeskundige en volgens de
codes van goede praktijk ;

3° ze brengt de concentraties terug onder de risicowaarden voor de
door middel van risicobeheer te behandelen verontreinigingen en
voldoet aan de saneringsnormen of sluit de toename van de verontrei-
niging uit bij een behandeling door middel van een sanering ;

4° de behandeling volstaat opdat de lopende handelingen of
werken de latere behandeling van het deel niet belemmeren waarop de
behandeling van beperkte duur geen betrekking heeft en dat nog het
voorwerp moet uitmaken van een verkennend bodemonderzoek, en
vóór het einde van de behandeling van beperkte duur bakent de expert
belast met het toezicht op de werken het type van verontreiniging af ten
minste voor de zone waar de lopende handelingen en werken een latere
behandeling kunnen belemmeren en verduidelijkt het ;

5° ze wordt uitgevoerd volgens complementaire voorwaarden die
de Regering mag bepalen ter bescherming van het milieu en de
personen die bij een dergelijke behandeling betrokken zijn.

De behandeling van beperkte duur wordt uitgevoerd ten laste van de
persoon die gebruik kan maken van de behandeling van beperkte
duur. ».

Art. 64. Artikel 64 van dezelfde ordonnantie, wordt vervangen door
wat volgt :

« Art. 64 – Vrijstelling

De minieme behandeling of behandeling van beperkte duur kan
plaatsvinden zonder de milieuaangifte, de milieuvergunning of de
krachtens de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van het
grondwater vereiste vergunning die eventueel vereist zijn voor de
handelingen of werken die ze omvat. ».

Art. 65. Artikel 65 van dezelfde ordonnantie, wordt vervangen door
wat volgt :

« Art. 65 – Eindbeoordeling en slotverklaring

§ 1. Na afloop van de uitvoering van de minieme behandeling bevat
het verkennend bodemonderzoek een vermelding van de overschrij-
ding van de interventie- of saneringsnormen voorafgaand aan de
minieme behandeling, een vermelding van de overschrijding van de
interventie- en saneringsnormen na de minieme behandeling, en omvat
het een beschrijving van de minieme behandeling.

§ 2. Na afloop van de behandeling van beperkte duur voert een
bodemverontreinigingsdeskundige een eindbeoordeling uit ten laste
van de persoon die ze moet uitvoeren.

De eindbeoordeling wordt per aangetekend schrijven of via elektro-
nische weg aan het Instituut meegedeeld binnen een periode van 180
dagen na de kennisgeving van de voorafgaande aangifte van de
behandeling van beperkte duur.

Deze eindbeoordeling omvat ten minste de volgende elementen :

1° een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde behandeling ;

2° de verkregen resultaten in termen van blootstelling van personen
of het milieu ;

3° de aard en de duur van de eventueel te nemen follow-
upmaatregelen ;
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4° in geval van een behandeling van beperkte duur uitgevoerd met
toepassing van artikel 63, § 2, 1°, a), een verkennend bodemonderzoek
voor het betrokken perceel of de betrokken percelen die niet het
voorwerp uitmaken van de behandeling van beperkte duur.

De Regering bepaalt de type-inhoud van de eindbeoordeling.

§ 3. Bij ontstentenis van de kennisgeving van de eindbeoordeling
binnen de in § 2 vastgelegde termijn kan het Instituut de volgende
maatregelen opleggen :

1° in geval van een behandeling van beperkte duur uitgevoerd met
toepassing van artikel 63, § 2, 1°, a), de uitvoering van een verkennend
bodemonderzoek voor het betrokken perceel of de betrokken percelen
die het voorwerp uitmaken van de behandeling van beperkte duur ;

2° in geval van een behandeling van beperkte duur uitgevoerd met
toepassing van artikel 63, § 2, b) of c), de uitvoering van een
risicobeheersvoorstel of een saneringsvoorstel.

Het verkennend bodemonderzoek, het risicobeheersvoorstel of het
saneringsvoorstel moeten aan het Instituut worden meegedeeld binnen
een door het Instituut vastgelegde redelijke termijn.

§ 4. Binnen 30 dagen na ontvangst van de eindbeoordeling van een
behandeling van beperkte duur deelt het Instituut op basis van deze
eindbeoordeling en de voorafgaande aangifte, overeenkomstig arti-
kel 63, per aangetekend schrijven of via elektronische weg mee :

– ofwel, aan de persoon die de behandeling van beperkte duur heeft
laten uitvoeren, de houder van zakelijke rechten en de huidige
exploitant, een slotverklaring waarin wordt bevestigd dat aan de
verplichting inzake behandeling van de bodemverontreiniging in
uitvoering van deze ordonnantie is voldaan ;

– ofwel, aan de persoon die de behandeling van beperkte duur heeft
laten uitvoeren, een verzoek om een gedetailleerd onderzoek uit te
voeren ten laste van de persoon bedoeld in de artikelen 20 tot 22, dat
aan het Instituut meegedeeld moet worden binnen een door het
Instituut vastgelegde redelijke termijn ;

– ofwel, aan de persoon die de beperkte behandeling heeft laten
uitvoeren, een verzoek om aanvullingen aan de eindbeoordeling, die
aan het Instituut meegedeeld moet worden per aangetekend schrijven
of via elektronische weg binnen een door het Instituut gestelde redelijke
termijn. Na ontvangst van de aanvullingen heeft het Instituut 30 dagen
de tijd om al dan niet een slotverklaring mee te delen.

In onderlinge overeenstemming tussen het Instituut en de persoon
die de behandeling van beperkte duur heeft laten uitvoeren, kunnen de
termijnen van 30 dagen bedoeld in het eerste lid verlengd worden tot 60
dagen.

Bij ontstentenis van een kennisgeving van het Instituut binnen de in
deze paragraaf vastgelegde termijnen worden de conclusies van de
bodemverontreinigingsdeskundige geacht te zijn goedgekeurd en
wordt de eindbeoordeling als gelijkvormig beschouwd.

§ 5. De Regering kan de type-inhoud van de slotverklaring bepalen.

§ 6. Indien een perceel in de inventaris van de bodemtoestand wordt
opgenomen in categorie 2 naar aanleiding van een eindbeoordeling,
blijft dit geldig zolang de elementen die in aanmerking worden
genomen om de kwetsbaarheidszone en bijgevolg de interventienor-
men te bepalen, overeenkomstig artikel 3, 10° en 12°, niet worden
gewijzigd. Bij afgifte, na de eindbeoordeling, van een stedenbouwkun-
dig attest, een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergun-
ning voor dit perceel die er de kwetsbaarheidszone zodanig van wijzigt
dat de interventienormen strikter worden, overeenkomstig artikel 3, 10°
en 12°, moet de eindbeoordeling vóór de handelingen en werken die
het voorwerp uitmaken van deze stedenbouwkundige attesten, steden-
bouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen, worden
geactualiseerd ten laste van de aanvrager van het attest of de
vergunning. ».

Art. 66. In hoofdstuk IX, afdeling III van dezelfde ordonnantie,
wordt een onderafdeling I/1 ingevoegd, « Gasolietank » genaamd.

Art. 67. In dezelfde ordonnantie, wordt een artikel 65/1 ingevoegd,
dat als volgt luidt :

« Art. 65/1 – Toepassingsgebied

De bepalingen van deze onderafdeling zijn uitsluitend van toepas-
sing op bodemverontreinigingen waarvoor een aanvraag tot tussen-
komst bij het Gasoliefonds werd gedaan, die ontvankelijk en volledig
werd verklaard in het kader van titel III van het Samenwerkingsak-
koord « gasolietanks ». ».

Art. 68. In dezelfde ordonnantie, wordt een artikel 65/2 ingevoegd,
dat als volgt luidt :

« Art. 65/2 – Gasolietank gerelateerd bodemonderzoek
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§ 1. Nadat het Gasoliefonds een aanvraag tot tussenkomst volledig
en ontvankelijk heeft verklaard, wordt een gasolietank gerelateerd
bodemonderzoek uitgevoerd op het betrokken terrein ten laste van het
Gasoliefonds.

Het gasolietank gerelateerd bodemonderzoek wordt uitgevoerd
overeenkomstig de door de Regering vastgelegde type-inhoud. Bij het
ontbreken van een dergelijke type-inhoud wordt het gasolietank
gerelateerd bodemonderzoek uitgevoerd volgens de codes van goede
praktijk.

Het gasolietank gerelateerd bodemonderzoek brengt een eventuele
bodemverontreiniging aan het licht op basis van een beperkte monster-
neming en beoordeelt desgevallend de omvang en de aard van de
bodemverontreiniging.

§ 2. Indien de interventienormen worden overschreden of er een
toename van de verontreiniging is en de uitvoeringstermijn van de
werken en de eindbeoordeling van de behandeling volgens de
bodemverontreinigingsdeskundige lager is dan of gelijk is aan 180
dagen, omvat het gasolietank gerelateerd bodemonderzoek eveneens
de uitvoeringswijze en -termijn van de sanering of het risicobeheer,
rekening houdend met de beste beschikbare technieken, de procedure
om de geboekte resultaten inzake blootstelling van personen en het
milieu te meten, de doelstellingen, de sanerings- of risicobeheersmaat-
regelen betreffende de bodemverontreiniging en de uitvoeringstermij-
nen ervan.

Het bepalen van de uitvoering van een behandeling van de
verontreiniging door sanering of door risicobeheer gebeurt naar
analogie met artikelen 20 tot en met 22.

§ 3. Indien de interventienormen worden overschreden of er een
toename van de verontreiniging is en de uitvoeringstermijn van de
werken en de eindbeoordeling van de behandeling volgens de
bodemverontreinigingsdeskundige hoger is dan 180 dagen, wordt het
gasolietank gerelateerd bodemonderzoek samen met het overeenkom-
stig artikel 65/3, § 1 opgesteld saneringsvoorstel of risicobeheersvoor-
stel aan het Instituut overgemaakt.

§ 4. Indien de interventienormen niet worden overschreden en het
gaat om een gasolietank van meer dan 10.000 liter, maakt het
Gasoliefonds aan het Instituut, via elektronische weg, een kopie over
van het gasolietank gerelateerd bodemonderzoek om de gedetailleerde
informatie van de inventaris van de bodemtoestand te kunnen
actualiseren.

§ 5. Binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van het
gasolietank gerelateerd bodemonderzoek spreekt het Gasoliefonds zich
uit over de toepassing van de §§ 2, 3 of 4 op de bodemverontreiniging
waarvoor het verzoek tot tussenkomst werd geformuleerd en deelt het
mee aan de aanvrager van de tussenkomst. ».

Art. 69. In dezelfde ordonnantie, wordt een artikel 65/3 ingevoegd,
dat als volgt luidt :

« Art. 65/3 – Behandeling

§ 1. In het geval bedoeld in artikel 65/2, § 3, wordt het sanerings-
voorstel of het risicobeheersvoorstel uitgevoerd naar analogie met de
artikelen 33 tot 48. Het bepalen van de uitvoering van een behandeling
van de verontreiniging door sanering of door risicobeheer gebeurt naar
analogie met de artikelen 20 tot en met 22.

§ 2. In het geval bedoeld in artikel 65/2, § 2, doet het Gasoliefonds
een voorafgaande aangifte aan het Instituut vóór de aanvang van de
behandeling.

De aangifte gebeurt aan de hand van een formulier dat per
aangetekend schrijven of via elektronische weg wordt verstuurd. De
Regering legt het model en de inhoud van dit formulier vast, waarin ten
minste het bewijs wordt uiteengezet dat is voldaan aan de voorwaar-
den bedoeld in artikel 65/2, § 2 en deze paragraaf. Het formulier wordt
per aangetekend schrijven of via elektrische weg naar de zetel van het
Instituut gestuurd.

Na ontvangst van de voorafgaande aangifte heeft het Instituut 10
dagen de tijd om per aangetekend schrijven of via elektronische weg,
desgevallend, het volgende te sturen :

– ofwel een beslissing waaruit blijkt dat de aangifte onvolledig is en
waarin de aangever wordt verzocht om ze te vervolledigen, in welk
geval de in deze paragraaf vermelde procedure van de voorafgaande
aangifte wordt hervat ;

– ofwel een beslissing die zich verzet tegen de behandeling wegens
niet-naleving van artikel 65/2, § 2 en van deze paragraaf ;

– ofwel een beslissing die per aangetekend schrijven of via
elektronische weg wordt verstuurd en aan de aangever aanvullende
voorwaarden oplegt bij de uitvoering van de behandeling.
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§ 3. De behandeling bedoeld in § 2 wordt als volgt uitgevoerd ten
laste van het Gasoliefonds :

1° ze kan worden aangevat na ontvangst van de eventuele beslis-
sing van het Instituut tot het opleggen van voorwaarden aan de
aangever of vanaf de dag na het verstrijken van de termijn waarover
het Instituut beschikt om een van de in § 2, vierde lid, opgenomen
beslissingen te versturen, als de aangever geen enkele beslissing heeft
ontvangen ;

2° ze wordt uitgevoerd door een bodemsaneringsaannemer, onder
het toezicht van de bodemverontreinigingsdeskundige en volgens de
codes van goede praktijk ;

3° ze brengt de concentraties terug onder de risicowaarden voor de
door middel van risicobeheer te behandelen verontreinigingen en
voldoet aan de saneringsnormen of sluit de toename van de verontrei-
niging uit bij een behandeling door middel van een sanering ;

4° ze wordt uitgevoerd volgens complementaire voorwaarden die
de Regering mag bepalen ter bescherming van het milieu en de
personen die bij een dergelijke behandeling betrokken zijn.

De behandeling wordt uitgevoerd ten laste van het Gasoliefonds. ».

Art. 70. In dezelfde ordonnantie, wordt een artikel 65/4 ingevoegd,
dat als volgt luidt :

« Art. 64/4 – Vrijstelling

De behandeling bedoeld in artikel 65/3, § 2, kan plaatsvinden
zonder de milieuaangifte, de milieuvergunning of de krachtens de wet
van 26 maart 1971 op de bescherming van het grondwater vereiste
vergunning die eventueel vereist zijn voor de handelingen of werken
die ze omvat. ».

Art. 71. In dezelfde ordonnantie, wordt een artikel 65/5 ingevoegd,
dat als volgt luidt :

« Art. 65/5 – Eindbeoordeling en slotverklaring

§ 1. Na afloop van de sanering of de uitvoering van het risicobeheer
voert een bodemverontreinigingsdeskundige een eindbeoordeling van
deze sanering of van de uitvoering van het risicobeheer uit ten laste van
de persoon die ze moet uitvoeren of toepassen.

De eindbeoordeling wordt per aangetekend schrijven of via elektro-
nische weg aan het Instituut meegedeeld binnen een periode van 180
dagen na de voorafgaande aangifte.

Deze eindbeoordeling heeft enkel betrekking op de zone die het
voorwerp uitmaakt van de studies en de behandeling van de bodem-
verontreiniging met betrekking tot de gasolietank. Deze eindbeoorde-
ling omvat ten minste de volgende elementen :

1° een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde behandeling ;

2° de verkregen resultaten met betrekking tot de blootstelling van
personen en het milieu op basis van de procedure beschreven in ofwel
aan een gasolietank gerelateerd bodemonderzoek, ofwel het gelijkvor-
mig verklaard saneringsvoorstel of risicobeheersvoorstel ;

3° de aard en de duur van de eventueel te nemen follow-
upmaatregelen.

De Regering bepaalt de type-inhoud van de eindbeoordeling.

§ 2. Bij ontstentenis van de kennisgeving van de eindbeoordeling
binnen de in § 1 vastgelegde termijn, kan het Instituut de uitvoering
van een risicobeheersvoorstel of een saneringsvoorstel opleggen, dat
aan het Instituut meegedeeld moet worden binnen een door het
Instituut gestelde redelijke termijn.

§ 3. Binnen 30 dagen na ontvangst van de eindbeoordeling deelt het
Instituut op basis van deze eindbeoordeling, de voorafgaande aangifte
en de doelstellingen vermeld et in het gasolietank gerelateerd bodem-
onderzoek mee, overeenkomstig artikel 65/2, § 2, per aangetekend
schrijven of via elektronische weg, aan de aanvrager van de tussen-
komst en het Gasoliefonds :

– ofwel een slotverklaring waarin bevestigd wordt dat aan de
verplichting inzake behandeling van de bodemverontreiniging ter
uitvoering van deze ordonnantie voldaan is ;

– ofwel een verzoek om aanvullingen van de behandeling. In dat
geval wordt de eindbeoordeling geactualiseerd na de uitvoering van de
gevraagde aanvullingen, in overeenstemming met § 1 ;

– ofwel een verzoek om aanvullingen aan de eindbeoordeling, dat
aan het Instituut meegedeeld moet worden per aangetekend schrijven
of via elektronische weg binnen een door het Instituut gestelde redelijke
termijn. Na ontvangst van de aanvullingen heeft het Instituut 30 dagen
de tijd om al dan niet een slotverklaring mee te delen of een nieuw
verzoek tot aanvullingen aan de slotverklaring mee te delen.
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In onderlinge overeenstemming tussen het Instituut en de persoon
die de behandeling heeft laten uitvoeren, kunnen de termijnen van 30
dagen bedoeld in het eerste lid verlengd worden tot 60 dagen.

Bij ontstentenis van een kennisgeving van het Instituut binnen de in
deze paragraaf vastgelegde termijnen worden de conclusies van de
bodemverontreinigingsdeskundige geacht te zijn goedgekeurd en
wordt de eindbeoordeling als gelijkvormig beschouwd.

§ 4. De Regering kan de type-inhoud van de slotverklaring bepalen.

§ 5. Op basis van de eindbeoordeling en de slotverklaring actuali-
seert het Instituut de gedetailleerde informatie van de inventaris van de
bodemtoestand. ».

Art. 72. In artikel 67 van dezelfde ordonnantie, worden de woorden
« De herziening van de saneringsdoelstellingen kan in het kader van
een behandeling van beperkte duur aangekondigd worden in de
voorafgaande aangifte bedoeld in artikel 63, § 4, of indien het gaat om
een behandeling door middel van een sanering, in de voorafgaande
aangifte bedoeld in artikel 65/3. » ingevoegd aan het einde van § 1,
tweede lid en aan het einde van § 2, tweede lid.

Art. 73. In artikel 69 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de woorden « na de uitvoering van een
verkennend bodemonderzoek of » ingevoegd tussen de woorden
« Indien » en « tijdens de uitvoering » ; de woorden « dat de bodem-
verontreiniging » worden vervangen door de woorden « dat de eenma-
lige of gemengde bodemverontreiniging » en de woorden « en dat de
kern van waaruit de verontreiniging zich verspreidt, ontstaan is door
een activiteit of een gebeurtenis die plaatsgevonden heeft op het
betreffende terrein of de betreffende site, » worden geschrapt ;

2° het eerste lid van § 2 wordt het tweede lid van § 1 ;

3° het tweede lid van § 2, dat het eerste lid wordt, wordt vervangen
door de volgende woorden : « § 2. Indien na de uitvoering van een
verkennend bodemonderzoek of tijdens de uitvoering van een gede-
tailleerd onderzoek blijkt dat de weesverontreiniging niet beperkt is tot
het perceel of de percelen van het terrein of de site waarvoor er een
verplichting om de verontreiniging te behandelen bestaat, wordt de
behandeling van de verontreiniging, met inbegrip van het gedetailleerd
onderzoek, uitgevoerd voor elk betrokken perceel ten laste van de
houder van zakelijke rechten op dit perceel. » ;

4° in § 3 worden de woorden « categorie 0 van de inventaris van de
bodemtoestand » vervangen door de woorden « de inventaris van de
bodemtoestand, in de categorie 0 of in een categorie gecombineerd met
0 indien het perceel reeds was ingeschreven in een andere categorie dan
de categorie 0. » ;

5° in § 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in het eerste lid worden de woorden « de oorsprong van »
ingevoegd tussen de woorden « een vermoeden bestaat dat » en « de
bodemverontreiniging » ;

b) in het eerste lid worden de woorden « van een perceel het gevolg
is van de verspreiding van verontreiniging vanaf een ander perceel »
vervangen door de woorden « die zich verspreidt op de aangrenzende
percelen zich op een geïdentificeerd terrein bevindt » ;

c) in het eerste lid worden de woorden « - ofwel de uitvoering
verplicht stellen van een gedetailleerd onderzoek op het perceel dat
duidelijk geïdentificeerd is als het perceel dat de kern van de
verontreiniging bevat, binnen een door het Instituut gestelde redelijke
termijn, ten laste van de persoon die de verontreiniging veroorzaakt
heeft, of, indien deze persoon niet geïdentificeerd kan worden, ten laste
van de exploitant, indien de verontreiniging veroorzaakt werd na
20 januari 2005, of ten laste van de houder van zakelijke rechten, indien
de verontreiniging veroorzaakt werd vóór 20 januari 2005 of, indien de
verontreiniging veroorzaakt werd na 20 januari 2005 en bij ontstentenis
van een exploitant ; - ofwel ambtshalve te zijnen laste een gedetailleerd
onderzoek uitvoeren op het perceel dat vermoedelijk de kern van de
verontreiniging bevat en de percelen die te lijden hebben onder de
verspreiding van de verontreiniging » vervangen door de woorden
« ambtshalve te zijnen laste een verkennend bodemonderzoek uitvoe-
ren op dit terrein » ;

d) het derde lid wordt opgeheven.
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Art. 74. In artikel 70 van dezelfde ordonnantie, hernoemd « Publie-
ke behandeling » , worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– het eerste lid van § 3 wordt als volgt vervangen : « Het Instituut
kan op eender welk ogenblik, ambtshalveen op eigen kosten, laten
overgaan tot een verkennend bodemonderzoek of een behandeling van
de bodemverontreiniging dat of die geen enkele persoon, afzonderlijk
geïdentificeerd krachtens deze ordonnantie, gehouden is uit te voe-
ren. » ;

– een § 4 wordt toegevoegd, die als volgt luidt : « § 4. Het Instituut
kan de uitvoering van de behandeling bedoeld in huidig artikel, laten
uitvoeren door een andere Brusselse overheidsinstelling. ».

Art. 75. In artikel 71 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de woorden « maximale » en « en, in voorkomend
geval, de financieel minst gunstig hypotheken » geschrapt ;

2° er wordt een § 1/1 ingevoegd, die als volgt luidt : « § 1/1. De
houders van de verplichting inzake behandeling van de bodemveront-
reiniging die de afwijking bedoeld in artikel 17, § 3 wensen toe te
passen of deze verplichting bedoeld in artikel 23, § 3 wensen over te
dragen, stellen aan het Instituut per aangetekend schrijven of via
elektronische weg een bedrag ter financiële zekerheid voor dat
overeenstemt met de maximale geraamde kostprijs voor de uitvoering
van de verplichting inzake de behandeling van de bodemverontreini-
ging. Dat bedrag wordt berekend en verantwoord door een bodemver-
ontreinigingsdeskundige, rekening houdend met de reële situatie van
het terrein en, in voorkomend geval, de financieel minst gunstige
hypothesen. » ;

3° in § 2 worden de woorden « van het Instituut » vervangen door
de woorden « van de overnemer van de zakelijke rechten » ; § 2 wordt
aangevuld met de woorden « , mits het gunstig advies van het Instituut.
Een overnemer die gebruik wil maken van de financiële garantie,
brengt het Instituut en de huidige houder van de verplichting er per
aangetekend schrijven of via elektronische weg van op de hoogte dat hij
houder van de verplichting inzake behandeling wil worden. ».

Art. 76. In dezelfde ordonnantie, wordt artikel 73, hernoemd « Fond-
sen, premies en subsidies », waarvan de bestaande tekst § 1 zal
vormen, aangevuld met :

1° de toevoeging van een nieuw lid in § 1, dat als volgt luidt :
« Deze premies dekken de totale kostprijs van het verkennend bodem-
onderzoek indien er geen verontreiniging vastgesteld is of in het geval
van een weesverontreiniging. Bij aanwezigheid van een weesverontrei-
niging dekken deze premies ook de totale kostprijs van de daaropvol-
gende onderzoeken en voorstellen. De Regering kan, uitzonderlijk, in
feite of in rechte, de premies voor risicobeheer of de sanering van
weesverontreinigingen verhogen. De redenen waarom een aanvullende
financiële steun toegekend zou kunnen worden, worden in een
uitvoeringsbesluit vastgelegd ;

2° een § 2, die als volgt luidt :

« § 2. Een gewestelijk fonds voor de behandeling van weesveront-
reinigingen in de bodem kan opgericht worden, dat hierna « het
Fonds » wordt genoemd.

De opdracht van het Fonds is om alle of een deel van de kosten terug
te betalen die ter uitvoering van deze ordonnantie voor de behandeling
van deze verontreiniging werden gemaakt door de houders van
verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van de ordonnantie of
door het Instituut met toepassing van de ordonnantie. Elke tussen-
komst van het Fonds maakt het voorwerp uit van een overeenkomst
tussen het Fonds en de begunstigde.

De Regering kan onder meer het financieringsbeleid, de voorwaar-
den en de tegemoetkomingsgrenzen van het Fonds bepalen en de
tussenkomstprocedure verduidelijken. ».
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Art. 77. In artikel 75 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° tussen het 2e en het 3e streepje wordt een streepje met de
volgende tekst ingevoegd : « – hij die de aangifteplicht van een
gebeurtenis die aanleiding kan geven tot een dreigende bodemveront-
reiniging zoals bedoeld in artikel 4, § 2, niet in acht neemt » ;

2° de woorden « artikel 59 » worden vervangen door de woorden
« artikel 13/2 » ;

3° de woorden « of beperkt saneringsvoorstel » worden geschrapt ;

4° tussen het 7e en 8e streepje worden de volgende streepjes
ingevoegd :

« - hij die zich niet houdt aan de verplichting een risicobeheer of
een sanering uit te voeren overeenkomstig de voorwaarden van de
gelijkvormigheidsverklaring van het voorstel ;

- hij die zich niet houdt aan de voorwaarden voor een minieme
behandeling of een behandeling van beperkte duur ; »

5° het streepje dat als volgt luidt : « - hij die zich niet houdt aan de
verplichting veiligheids- of follow-upmaatregelen te nemen » wordt
aangevuld met de woorden

« , met inbegrip van de gebruiksbeperkingen ».

Art. 78. In artikel 76 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt als volgt vervangen : « § 1. De overnemer kan
de nietigheid van eender welke vervreemding van zakelijke rechten
vorderen voor de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde
wanneer de persoon zoals bedoeld in artikel 13, § 1, de verplichtingen
niet in acht heeft genomen die op hem rusten krachtens de artikelen 12,
13, § 1, en 17.

De overnemer kan de nietigheid van elke akte van familiale aard
vorderen voor de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde
wanneer de overdrager van een zakelijk recht de verplichtingen niet in
acht heeft genomen die op hem rusten krachtens artikel 12. ».

2° in § 2 worden de woorden « Zonder afbreuk te doen aan
artikel 12, § 1, derde lid, kan de nietigheid bedoeld in § 1 » worden
vervangen door de woorden « De nietigheid bedoeld in § 1 kan » ; de
woorden « volgende voorwaarden zijn vervuld : 1° de verplichtingen
opgelegd in de artikelen 12, 13, § 1 en 17, § 1 en § 2, werden
nagekomen vóór het verlijden van de authentieke akte betreffende de
vervreemding ; 2° de overnemer laat zijn verzaking aan de vordering
tot nietigverklaring uitdrukkelijk vermelden in voormelde authentieke
akte » worden vervangen door de woorden « de overnemer er uitdruk-
kelijk afstand van heeft gedaan, door het in de authentieke akte te
vermelden ».

Art. 79. In artikel 77 van dezelfde ordonnantie, wordt het woord
« huidige » ingevoegd voor het woord « exploitant ».

TITEL III. — Wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997
betreffende de milieuvergunningen

Art. 80. In artikel 63, § 1, 6°, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betref-
fende de milieuvergunningen wordt de zin « Zolang hij niet al zijn
verplichtingen in overeenstemming met voormelde ordonnantie ver-
vuld heeft, blijft hij houder van de overgedragen milieuvergunning »
wordt geschrapt.

TITEL IV. — Wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1989
tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

Art. 81. In artikel 3, § 2, tiende streepje, van het koninklijk besluit
van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels Instituut voor
Milieubeheer worden de woorden « en zorgen voor » vervangen door
de woorden « en zorgen voor de identificatie en » en wordt het tiende
streepje aangevuld met de woorden « en het beheer van de verontrei-
nigde bodems financieren ».

TITEL V. — Wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991
houdende oprichting van begrotingsfondsen

Art. 82. In het artikel 2 van de ordonnantie van 12 decem-
ber 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen wordt een 22°
ingevoegd, dat als volgt luidt :

« - 22° Het « Regionaal fonds voor de behandeling van weesveront-
reinigingen in de bodem ».

Aan het fonds worden de volgende ontvangsten toegewezen,
voortkomende uit :

– de bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot de
begroting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer ;
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– de vergoedingen voor de bodemattesten die door het Brussels
Instituut voor Milieubeheer worden afgeleverd, krachtens de ordon-
nantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van
verontreinigde bodems ;

– de bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
in het kader van de ontwikkelingsprojecten gezamenlijk met de
Europese Unie.

De middelen van het fonds zijn bestemd voor de blootstelling aan de
kosten voor de behandeling van weesverontreinigingen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals gedefinieerd in artikel 3, 18°, van de
ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering
van verontreinigde gronden, van de houders van verplichtingen
voortvloeiend uit de toepassing van deze ordonnantie of van het
Brussels Instituut voor Milieubeheer bij de uitvoering van deze
ordonnantie. ».

TITEL VI. — Wijziging van het Wetboek van inspectie, preventie,
vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en mileuaansprake-
lijkheid van 25 maart 1999

Art. 83. In het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en
bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, zoals
ingesteld door de ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van de
ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststel-
ling, de vervolging en de bestraffing van milieumisdrijven, wordt
artikel 3, § 2, gewijzigd als volgt :

1° in punt 1° b) worden de woorden « en c) « toegevoegd na de
woorden « 5°, b) » ;

2° punt 5° wordt aangevuld als volgt : « c) in geval van afwezig-
heid, verlof of verhindering van de leidend ambtenaar van het
Instituut, van de adjunct – leidend ambtenaar van het Instituut en van
de directeur – hoofd van de dienst die de inspectie en de bodem onder
zijn bevoegdheden heeft, door een andere directeur-hoofd van een
dienst aangewezen door één van deze drie ambtenaren. ».

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 juni 2017

R. VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast

met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid,
Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toe-
risme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare
Netheid

G. VANHENGEL,
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen

en Ontwikkelingssamenwerking

D. GOSUIN,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

belast met Tewerkstelling, Economie
en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

P. SMET,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobi-

liteit en Openbare Werken

C. FREMAULT,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

belast met Huisvesting, Levenskwaliteit,
Leefmilieu en Energie

Nota

Gewone zitting 2016-2017
Documenten van het Parlement. — Ontwerp van ordonnantie,

A-449/1. — Verslag, A-449/2.
Integraal verslag. — Bespreking en aanneming : vergadering van

vrijdag 2 juni 2017.
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