
 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN 

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/40389]
21 DECEMBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering

tot erkenning van Tersana vzw als bodemsaneringsorganisatie

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en bodembescherming (Bodemdecreet),
artikel 95 tot en met 100, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de bodemsanering en bodembescherming, hierna te noemen ‘het VLAREBO’, artikel 125/1 tot
en met 140, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2018;

Gelet op artikel 125/1 van het VLAREBO tot aanduiding van de activiteiten waarvoor een bodemsaneringsorga-
nisatie kan worden opgericht;

Gelet op de aanvraag van Tersana vzw, met zetel Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel, tot erkenning als
bodemsaneringsorganisatie, ontvangen op 17 augustus 2018;

Gelet op het advies van de OVAM over de ontvankelijkheid van de erkenningsaanvraag;
Gelet op de brief van 25 september 2018 van de Vlaamse minister, waarbij Tersana vzw in kennis werd gesteld van

de ontvankelijkheid van haar erkenningsaanvraag;
Gelet op het advies van de OVAM;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 december 2018 ;
Overwegende dat het erkenningsdossier alle elementen bevat vermeld in artikel 127 van het VLAREBO;
Overwegende dat na inhoudelijke beoordeling van het erkenningsdossier wordt vastgesteld dat Tersana vzw

voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 95 van het Bodemdecreet en artikel 126 van het VLAREBO;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Tersana vzw, met zetel Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel, wordt erkend als bodemsaneringsorganisatie.

Art. 2. Binnen negentig dagen na de inwerkingtreding van dit besluit moeten de vzw Tersana en de OVAM een
overlegcomité oprichten. In het overlegcomité moet minstens worden besproken hoe de samenwerking tussen de vzw
Tersana en de OVAM wordt geoptimaliseerd en concreet wordt uitgewerkt.

Art. 3. De erkenning geldt voor een periode tot en met 31 december 2036.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag van ondertekening.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 21 december 2018.

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

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