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HOOFDSTUK I: PROBLEEMSTELLING 
 

Is brownfield redevelopment really worth all the fuss? As any good lawyer would 
respond, “It depends.” But, as one prominent American lawyer so eloquently stated, 

“Our communities demand it. And our children deserve it.1” 
B. Jacobs2 

 
A. INLEIDING 
 
Maart 2003. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij neemt de controle over 
de terreinen van het vroegere bedrijf Balmatt te Mol over. Bordjes rondom het terrein 
waarschuwen kijklustigen voor asbesthoudende stoffen. Het dragen van een masker 
wordt aangeraden. De bodem is hoogstwaarschijnlijk zwaar verontreinigd3. 
 
De Lommelse Maatheide anno 2004. Geen bordjes met waarschuwingen aanwezig, 
maar het onnatuurlijke, desolate landschap, ook wel bijgenaamd de Sahara, doet het 
ergste vermoeden. Op de Maatheide stond vroeger een zinkfabriek, die in 1974 met de 
grond gelijkgemaakt werd4. De fabriekssite bleek ernstig verontreinigd met zware 
metalen. Van de heide is niet veel meer te bespeuren…5 
 
Het hiernavolgend onderzoek vertrekt niet zozeer van een bepaalde juridische vraag, 
dan wel eerder van een vaststelling. Die vaststelling is dat er in landen die een zekere 
industrialisatie gekend hebben, of het nu in Vlaanderen, in Europa, of elders op de 
wereld is, tal van terreinen voorkomen waarop een economische activiteit heeft 
plaatsgevonden, en die er nu, soms al gedurende vele jaren, verlaten of onderbenut bij 
liggen. Ze worden ook wel brownfields genoemd. Gezien de evolutie van de 
economische ontwikkeling, situeren ze zich vaak in en rond steden6. Ze zijn een doorn 
in het oog van de omwonende bevolking. Regelmatig blijkt de bodem van die 
terreinen ook nog verontreinigd te zijn of zijn er vervuilende stoffen achtergebleven. 
Daardoor vormen ze een reëel gevaar voor de gezondheid van de burgers7. 
 
De redenen voor de aanwezigheid van verlaten of onderbenutte bedrijven(terreinen) 
zijn zeer divers. Een van de belangrijkste redenen is waarschijnlijk de evolutie van de 
industriële expansie. Heel wat van de vroegere kleinschalige industriële vestigingen 
liggen in of nabij steden. Naarmate de industrie grootschaliger werd, moesten 
bedrijfsleiders uitkijken naar nieuwe, grote terreinen buiten de stad, met leegstaande 
bedrijfsgebouwen in het stadscentrum tot gevolg. Er bestond nog voldoende open 

                                                 
1 White House Press Release, Vice President Gore Announces Expansion of Brownfields Initiative, 13 
mei 1997, beschikbaar op http://www.epa.gov/brownfields/html-doc/wh051397.htm (laatst bezocht op 
4 april 2007). 
2 B. JACOBS, “Basic Brownfields”, Journal of Natural Resources & Environmental Law 1996-97, 
Vol. 12, 306. 
3 Voor een huidige stand van zaken, zie het laatste onderdeel “Tot slot”. 
4 Persmededeling van de Vlaamse regering, Sanering van de Maatheide in Lommel gaat van start, 27 
maart 2003; Persmededeling van de Vlaamse regering, Tweede fase sanering Maatheide in Lommel 
gestart, 9 januari 2004. Alle persmededelingen van de Vlaamse regering zijn beschikbaar op 
http://nieuws.vlaanderen.be (laatst bezocht op 4 april 2007). 
5 Voor een huidige stand van zaken, zie het laatste onderdeel “Tot slot”. 
6 L. GRAYSON en S. PALMER, “The Brownfields Phenomenon: An Analysis of Environmental, 
Economic, and Community Concerns”, Environmental Law Reporter 1995, 10337. 
7 C. KOLODIJ CARVER, “Brownfields Blues”, Seton Hall Legislative Journal 1997, Vol. 22, 244. 
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ruimte en die had zeker nog niet de waarde die ze nu heeft. Dit had tot gevolg dat heel 
wat oude terreinen onderbenut werden en de gebouwen erop in verval geraakten.  
 
Vaak ging dat verval gepaard met een complete verwaarlozing van mogelijke effecten 
op het milieu. De reden hiervoor is dat het grootste deel van de milieuwetgeving van 
relatief recente oorsprong is. Vele brownfields zijn ontstaan op een moment dat er van 
de uitgebreide milieuregelgeving zoals die nu bestaat, nog geen sprake was. Dat lag 
mede aan de beperktere wetenschappelijke kennis. Bedrijven en overheden waren 
zich niet (altijd) bewust van de verontreiniging. 
 
Deze evolutie heeft ervoor gezorgd dat nu dikwijls de hele omgeving rond een 
brownfield verloederd is en dat omliggende terreinen sterk aan waarde hebben moeten 
inboeten. Nochtans zullen in de toekomst meer en meer mensen in verstedelijkte 
gebieden wonen8. Onze open ruimte daalt immers in omvang en wordt als maar 
kostbaarder. 
 
Brownfields zijn tevens een natuurlijk neveneffect van een dynamische maatschappij 
en economie. Geregeld gaan er bedrijven failliet of zetten ze hun activiteiten stop, en 
hun bedrijfsgebouwen en -terreinen krijgen niet altijd direct een nieuwe bestemming.  
 
De aanwezigheid van verlaten, vervallen onroerende goederen is een probleem dat 
zich uiteraard niet enkel in België voordoet, maar, zoals reeds gezegd, in heel wat 
geïndustrialiseerde landen. De meeste overheden zijn zich bewust van het probleem 
en hebben sinds enkele jaren besloten in te grijpen. De verlaten percelen behoren vaak 
toe aan onderscheiden eigenaars, wiens identiteit soms niet eens meer te achterhalen 
is. Bovendien gaat het om vervuilde of mogelijk vervuilde percelen. In veel gevallen 
is de omvang, of zelfs de al of niet aanwezigheid, van de verontreiniging niet bekend 
en staat de verantwoordelijkheid voor de saneringskosten ter discussie. Er kan 
onzekerheid bestaan over de rendabiliteit van deze gronden en het kan dat de 
sanerings- en ontwikkelingskosten even hoog of zelfs hoger zijn dan de opbrengsten 
na herontwikkeling. Daardoor schrikken deze terreinen heel wat investeerders en 
projectontwikkelaars af9. 
 
Dit geeft aanleiding tot enerzijds het bestendigen van “kankerzones” en anderzijds 
een gestage vermindering van de beschikbare (groene) ruimte. Het aanbod van nieuwe 
gronden is evenwel beperkt. De grond binnen een bepaald territorium is nu eenmaal 
eindig. Bovendien moet de beschikbare ruimte gedeeld worden met andere vragende 
partijen, zoals huisvesting, recreatie, natuur, verkeer, landbouw,… Dit streven naar 
integratie is kenmerkend voor duurzame ontwikkeling. 
 
Tal van juridische aspecten/vragen komen bij de ontwikkeling van brownfields aan 
bod. Een degelijk juridisch kader waarin de verschillende aspecten zijn geïntegreerd, 
ontbreekt voorlopig nog. Dat maakt dat deze terreinen bestaan en vaak gedurende 
tientallen jaren onaangeroerd blijven. De juridische vragen draaien onder meer rond 

                                                 
8 D. BOTKIN en C. BEVERIDGE, “Cities as environments”, Urban Ecosystems 1997, 4. 
9 W. BUZBEE en D. SIVAS, “Nature and Effects of the Brownfields Problem”, in M. GERRARD 
(ed.), Brownfields Law and Practice: The Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, 
LexisNexis, Hoofdstuk 1, 4; C. KOLODIJ CARVER, o.c., 243; R. WELLS, “Brownfields for 
Beginners”, Florida Bar Journal 1997, nr. 5, 74. 
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de sanering, de ruimtelijke ordening, de leegstand, mogelijke PPS-constructies10, de 
aansprakelijkheden,… 
 
Het opzet van dit onderzoek is om tot een optimaal juridisch kader te komen voor de 
ontwikkeling van wat in het onderzoek wordt verstaan onder brownfields, waarbij de 
verscheidene aspecten zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. De focus ligt 
daarbij in hoofdzaak op de milieurechtelijke en in beperkte mate op de ruimtelijke 
ordeningsrechtelijke aspecten. Het spreekt voor zich dat het aanbevolen juridisch 
kader, mits analoge interpretatie, ook kan toegepast worden op sites, terreinen, 
gronden, die niet direct onder de gehanteerde definitie van een brownfield vallen.  
 
 
B. RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 
 
1. Uitgangspunt 
 
Het onderzoek is rechtsvergelijkend opgevat om een oplossing te vinden voor 
bepaalde problemen die zich voordoen. Immers rechtsvergelijking is 
rechtsverrijking11. De bedoeling is om beleidsaanbevelingen te kunnen doen. Een van 
de opties kan daarbij zijn om naar uniforme oplossingen te streven, of alleszins tot 
aanbevelingen te komen die kunnen gegeneraliseerd worden.  
 
De regelgeving in het Vlaams Gewest zal het uitgangspunt zijn. Het is in de eerste 
plaats de bedoeling om tot aanbevelingen te komen voor het Vlaamse 
brownfieldbeleid. Hiervoor zal er op twee niveaus vergeleken worden. Enerzijds komt 
het beleid in de andere twee Belgische gewesten aan bod, zijnde het Waals Gewest en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het feit dat vergeleken zal worden met de 
gewestelijke overheid en niet met de federale overheid heeft te maken met de 
bevoegdheidsverdeling. De relevante bevoegdheden voor brownfieldontwikkeling 
liggen hoofdzakelijk bij de gewesten. Dit betekent echter niet dat relevante federale 
wetgeving niet besproken wordt. Anderzijds wordt ook verder gekeken dan de 
landsgrenzen en gaat het onderzoek in op de situatie in de Verenigde Staten en 
Nederland. 
 
2. Verantwoording voor de gekozen rechtsstelsels 
 
Verschillende factoren speelden mee bij de keuze voor deze rechtsstelsels. De keuze 
voor een vergelijking met de andere gewesten is vrij logisch. Hoewel de gewesten 
sedert de opeenvolgende staatshervormingen een quasi volledig onafhankelijk 
milieubeleid kunnen voeren, kan een onderzoek in een in oppervlakte klein land als 
België zich moeilijk beperken tot een enkel gewest. De redenen zijn legio. Nu reeds 
bestaat er voor verscheidene milieudomeinen samenwerking tussen de gewesten. 
Bovendien blijkt dat de regelgeving in de gewesten geregeld sterk geïnspireerd is door 
de regelgeving in een ander gewest. Daarnaast kunnen brownfields de territoriale 
gewestgrenzen overschrijden of in een aantal gevallen milieugevolgen hebben tot over 

                                                 
10 PPS staat voor publiek-private samenwerking. 
11 G. BOURGEOIS, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 
1995, 3. 
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de grenzen12. De bespreking van het brownfieldbeleid in de drie Belgische gewesten 
komt aan bod in hoofdstuk IV. 
 
De keuze voor de andere landen is ook gebaseerd op verschillende redenen. In de 
eerste plaats komt het brownfieldbeleid binnen de VS aan bod. Hoofdstuk II gaat vrij 
gedetailleerd in op het Amerikaanse brownfieldbeleid. De VS zijn namelijk het eerste 
land dat in een dergelijke uitgebreide en omvattende wetgeving specifiek voor 
brownfields voorziet. De term en het concept komen overigens ook van de VS. Het 
wetgevend kader, evenals andere aspecten van het beleid, binnen de VS vormt 
daardoor meteen ook een soort van moederrecht ten opzichte van andere systemen. 
Het oefent een sterke invloed uit op het beleid in andere landen. Het onderzoek zal 
verder uitwijzen dat ook het Vlaamse beleid sterk geïnspireerd is op het Amerikaanse.  
 
De VS behoren tot het Anglo-Amerikaanse rechtsstelsel dat nog ten dele leeft onder 
het common law. Anders dan het civiel recht werd het common law nooit 
gecodificeerd. Het ontwikkelt zich van case tot case en neemt het precedent als 
grondslag voor zijn vonnissen13. Het is daardoor niet zo systematisch en logisch 
opgebouwd als het civiel recht. Nochtans is wetgeving thans ook in landen als de VS 
de belangrijkste bron van recht geworden. 
 
De vergelijking met Nederland is een vergelijking met een lidstaat van de Europese 
Unie (EU). Daardoor beschikt Nederland over een milieubeleid dat toch ten dele 
parallel loopt met dat van België. Nu is het wel zo dat veel relevante aspecten (nog) 
niet vanuit de EU gestuurd worden. Met betrekking tot het brownfieldbeleid zal dit 
dus hoogstwaarschijnlijk niet zo een groot belang hebben. In hoofdstuk III wordt 
uitgebreid het Nederlandse beleid besproken. 
 
Nederland kende net als België een Franse overheersing aan het begin van de 19de 
eeuw en de Code civil of de Code Napoleon werd er ingevoerd. De Code civil werd in 
1838 vervangen door het Burgerlijk Wetboek, dat vervolgens nog vele wijzigingen 
onderging, en vanaf 1947 systematisch vervangen werd door een nieuw Burgerlijk 
Wetboek. De Franse invloed is echter nog steeds duidelijk merkbaar. BOURGEOIS 
catalogeert Nederland, samen met Frankrijk, België en Luxemburg, ook onder de 
Franse groep14. 
 
Tot slot zijn er nog enkele praktische redenen die meegespeeld hebben bij de keuze, 
maar die toch wel relevant zijn. Het gaat dan hoofdzakelijk over de keuze voor 
Nederland. Een belangrijk voordeel bij het bestuderen van het Nederlandse systeem is 
de afstand en de gebruikte taal. Dat laatste voordeel geldt overigens ook voor de 
studie van het rechtssysteem in de VS. Het spreekt voor zich dat een vergelijking met 
het Griekse of Poolse beleid op een taalprobleem zou stuiten. Bovendien is het niet 
evident om even ter plaatse de nodige bronnen te raadplegen. Ook de verspreiding van 

                                                 
12 Zie bijvoorbeeld de grote brand die op 10 december 2003 ontstond bij de afbraak van een oude 
bedrijfsinstallatie op de Marly-site op de grens van Vilvoorde (gelegen in het Vlaams Gewest) en 
Neder-over-Heembeek (gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De hele site moest worden 
ontruimd en rookwolken verspreidden zich kilometers ver. De samenwerking tussen de Vlaamse en 
Brusselse overheid verliep zeer moeizaam (G. TEGENBOS, “Vlaamse regering wijst Brusselse 
terecht”, De Standaard 20-21 december 2003, 6). 
13 G. BOURGEOIS, o.c., 59. 
14 G. BOURGEOIS, o.c., 50-53. 
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officiële documenten en van beleidsdocumenten via het internet is meer uitgewerkt en 
systematischer in landen als Nederland en de VS. 
 
Een laatste aspect dat meespeelt bij de keuze voor Nederland is het feit dat toch kan 
gezegd worden dat er een zekere traditie heerst bij de Vlaamse overheid om haar 
beleid in het algemeen, en haar milieubeleid in het bijzonder, te toetsen aan dat van 
Nederland. De gemeenschappelijke rechtsgeschiedenis, de taal en het feit dat 
Nederland grenst aan het Vlaams Gewest spelen hiervoor de belangrijkste rol. Er 
bestaan tevens reeds verscheidene vormen van samenwerking voor 
grensoverschrijdende milieuproblemen15. Ook een brownfield kan een 
grensoverschrijdende impact hebben.  
 
3. Duiding bij de methodologie 
 
Voor de rechtsvergelijking wordt de functionele methode gehanteerd. Dit houdt in dat 
er wordt vertrokken van een probleem dat zich in de praktijk stelt – het bestaan van 
brownfields – en dat wordt nagegaan hoe dit probleem in de onderzochte 
rechtsstelsels wordt opgelost. Voor deze methode moet afstand genomen worden van 
de begrippen en uitgewerkte juridische regels in het eigen rechtsstelsel, wat zeker niet 
steeds eenvoudig is.  
 
Enkele aspecten verdienen toch enige duiding. Zoals hierboven aangegeven, is het 
uitgangspunt de regelgeving in het Vlaams Gewest. Dat betekent concreet dat 
wanneer in hoofdstuk V een nieuw juridisch kader voor brownfieldontwikkeling 
voorgesteld wordt, dat is bedoeld voor het Vlaams Gewest. Dit werk beoogt niet voor 
de andere onderzochte landen en gewesten ook een nieuw kader uit te werken. De 
rechtsvergelijking zal zich dus toespitsen op die aspecten in de onderzochte regimes 
die interessant zijn voor het Vlaams Gewest. Er zal wel steeds een schets van het 
algemene kader gegeven worden, omdat het vaak noodzakelijk is om de specifieke 
aspecten in hun context te zien om ze zo volledig te begrijpen. Componenten die niet 
of slechts zeer moeilijk vergelijkbaar zijn, worden niet vergeleken. Dat is 
bijvoorbeeld het geval voor de regelgeving omtrent de ruimtelijke ordening in de VS. 
Deze regelgeving is namelijk veel minder doorslaggevend dan, zoals in de volgende 
hoofdstukken zal blijken, in de andere onderzochte regimes. De ruimtelijke ordening 
in de VS speelt zich quasi volledig af op het lokale niveau. Daardoor zijn er zeer grote 
verschillen over het hele land, gaande van een strikte en gedetailleerde ruimtelijke 
ordening tot helemaal geen ruimtelijke ordening. Het recht om vrij zijn eigendom te 
mogen gebruiken kan in de VS slechts uitzonderlijk ingeperkt worden. De overheid 
kan dat namelijk enkel onder haar zogenaamde police power. Police power wordt 
over het algemeen gedefinieerd als zijnde “the power to legislate for the health, 
morals, safety, and welfare of the community”16. Er kan dus niet gesproken worden 
                                                 
15 Zie bijvoorbeeld de verschillende verdragen omtrent grensoverschrijdende milieuaspecten waarbij 
België en Nederland partij zijn, of bijvoorbeeld meer specifiek artikel 21 lid 3 van het 
Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (B.S. 16 juni 2001), volgens hetwelk het 
Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering ingeval een zwaar ongeval of de onmiddellijke dreiging 
daarvan grensoverschrijdende gevolgen heeft of zou kunnen hebben, onverwijld de bevoegde overheid 
van de betrokken staat op de hoogte brengt. Voor het Vlaams Gewest zal dit in de praktijk meestal 
Nederland zijn. 
16 F. POWELL, Law and the Environment, West Educational Publishing Company, 1998, 134. 
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van een beleid dat het lokale niveau overstijgt. Er wordt daarom in dit werk voor 
geopteerd hier niet op in te gaan. 
 
Een gevolg van deze aanpak is ook dat er niet systematisch voor elk aspect met elk 
rechtsstelsel vergeleken zal worden. Wat de hoofdlijnen betreft, zal dit wel het geval 
zijn, maar voor bijzondere punten niet. Dan wordt er enkel vergeleken met het 
Vlaams Gewest, of hoogstens nog met een regime dat een sterk gelijkaardige regeling 
kent. 
 
Deze functionele benadering is dus vooral bedoeld om nuttig te zijn voor het Vlaams 
Gewest. Dat betekent dan weer niet dat de bevindingen van dit onderzoek niet leerrijk 
kunnen zijn voor andere rechtsregimes. Bepaalde aanbevelingen voor het Vlaams 
Gewest zijn zeker generaliseerbaar en gelden dus net zo goed buiten de 
gewestgrenzen. Bovendien zullen soms bepaalde aspecten uit de andere regimes extra 
belicht worden, omdat zij ofwel in positieve ofwel in negatieve zin opvallen. Als het 
gaat om een positief punt, dan is dat natuurlijk omwille van het belang voor het 
Vlaams Gewest. Maar ook als een bepaalde regeling in een ander gewest of land, 
gezien de eigen ervaringen in het Vlaams Gewest, duidelijk negatief is voor 
brownfieldontwikkeling, zal dit aangekaart worden. 
 
Voor de rechtsvergelijking wordt uitgegaan van de drie klassieke bronnen van het 
recht: de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer. Wat wetgeving omtrent de 
onderzochte juridische aspecten van brownfieldontwikkeling betreft, is er zeker geen 
gebrek in de verschillende rechtsstelsels. In de mate van het mogelijke wordt er 
rekening gehouden met de laatste beleidsontwikkelingen in het Vlaams Gewest. Bij 
de bespreking van de andere rechtsstelsels zal dat slechts in zeer beperkte mate het 
geval zijn17. Wat rechtsleer betreft, is er ook heel wat informatie beschikbaar. Deze 
wordt zo volledig mogelijk aangehaald. De rechtspraak daarentegen is in het Vlaams 
Gewest eerder beperkt gebleven. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland 
waar de rechtspraak een cruciale rol speelt. Het uitgangspunt blijft echter het Vlaams 
Gewest, wat maakt dat de rechtsvergelijking in hoofdorde op de wetgeving en de 
rechtsleer gebaseerd zal zijn en slechts in ondergeschikte orde op de rechtspraak. 
 
Tot slot is het nog van belang erop te wijzen dat de rechtsvergelijking niet enkel 
geconcretiseerd wordt in hoofdstuk V. Hoewel de hoofdstukken II, III en IV op basis 
van de titel de indruk zouden kunnen geven enkel een bepaald land of gewest te 
bespreken, wordt er in deze hoofdstukken ook reeds gewezen naar parallellen en 
verschillen. Waar dit in de hoofdstukken II en III nog eerder beperkt zal zijn, is dit 
zeker het geval in hoofdstuk IV. Hoofdstuk V focust dan werkelijk op de uitwerking 
van een nieuw juridisch kader voor brownfieldontwikkeling 
 
 
C. DEFINITIE “BROWNFIELD” 
 
1. Inleiding 
 

                                                 
17 Er zijn hieromtrent immers nog geen positieve ervaringen beschikbaar, waardoor het zeer moeilijk is 
om ze te beoordelen en mogelijkerwijs te transponeren naar het Vlaams Gewest. 
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Een onderzoek naar de juridische pijnpunten vraagt vooreerst een duidelijke 
afbakening van het onderwerp. De verhoogde aandacht voor verlaten, onderbenutte 
terreinen, vaak verontreinigd, maakt dat beleidsmakers er ook een naam op hebben 
willen plakken. Een term die hiervoor hoofdzakelijk in de Germaanse taalgebieden in 
teksten van allerlei aard meer en meer voorkomt, is de term “brownfield”. Ook in het 
regeerakkoord van de Vlaamse regering staat de term bijvoorbeeld ingeschreven18. 
Het lijkt de laatste jaren wel een hip woord te worden19. 
 
Het gebruik van de term brownfield heeft aanvankelijk vooral een praktisch nut20. 
Met één woord wordt een soort terreinen aangeduid met bepaalde identieke 
kenmerken. Daarnaast biedt het op internationale fora de mogelijkheid om op een 
eenvoudige manier over een zelfde onderwerp te spreken. Het gevolg is dat de term 
steeds vaker in beleidsteksten voorkomt, en dus ook een juridische betekenis krijgt. 
Nochtans wordt de term op verschillende manieren ingevuld, wat maakt dat 
gesprekspartners vaak niet over één en hetzelfde spreken. Een juiste afbakening en 
invulling van het begrip is uiteraard noodzakelijk, willen beleidsmakers bijvoorbeeld 
in subsidies voorzien voor de ontwikkeling van brownfields. De oorsprong van de 
term brownfield kan een verklaring bieden voor de disparate invullingen ervan. 
 
2. Oorsprong 
 
a. Jaren 70-80: het begin 
 
De term brownfield komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Zoals dit zo vaak 
gebeurt, is ook het woord brownfield letterlijk overgenomen en intussen in 
verschillende landen over de hele wereld ingeburgerd aan het raken, meestal in de 
meervoudsvorm, duidend op een groep van terreinen. 
 
In gedrukte vorm werd, voor zover bekend, voor de eerste maal over brownfields 
gesproken aan het begin van de jaren 80 in de literatuur over de Amerikaanse 
staalindustrie21, waarin de zin “brownfield expansion” gebruikt werd als een type van 
proces om bestaande staalbedrijven te moderniseren22. Anderzijds werd de term ook 
reeds in de jaren 70 gebruikt door planologen in de VS, maar dan zonder er de 
connotatie van verontreiniging aan te geven23. Een brownfield stond dan tegenover 
een zogenaamde greenfield, ofwel open ruimte, en verwees enkel naar een vroeger 
ontwikkeld onroerend goed. 
 

                                                 
18 Vlaamse regering, Regeerakkoord 2004 Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen, 68. 
19 B. JACOBS, o.c., 265 (“It seems as if everyone is talking about brownfields these days”). 
20 Correspondentie van 4 augustus 2004 met K. Yount beschikbaar bij de auteur (Yount: “Brownfields 
is the term that’s evolved to refer to the contamination problem - real or perceived. We need a 
word/shorthand to refer to ‘contaminated or potentially contaminated properties’ because what I just 
typed is too long to type or to say”). 
21 US OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT, Technology and Steel Industry Competitiveness, 
Washington, DC, 1980, 374 p., en in het bijzonder Hoofdstuk 10 “Capital Needs for Modernization and 
Expansion, 307-328, beschikbaar op http://www.wws.princeton.edu/~ota/disk3/1980/8019_n.html 
(laatst bezocht op 4 april 2007). 
22 K. YOUNT, “What Are Brownfields? Finding a Conceptual Definition”, Environmental Practice 
2003, nr. 1, 26-27. 
23 CENTER FOR PUBLIC ENVIRONMENTAL OVERSIGHT, Brownfields Internet Forum Archives, 
1999, op http://www.cpeo.org/lists/brownfields/1999/index.html (laatst bezocht op 4 april 2007). 
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b. Environmental Protection Agency 
 
Een eerste duidelijke omschrijving werd opgesteld door het Environmental Protection 
Agency (EPA) van de Verenigde Staten. In 1993 lanceerde EPA namelijk een 
specifiek programma onder de naam Brownfields Redevelopment Initiative. Met dit 
programma wilde EPA de aandacht vestigen op brownfields en tegelijkertijd voorzien 
in een aantal specifieke punten ter verbetering van hun ontwikkeling. EPA definieerde 
daartoe brownfields als: 

“abandoned, idled, or under-used industrial and commercial facilities where 
expansion or redevelopment is complicated by real or perceived 
environmental contamination”24. 

 
De definitie bevatte verscheidene belangrijke onderdelen. Zo moest het meer bepaald 
gaan om: 

- verlaten of onderbenutte voorzieningen; 
- industriële of commerciële voorzieningen; 
- verontreinigde of mogelijk verontreinigde voorzieningen. 

Vooral de toevoeging van het laatste aspect, zijnde verontreinigde of mogelijk 
verontreinigde voorzieningen, maakte een duidelijk verschil met wat voordien onder 
een brownfield werd verstaan. Het feit of een goed verontreinigd, of toch minstens 
potentieel25 verontreinigd, was, besliste over het al of niet rangschikken ervan als een 
brownfield. Het ging daarbij wel degelijk om milieuverontreiniging in de ruime zin 
van het woord, en niet enkel om bodemverontreiniging26. De voorbije jaren werd dit 
binnen de VS de meest gebruikte definitie. 
 
c. Wettelijke definitie 
 
Sinds 11 januari 2002 beschikken de Verenigde Staten van Amerika voor het eerst op 
federaal niveau over een wettelijk vastgestelde definitie. Tot voor die dag bestond er 
in de VS op federaal niveau geen juridisch bindende definitie van een brownfield. 
Enkel op het niveau van de staten, of op een lager bestuursniveau, waren officiële 
definities terug te vinden. Op 11 januari 2002 ondertekende President Bush de Small 
Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act27, nadat de Senate de wet 
had goedgekeurd op 20 december 200128. Ze wijzigt de belangrijkste hinderpaal voor 
de ontwikkeling van brownfields, namelijk de Comprehensive Environmental 

                                                 
24 Zie bijvoorbeeld in de Brownfields Action Agenda van 25 januari 1995, op 
http://www.epa.gov/brownfields/pdf/action.pdf (laatst bezocht op 4 april 2007).  
25 Een goed is potentieel verontreinigd wanneer er onzekerheid heerst over de verontreiniging. 
26 Zij het dat de twee vaak gepaard zullen gaan, zeker als het begrip bodemverontreiniging ruim 
gedefinieerd of geïnterpreteerd wordt, zoals dit bijvoorbeeld het geval is in het Vlaams Gewest. Zo 
verstaat artikel 2, 2°, van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering onder 
bodemverontreiniging ook “stoffen of organismen (...) op of in de bodem of opstallen, die de kwaliteit 
van de bodem op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze nadelig beïnvloeden of kunnen beïnvloeden” 
(B.S. 29 april 1995; Err. B.S. 3 oktober 1995). 
27 De volledige titel is: “An Act to provide certain relief for small businesses from liability under the 
Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980, and to amend such 
Act to promote the cleanup and reuse of brownfields, to provide financial assistance for brownfields 
revitalization, to enhance State response programs, and for other purposes” (107th Congress, 1st 
session, H.R. 2869). 
28 Het House of Representatives had de tekst eerder op de dag gelezen en zonder opmerkingen unaniem 
goedgekeurd en doorgestuurd naar de Senate. 
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Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) van 198029. De wijziging van 
CERCLA is zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan en kreeg heel wat aandacht in de 
literatuur30 en op de voorbije jaarlijkse nationale brownfieldsconferenties31. Het aantal 
brownfields in de Verenigde Staten wordt dan ook geschat op 500.000 tot 
1.000.00032. 
 
De Small Business Liabilty Relief and Brownfields Revitalization Act wijzigt onder 
meer §101 van CERCLA33 door een puntje 39 toe te voegen met als titel “brownfield 
site”. De bepaling bevat eerst een algemene definitie, die stelt dat een brownfield site 
betekent: 

“real property, the expansion, redevelopment, or reuse of which may be 
complicated by the presence or potential presence of a hazardous substance, 
pollutant, or contaminant”. 

Vervolgens geeft de bepaling een reeks specifieke uitzonderingen en toevoegingen34. 
Een belangrijke toevoeging is bijvoorbeeld die van de sites die verontreinigd zijn door 
petroleum35. Petroleum wordt namelijk wel expliciet uit de definitie van “hazardous 
substance” gesloten36. 
 
De definitie is duidelijk veel ruimer dan de voorgaande door EPA gehanteerde 
definitie. De termen “abandoned”, “idled” en “under-used” zijn weggelaten, omdat ze 
vaak verschillende juridische betekenissen hebben, of omdat ze te ambigu of moeilijk 
interpreteerbaar zijn. Zeker de invulling van het begrip “under-used” is subjectief en 
hangt af van het standpunt van waaruit iemand een site bekijkt. 
 
De nieuwe definitie houdt ook geen verwijzing meer in naar het huidige gebruik of 
naar vroeger gebruik van de site. Het moet dus niet langer gaan om industriële of 
commerciële onroerende goederen. Ook residentiële terreinen of landbouwgronden 
kunnen onder de definitie vallen. Op die manier worden er geen sites uitgesloten. 
 
Verder spreekt de definitie nu over “real property”, zijnde een onroerend goed, in 
plaats van over “facility”, zijnde een voorziening. Het zou namelijk kunnen dat onder 
                                                 
29 Titel 42 van de United States Code (verder afgekort als 42 U.S.C.) §§9601-9675. Deze paragrafen 
hebben telkens specifiek voor CERCLA nog eens een aparte nummering gaande van CERCLA §101 
tot CERCLA §405. Dit geldt overigens ook voor andere wetgevende akten die deel uitmaken van de 
U.S.C. Verder in de tekst zal enkel verwezen worden naar de doorlopende nummering van de U.S.C., 
tenzij bij letterlijke citaten uit andere teksten. Indien dit laatste het geval is, dient men er dus mee 
rekening te houden dat de CERCLA-nummering een equivalent in U.S.C.-nummering kent, en vice 
versa. CERCLA staat beter bekend als de Superfund wetgeving. Voor een uitgebreide bespreking van 
de Superfund wetgeving, cfr. infra. 
30 Cfr. infra bij de uitgebreide bespreking van het wetgevend kader. 
31 Brownfields 2002 Conference, Investing in the Future, 13-15 november 2002, Charlotte, VS; 
Brownfields 2003 Conference, Growing a Greener America, 27-29 oktober 2003, Portland, VS; 
Brownfields 2004 Conference, Gateway to Revitalization, 20-22 september 2004, St. Louis, VS; 
Brownfields 2005 Conference, Reaching New Heights in Redevelopment, 2-4 november 2005, Denver, 
VS; Brownfields 2006 Conference, A Revolution in Redevelopment and Revitalization, 13-15 
november 2006, Boston, VS (http://www.brownfields2008.org (laatst bezocht op 4 april 2007)). 
32 President Signs Brownfields Bill, The White House, 11 januari 2002, op 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020111-3.html (laatst bezocht op 4 april 2007). 
33 42 U.S.C. §9601 
34 Cfr. infra. 
35 42 U.S.C. §9601, (39), (D), (ii), (II), (aa). 
36 Voor de definitie van een “hazardous substance”, zie 42 U.S.C. §9601, (14). Deze definitie wordt 
verder toegelicht bij de bespreking van de Superfund-wetgeving. 
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“facility” niet de bodem en het grondwater vallen, daar waar dat bij “real property” 
wel het geval is37. 
 
Tot slot bevat de definitie wel nog steeds een verwijzing naar de mogelijke 
aanwezigheid van milieuverontreiniging, zij het dat het om een loutere hypothese 
gaat. Door te stellen dat de ontwikkeling “may be complicated by the presence or 
potential presence of a hazardous substance, pollutant, or contaminant”, voegt deze 
bepaling eigenlijk niets essentieels toe aan de definitie. Het kan namelijk even goed 
zijn dat een site waarvan de eigenaar/ontwikkelaar perfect weet dat ze niet 
verontreinigd is, toch een brownfield is in de zin van de nieuwe definitie in §9601, 
(39), van Titel 42 van de U.S. Code. YOUNT verdedigt de verdiensten van de nieuwe 
definitie en zij pleit ervoor om deze definitie als universele conceptuele definitie te 
aanvaarden38. 
 
3. Eensgezindheid? 
 
Ondanks het feit dat de VS op federaal niveau over een definitie beschikten die 
wettelijk was vastgelegd, bestond er lange tijd toch nog heel wat variatie39, zowel op 
federaal niveau, als op staats-40 en lokaal niveau, waarbij sommige verschillen die op 
het eerst gezicht vrij beperkt leken, toch een cruciaal aspect betroffen. Intussen heeft 
de nieuwe definitie op de meeste niveau’s volledig ingang gevonden. Zo vermeldt nog 
slechts één van de tien regionale afdelingen van EPA een andere definitie op haar 
website, meer bepaald de vroeger door EPA gehanteerde definitie, zij het dat ze ook 
verwijst naar de nationale website van EPA met de nieuwe definitie41. 
 
Anderzijds is het zo dat in vele andere landen vooral de vroegere definitie van EPA 
ingang heeft gevonden, zij het vaak met lichte aanpassingen. Het is dan ook deze 
definitie die geëvolueerd is tot de meest gebruikte en aanvaarde definitie. De nieuwe 
wettelijke definitie daarentegen heeft nog geen ingang gevonden in andere landen. Bij 
wijze van voorbeeld kan de situatie in het Vlaams Gewest aangehaald worden. 
Specifiek voor het Vlaams Gewest heeft aanvankelijk hoofdzakelijk de Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zich op het probleem geworpen. Tot op 
heden bevat geen enkele wetgevende akte een definitie van een brownfield. Daarom 
heeft OVAM een eigen definitie uitgewerkt, sterk geïnspireerd op die van EPA. 
OVAM geeft als definitie: 

“Brownfields zijn verlaten (braakliggende) of onderbenutte (voormalige) 
industriële terreinen of sites waar expansie of ontwikkeling wordt 
bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging of 
bodembedreigende activiteiten, maar die een actief potentieel hebben voor 
hergebruik en ontwikkeling in de ruimste zin”42. 

                                                 
37 K. YOUNT, o.c., 31. 
38 K. YOUNT, o.c., 32 (“The definition provided (...) is superior to others now in use in that it employs 
unambiguous terms and gives policy makers and practitioners flexibility to address brownfields as both 
environmental and economic problems”). 
39 Voor een algemeen vergelijkend overzicht van verschillende gehanteerde definities binnen de VS, 
zie K. YOUNT, o.c., 27-29. 
40 Voor een overzicht van de door de staten gehanteerde definities, zie C. BARTSCH en R. DEANE, 
Brownfields “State of the States”: An End-of-Session Review of Initiatives and Program Impacts in the 
50 States, Northeast-Midwest Institute, december 2002, 108 p. 
41 Zie http://www.epa.gov/region02/brownfields (laatst bezocht op 4 april 2007). 
42 Zie http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/738 (laatst bezocht op 4 april 2007). 
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Een belangrijk verschil met de definitie van EPA is het feit dat de definitie van 
OVAM spreekt over de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging of 
bodembedreigende activiteiten, daar waar de definitie van EPA het ruimer ziet en 
spreekt over echte of vermeende milieuverontreiniging. Door de nadruk op 
bodemverontreiniging te leggen, lijkt OVAM reeds aan te geven dat het Vlaamse 
decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (hierna het 
Bodemsaneringsdecreet)43 in haar ogen een basisdecreet is voor 
brownfieldontwikkeling. 
 
Intussen is op 21 maart 2007 in het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet 
betreffende de brownfieldconvenanten aangenomen44. Het decreet bevat in artikel 2 
de volgende definitie van een brownfield: 

“Een Brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden 
die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw 
gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen. 
De gronden zijn geografisch aaneensluitend, of liggen binnen een gebied 
met een homogene graad van verwaarlozing of onderbenutting. De 
oppervlakte van de Brownfield laat toe om gecoördineerde bewerkingen 
voor de volledige Brownfield uit te voeren”. 

Eens het decreet in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt, zal het Vlaams 
Gewest dus over een eerste decretaal vastgelegde definitie beschikken. Het decreet 
treedt namelijk in werking op de dag van de publicatie45. Deze definitie verschilt van 
die van OVAM doordat er geen sprake is van een of andere vorm van 
milieuverontreiniging, noch van een industriële activiteit. Wel moet het ook gaan om 
verwaarloosde of onderbenutte gronden en zijn er structurele maatregelen nodig. Het 
gaat dus duidelijk om een ruimere definitie. 
 
In het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland wordt de term 
brownfields niet gebruikt. Het Waals Gewest kent wel een decretale regeling voor wat 
omschreven wordt als “site à réaménager” (SAR)46. Deze regeling is sinds het 
programmadecreet van 23 februari 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir 
wallon47 ingevoegd in de Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP)48. Artikel 167 1° CWATUP definieert een 
“site” als volgt: 

“un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui 
était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le 
maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou 

                                                 
43 B.S. 29 april 1995; Err. B.S. 3 oktober 1995. Het Bodemsaneringsdecreet zal in de nabije toekomst 
vervangen worden door het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de 
bodembescherming (B.S. 22 januari 2007; Err. B.S. 20 februari 2007). Dit laatste decreet is reeds 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar de Vlaamse regering moet de datum van 
inwerkingtreding ervan nog bepalen. 
44 Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1059/4. Voor een bespreking van dit ontwerp van decreet wordt 
verwezen naar hoofdstuk V. 
45 Zie art. 28 van het aangenomen ontwerp van decreet betreffende de brownfieldconvenanten. 
46 Daarnaast worden in het Waals Gewest ook nog de termen site d’activités économiques désaffectés 
(SAED) en site d’activités économiques à réhabiliter (SAER) gehanteerd, die eveneens sterke 
gelijkenissen vertonen met de term brownfield. Zie hierover meer in hoofdstuk IV. 
47 B.S. 7 maart 2006; Err. B.S. 7 april 2006. 
48 Zie hoofdstuk I van titel I van boek II van de CWATUP, met als titel “Des sites à réaménager” (art. 
167-171 CWATUP). 
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constitue une déstructuration du tissu urbanisé; n’est pas considérée comme 
étant exercée l’activité de toute personne physique ou de toute personne 
morale qui n’est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent 
l’exercice de son activité; le site est délimité par le périmètre comprenant 
l’ensemble des biens immobiliers visés ci-dessus; le périmètre peut 
également s’étendre: 
a. à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore 
affectés à une activité, à la condition que le réaménagement du site permette 
la poursuite de cette activité; 
b. à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers, sièges 
d’une activité mais occupés à titre précaire; 
c. à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés ou 
destinés au logement”; 

Het kan dus gaan om een goed of een geheel van goederen. Er moet een activiteit 
plaatsgevonden hebben, met uitzondering van huisvesting. Het moet dus niet om een 
economische activiteit gaan. Voorts moet het behoud in de huidige staat ingaan tegen 
de goede inrichting van het terrein of de structuur van het stedelijk weefsel 
ontwrichten49. Ten slotte geeft de definitie aan dat de omtrek van het terrein 
afgebakend wordt en wat het gebied allemaal kan omvatten. De afbakening van de 
omtrek wordt vergezeld van een milieueffectenrapport, tenzij de herinrichting 
normaal geen belangrijke invloed zal hebben op het milieu of het slechts gaat over een 
zeer kleine zone op lokaal niveau50. Artikel 167 2° CWATUP definieert “een site 
herinrichten” (réaménager un site) als volgt: 

“mettre en oeuvre des actes et travaux de réhabilitation, d’assainissement au 
sens de l’article 2, 10°, sub article 26 du décret du 1er avril 2004 relatif à 
l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités économiques à 
réhabiliter ou de rénovation du site visé au point 1°, de construction ou de 
reconstruction sur le site en ce compris les études y relatives; le 
Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux”. 

Afhankelijk van het geval houdt de herinrichting van het terrein dus de 
herontwikkeling, de sanering of de renovatie in van de site51. Deze definities in 
aanmerking nemend, is het begrip SAR dus duidelijk ruimer dan het begrip 
brownfield, zoals door OVAM gedefinieerd. Bij een SAR is de (mogelijke) 
aanwezigheid van verontreiniging geen noodzakelijke voorwaarde en moet er geen 
economische activiteit plaatsgevonden hebben. 
 
Ook in de literatuur bestaat er nogal wat discussie over de definitie van een 
brownfield52. Bepalende factoren daarbij zijn de ligging van het terrein (al dan niet in 
stedelijk gebied), de staat van de bodem (al dan niet verontreinigd) en de activiteit op 
het terrein (al dan niet verlaten of onderbenut, al dan niet industrieel). Bepaalde 
auteurs pleiten voor een zeer ruime definitie. Zo komen ALKER e.a. tot de conclusie 
dat de enig mogelijke definitie voor universeel gebruik voor een brownfield de 
volgende is: 

                                                 
49 Illegale activiteiten worden niet als activiteiten gezien. 
50 Art. 168 CWATUP. Dit artikel geeft verder ook aan wat er in het milieueffectenrapport moet staan. 
51 Voor de definitie van het begrip sanering wordt verwezen naar het decreet van 1 april 2004 relatif à 
l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter (B.S. 7 juni 2004). 
52 Voor een uitgebreide bespreking zie S. ALKER, V. JOY, P. ROBERTS en N. SMITH, “The 
Definition of Brownfield”, Journal of Environmental Planning and Management 2000, Vol. 43(1), 49-
69. 
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“[a]ny land or premises which has previously been used or developed and is 
not currently fully in use, although it may be partially occupied or utilised. It 
may also be vacant, derelict or contaminated. Therefore a brownfield site is 
not available for immediate use without intervention”53. 

Het gedeelte “is not available for immediate use without intervention” vormt daarbij 
de kern. Deze auteurs leggen er dus de nadruk op dat een brownfield niet in stedelijk 
gebied moet liggen, noch verontreinigd moet zijn. Een brownfield moet wel verlaten 
of onderbenut zijn. Zo geïnterpreteerd kunnen brownfields dus perfect worden 
geplaatst tegenover greenfields, ofwel open ruimte, waarbij greenfields dan worden 
aangezien als land dat voordien nooit werd ontwikkeld54. De definitie van ALKER 
e.a. komt weliswaar nog sterk overeen met die van EPA, maar ontneemt er toch aan 
dat er echte of vermeende milieuverontreiniging moet zijn. 
 
Het moge duidelijk zijn dat er op dit ogenblik niet kan worden gesproken van één 
definitie die min of meer in alle landen wordt gehanteerd. In de VS is er de nieuwe 
wettelijke definitie, evenals de vroegere EPA-definitie, samen met tal van variaties 
daarop. De Staten binnen de VS zijn niet verplicht de federale definitie over te nemen 
en kunnen dus zelf een eigen definitie uitwerken. Om te weten of een bepaald terrein 
onder het toepassingsgebied van een (federale dan wel statelijke) wettelijke regeling 
valt, is de toetsing aan de relevante definitie telkens noodzakelijk. In andere landen 
zijn hoofdzakelijk variaties op de EPA-definitie terug te vinden. Komt daarbij dat in 
de literatuur nog andere definities terug te vinden zijn, gaande van zeer ruim tot zeer 
strikt. 
 
4. Onderzoeksafbakening 
 
Voor onderhavig onderzoek is het cruciaal om het onderzoeksdomein goed af te 
bakenen. Aangezien het onderzoeksdomein de ontwikkeling van brownfields is, dient 
er eerst en vooral een goede werkdefinitie van een brownfield te zijn. Essentiële 
elementen daarvoor zijn de volgende. 
 
Het moet vooreerst gaan om onroerende goederen, terreinen, die er verlaten of 
onderbenut bijliggen. Dit veronderstelt dat er ooit een activiteit heeft plaatsgevonden. 
Terreinen of gronden die voordien nooit werden gebruikt, vallen onder de reeds 
aangehaalde categorie van de greenfields. Bijkomend volgt uit het woord 
“onderbenut” dat het kan zijn dat een deel van het goed nog in gebruik is. Het 
onroerend goed hoeft niet volledig verlaten te zijn. Terreinen die thans in volledige 
exploitatie zijn, zijn niet te kwalificeren als een brownfield, zelfs niet wanneer de 
aanwezigheid van milieuverontreinigende stoffen bepaalde toekomstige activiteiten 
zou hypothekeren. Het kan dus geenszins de bedoeling zijn een terrein dat thans 
volledig in exploitatie is, maar waarbij de exploitant of de eigenaar geconfronteerd 
wordt met de aanwezigheid van verontreiniging, te laten kwalificeren als een 
brownfield. Onderbenut kan dus ook gezien worden als zijnde niet volledig in 
gebruik. 
 
Met de term “onroerend goed” of “terrein” worden zowel onbebouwde als bebouwde 
percelen bedoeld. Wel is het zo dat, indien het gaat om onbebouwde percelen, er een 
                                                 
53 S. ALKER, V. JOY, P. ROBERTS en N. SMITH, o.c., 62. 
54 J. DORSEY, “Brownfields and Greenfields: The Intersection of Sustainable Development and 
Environmental Stewardship”, Environmental Practice 2003, nr. 1, 69. 
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activiteit moet hebben plaatsgevonden. Een onbebouwd perceel waarop ooit een 
gebouw heeft gestaan of een activiteit is uitgeoefend valt dus ook onder dit element. 
 
Vervolgens moet er op het terrein een of meerdere economische activiteiten 
plaatsvinden of plaatsgevonden hebben. De term economische activiteiten verwijst 
niet naar de bestemming van het terrein vanuit het oogpunt van de ruimtelijke 
ordening. Het volstaat dat op het terrein een economische activiteit uitgeoefend werd 
of wordt om als brownfield te kunnen gekwalificeerd worden. Het is ook evenmin 
vereist dat de economische activiteit er thans nog op aanwezig is. Een economische 
activiteit die vroeger op het terrein werd uitgeoefend, volstaat. 
 
De toevoeging van het element economische activiteit maakt de definitie ruimer dan 
deze van EPA, waarin enkel sprake was van industriële of commerciële activiteiten. 
Bijvoorbeeld ook landbouwgronden, spoorwegen, tankstations, militaire sites, kleine 
kruidenierszaken, mijnen, enz. kunnen op die manier onder de definitie gebracht 
worden, daar waar dat de vroegere EPA-definitie hier nogal eens twijfel over liet 
bestaan55. In de praktijk zal het echter vaak gaan om oude industriële sites. Anderzijds 
verengt de toevoeging ook het onderzoeksdomein in die zin dat bijvoorbeeld 
residentiële woonwijken waarop nooit een economische activiteit heeft 
plaatsgevonden, maar die om een of andere reden toch verontreinigd zijn, niet onder 
de definitie vallen. 
 
Een laatste essentieel element is dit van de verontreiniging of de mogelijke 
verontreiniging. Om als een brownfield gekwalificeerd te worden moet het terrein 
verontreinigd of mogelijk verontreinigd zijn. Dit komt overeen met de vroegere 
definitie van EPA. Ook de nieuwe wettelijke definitie in de VS vermeldt nog steeds 
de (mogelijke) aanwezigheid van milieuvervuilende stoffen. Zij verschilt echter van 
de definitie van OVAM in die zin dat het gaat over milieuverontreiniging in de ruime 
zin van het woord en niet enkel over bodemverontreiniging. De aanwezigheid van 
bijvoorbeeld asbest in de constructies op het terrein volstaat om onder het 
toepassingsgebied te vallen. 
 
Anderzijds onderscheidt de definitie zich op die manier van die definities waarin 
milieuverontreiniging geen essentieel bestanddeel is. In het merendeel van de 
bestaande definities maakt het aspect milieuverontreiniging toch een zeer belangrijke 
component uit56. Het spreekt voor zich dat milieuverontreiniging de ontwikkeling van 
een terrein zeker niet vergemakkelijkt. Het is vaak ook een van de punten die tot 
belangrijke juridische discussies leiden. Duidelijkheid omtrent de aanpak van 
milieuverontreiniging is daarom cruciaal bij een beleidskader voor 
brownfieldontwikkeling. Het aspect milieuverontreiniging is een noodzakelijk 
element voor de definitie57. Het houdt meteen ook in dat er een of andere vorm van 
interventie nodig is, zoals ALKER e.a. in hun definitie aangeven58. Die interventie 

                                                 
55 C. BARTSCH, “The New Federal Law on Brownfields: The Small Business Liability Relief and 
Brownfields Revitalization Act”, Environmental Practice 2003, nr. 1, 48. 
56 Enkel in het Verenigd Koninkrijk wordt er geopteerd voor definities zonder het element 
milieuverontreiniging, getuige de door ALKER e.a. voorgestelde definitie. Cfr. supra. 
57 B. VANHEUSDEN, “Recente ontwikkelingen met betrekking tot bodemsanering: het Site-decreet en 
het nieuwe Vlarebo”, in K. DEKETELAERE en M. DEKETELAERE (eds.), Jaarboek Milierecht 
2001, Milieurechtstandpunten nr. 16, Brugge, die Keure, 2002, 175. 
58 Cfr. supra. 
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kan onder meer bestaan in onderzoeken, bepaalde tijdelijke maatregelen, het slopen of 
renoveren van gebouwen, of de sanering van het terrein. 
 
Het feit dat ook mogelijke verontreiniging een essentieel deel uitmaakt, betekent dat 
enkel de onzekerheid over de kosten, of het lopen van een risico bij de ontwikkeling 
van een dergelijk terrein, voldoende is voor een ontwikkelaar om het links te laten 
liggen. De loutere mogelijkheid van verontreiniging creëert dus ook duidelijk 
complicaties59. 
 
Gezien bovenstaande drie essentiële elementen, zou een mogelijke definitie kunnen 
zijn: 

“Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen waarop een of 
meerdere economische activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden 
hebben en waarvan de expansie, de ontwikkeling of het hergebruik 
wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van 
milieuverontreiniging”. 

 
Een van de aspecten die niet in de voorgestelde definitie voorkomt, is dat van de 
ligging. Hoewel brownfields als gevolg van de economische evolutie in de praktijk 
vaak in en rond stadscentra te vinden zijn, is het toch verkieslijk dit aspect niet op te 
nemen. Een dergelijke ruimere definitie zorgt ervoor dat terreinen met gelijkaardige 
problemen niet aan de aandacht ontsnappen, louter omwille van het feit dat zij 
bijvoorbeeld niet in een stedelijk gebied liggen. 
 
Een ander element dat niet vermeld is, is dat van de mogelijkheid voor ontwikkeling. 
In de definitie van OVAM staat er zo bijvoorbeeld te lezen dat een brownfield een 
actief potentieel moet hebben voor hergebruik en ontwikkeling. Vooreerst is dit 
moeilijk te bepalen, gezien het groot aantal factoren dat mee beslist over het 
potentieel. Daarnaast zou een dergelijke toevoeging vaker nadelig uitvallen voor 
brownfields in achtergestelde buurten. Neem een identieke brownfield met dat 
verschil dat de ene in een mooie buurt ligt en de andere in een verloederde buurt. De 
kosten blijven gelijk, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen de opbrengsten na 
ontwikkeling niet gelijk zijn. Brownfields in verloederde buurten zouden met 
bovenstaande toevoeging reeds vanaf het begin een stap achter staan. In het licht van 
het onderzoek is een dergelijk onderscheid niet gewenst. 
 
Het staat bepaalde overheden uiteraard vrij een striktere definitie te hanteren, ter wille 
van bijvoorbeeld een duidelijke bevoegdheidsafbakening. Zo is het perfect mogelijk 
dat OVAM in haar definitie wijst op de (mogelijke) aanwezigheid van 
bodemverontreiniging, daarmee aangevend dat zij zich concentreert op die 
brownfields waarvan de bodem verontreinigd zou kunnen zijn. Ook het aspect van het 
actief potentieel kan in een bepaalde context interessant zijn om op te nemen in een 
definitie, bijvoorbeeld bij het uitwerken van een subsidieregeling. Dit komt overeen 
met het standpunt van YOUNT, die pleit voor het opmaken van enerzijds een 

                                                 
59 K. YOUNT en P. MEYER, “Bankers, Developers, and New Investment in Brownfield Sites: 
Environmental Concerns and the Social Psychology of Risk”, Economic Development Quarterly 1994, 
352-358. 
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universele conceptuele definitie, en anderzijds specifieke definities aangepast aan de 
bevoegdheid of aan bepaalde criteria die de overheid wil stellen60. 
 
Bij wijze van conclusie kan gesteld worden dat brownfields kunnen voorkomen in 
verschillende vormen en zowel in de stad als op buiten de stad gelegen 
(industrie)terreinen. Het gaat vaak, maar niet noodzakelijk, om terreinen die vroeger 
werden gebruikt voor industriële doeleinden die inmiddels werden stopgezet, 
verplaatst of die een radicale verandering hebben ondergaan. Het kan gaan van kleine, 
verlaten benzinestations, over chemische en metaalverwerkende nijverheid (bv. 
Willebroek-Noord te Willebroek, Plassendale Chemie te Oostende, Machelen-
Kerklaan te Machelen, La Floridienne te Gent), opslagplaatsen/storten van 
afvalstoffen (bv. Scregg-Ravenshout te Tessenderlo, Scheldeboord-Hemiksem te 
Hemiksem), gasfabrieken (bv. Stadsgasfabriek Gent te Gent) en 
asbestcementfabrieken (bv. Balmatt te Mol) tot leerlooierijen (bv. Schotte te Aalst of 
de leerlooierij te Zulte). 
 
Onderstaand schema geeft een samenvattend overzicht van de bestaande definities 
van een brownfield of een equivalente term in de onderzochte regimes. 
 
 Gebruik 

van term of 
equivalent 

Wettelijk 
vastgelegd 

Verwijzing naar 
milieuverontreiniging 

Verwijzing 
naar 
economische 
activiteit 

VS: oude 
EPA-definitie 
 

Ja: 
“brownfield” 

Nee Ja: “complicated by 
real or perceived 
environmental 
contamination” 

Ja: 
“industrial 
and 
commercial 
facilities” 

VS: 
Brownfields 
Act 
 

Ja: 
“brownfield 
site” 

Ja: zie 42 
U.S.C. 
§9601, punt 
39 
Brownfields 
Act 

Ja: “may be 
complicated by the 
presence or potential 
presence of a 
hazardous substance, 
pollutant or 
contaminant” 

Nee: “real 
property” 

Vlaams 
Gewest: 
OVAM 
 

Ja: 
“brownfield” 

Nee Ja: “bemoeilijkt door 
de (mogelijke) 
aanwezigheid van 
bodemverontreiniging 
of bodembedreigende 
activiteiten” 

Ja: 
“industriële 
terreinen of 
sites” 

Vlaams 
Gewest: 
Ontwerp-
decreet 

Ja: 
“brownfield” 

Ja: zie art. 2 
van het 
ontwerp-
decreet 

Slechts indirect: 
“zodanig zijn 
aangetast, dat” 

Nee: “een 
geheel van 
verwaarloos-
de of 

                                                 
60 K. YOUNT, o.c., 25 (“I argue here that two types of definitions are required. The first is a broad, 
universally agreed upon conceptual definition that will permit the creation of brownfield inventories for 
resource allocation and federal funding purposes and will inform individuals of potential health hazards 
in their communities. The second type of definition, which assumes the underlying conceptual 
definition, specifies eligibility qualifications for particular programs”). 
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Brownfield-
convenanten 

onderbenutte 
gronden” 

Waals Gewest Ja: site à 
réaménager 
(SAR) 

Ja: zie art. 
167 1°-2° 
CWATUP 

Slechts indirect: “le 
maitien dans son état 
actuel est contraire au 
bon aménagement” 

Nee: “une 
activité autre 
que le 
logement” 

Eigen 
onderzoeks-
definitie 
 

Ja: 
“brownfield” 

Nee Ja: “bemoeilijkt door 
de (mogelijke) 
aanwezigheid van 
milieuverontreiniging 

Ja: “een of 
meerdere 
economische 
activiteiten” 

Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest 

Nee / / / 

Nederland Nee / / / 
 
 
D. ANDERE FIELDS? 
 
Naast het veel gebruikte woord brownfield, duiken er regelmatig ook nog andere 
“fields” op. Zo werd al gewezen op het feit dat brownfields vaak geplaatst worden 
tegenover “greenfields”, waarbij greenfields dan staan voor stukken land die nooit 
werden ontwikkeld. In het Vlaams Gewest wordt eerder nog gesproken van open 
ruimte of groene zones, hoewel de term greenfield toch ook al ingang heeft 
gevonden61. Totnogtoe heeft het begrip echter geen juridische waarde. Voor zover 
bekend, is het niet opgenomen in een wetgevende akte. 
 
Een term die het voorlopig tot niet verder dan de grenzen van de VS schopt, is de term 
“greyfield”. Hier gaat het om verlaten of onderbenutte verouderde shopping centra en 
winkelstraten62. Ze bestaan uit ouderwetse gebouwen en grote parkeerterreinen, zijn 
bouwvallig, en genereren niet voldoende inkomsten om hun gebruik nog te 
verantwoorden63. Het grote verschil met brownfields ligt in het feit dat 
milieuverontreiniging bij greyfields geen essentieel element meer is. Ten dele 
overlappen de begrippen elkaar dus, maar niet volledig. Een commercieel centrum dat 
verlaten of onderbenut en tevens (mogelijk) verontreinigd is, valt zowel onder het 
begrip brownfield als onder het begrip greyfield. Neemt men het commerciële aspect 
weg, gaat het niet langer om een greyfield. Neemt men het aspect van de 
milieuverontreiniging weg, gaat het niet langer om een brownfield. Het begrip komt 

                                                 
61 Zie bijvoorbeeld de Beleidsbrief Ruimtelijke Ordening van minister D. Van Mechelen met de 
beleidsprioriteiten voor 2003-2004 (Parl. St. Vl. Parl. 2003-04, nr. 1908/1, 15) en de Beleidsnota 
Leefmilieu 1999-2004 van voormalig minister V. Dua, 52 (Parl. St. Vl. Parl. 1999-00, nr. 141/1). 
62 EPA definieert “greyfield development” in haar glossarium als volgt: “Greyfields are abandoned, 
obsolete, or underutilized properties such as regional shopping malls or strip retail developments. 
Greyfield redevelopment is an opportunity to introduce new life and infill development in blighted 
commercial spaces. Declining shopping malls and strip commercial streets which often constitute large 
tracts of land can be converted into new mixed-use neighborhoods”, op 
http://cfpub.epa.gov/sgpdb/glossary.cfm?type=strategy (laatst bezocht op 4 april 2007). 
63 FEDERAL RESERVE BANK OF RICHMOND, Greyfields, op 
http://www.richmondfed.org/community_affairs/topical_essays_and_resources/reports/greyfields.cfm 
(laatst bezocht op 4 april 2007). 
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vooral voor onder het zogenaamde Smarth Growth-programma64, geleid vanuit EPA. 
Dat programma bevat een aantal principes die zouden moeten in acht genomen 
worden bij de groei van steden en gemeenschappen, onder meer in verband met de 
ruimtelijke ordening65. EPA wil met het programma aangeven dat ontwikkeling zowel 
de economie, als de gemeenschap en het milieu moet dienen en probeert dan ook in 
haar beleid de integratie van de verschillende aspecten te promoten. Het is met andere 
woorden een programma dat specifiek gericht is op het promoten van duurzame 
ontwikkeling. 
 
OVAM maakt wel eens een onderscheid tussen brownfields, greyfields en blackfields, 
maar dit is vanuit een volledig ander perspectief. Volgens OVAM komt het 
onderscheid op het volgende neer: 

“brownfields kunnen aanzien worden als terreinen die spontaan door de 
privé-markt zelf ontwikkeld zullen worden en waar de risico’s eerder 
beperkt zijn (zogenaamde marktconforme terreinen); blackfields zijn die 
terreinen die dermate verontreinigd zijn en een dermate risico inhouden dat 
privé-initiatieven voor de ontwikkeling achterwege blijven en de overheid 
met andere woorden die rol moet vervullen, de kans op braakligging van 
blackfields zonder initiatieven van overheidswege is dan ook hoog; 
greyfields tot slot zijn die terreinen die zich tussen de brown- en blackfields 
bevinden: terreinen die niet spontaan door de markt in ontwikkeling zullen 
worden gebracht tenzij de overheid hiertoe een aantal steunmaatregelen 
uitwerkt (subsidies, fiscale stimuli,...), de brownfield benadering zal zich 
voornamelijk moeten richten op de ontwikkeling van de greyfields”66. 

Deze onderverdeling wordt verder niet gevolgd. OVAM hanteert ze overigens ook 
niet consequent. De voor dit onderzoek vooropgestelde definitie van een brownfield 
omvat al deze soorten terreinen. 
 
Een enkele keer laat een Vlaams parlementslid zelfs ook al eens het woord “redfield” 
vallen, voor verontreinigde woonzones67. Dit begrip lijkt echter niet op enige steun te 
kunnen rekenen, te meer daar in de VS onder de nieuwe brownfield-definitie ook 
verontreinigde woonzones zijn begrepen. Huidig of vroeger gebruik van het 

                                                 
64 Voor meer informatie, zie http://www.epa.gov/smartgrowth/index.htm (laatst bezocht op 4 april 
2007). 
65 Voor de meeste landen binnen Europa lijkt het programma weinig nieuws te bevatten. ENGEL stelt 
het vernieuwende van het programma als volgt kritisch in vraag: “The rules for building houses in the 
computer game Sim City are stricter than those that apply in most areas of the Sun Belt. Too late, some 
parts of the country have concluded that this is untenable. The buzz-phrase is “smart growth”, which 
means no more than the kind of forethought before building that has been routine in Europe for half a 
century” (M. ENGEL, “Road to ruin”, in The Guardian, 24 oktober 2003, beschikbaar op 
http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,,1069831,00.html (laatst bezocht op 4 april 2007)). 
66 OVAM, Knelpuntenanalyse van bestaande brownfieldprojecten in Vlaanderen, juni 2001, 18, 
beschikbaar via de lijst van brownfieldpublicaties op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 4 april 2007). Voor 
een ander voobeeld, zie Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 19/4-G, 15. Daarin stelt Vlaams minister van 
Leefmilieu Peeters het volgende: “In het Antwerpse loopt verder de voorbereiding van de sanering van 
het gebied gekend als Petroleum Zuid. Ook daar moeten bodemsaneringswerken gepaard gaan met 
ontsluitingswerken om er opnieuw een bruikbare site van de maken. Dit project moet echter, gelet op 
de negatieve kostenbatenverhouding die kan worden verwacht, als een ‘blackfield’ eerder dan als een 
brownfield beschouwd worden”. 
67 Parl. St. Vl. Parl. 2001-02, nr. 15/7-F, 32. 
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onroerend goed speelt namelijk geen rol meer. In het licht van het hierboven 
afgebakende onderzoeksdomein zou het nog kunnen gebruikt worden om specifiek te 
wijzen op verontreinigde woonwijken waar nooit een economische activiteit heeft 
plaatsgevonden, maar het praktisch nut lijkt vrij gering. Zolang een term niet kan 
steunen op een breed draagplatform68, is het niet aangewezen die te gebruiken. 
 
 
E. KENMERKEN VAN BROWNFIELDS 
 
1. Inleiding 
 
Zoals reeds gesteld, bestaan er brownfields onder allerlei vormen. De specifieke 
kenmerken zijn onder andere afhankelijk van de grootte, de ligging, de aard en de 
graad van verontreiniging. Toch zijn er bepaalde kenmerken die bijna steeds 
terugkeren. Het gaat dan onder meer over de (mogelijke) aanwezigheid van 
milieuverontreiniging, over de verloedering van de buurt, en over de ruimtelijke 
inplanting. Deze aspecten brengen op hun beurt tal van negatieve gevolgen teweeg. 
De kenmerken met hun gevolgen worden hierna besproken. 
 
2. Milieuverontreiniging 
 
De voorgestelde definitie van een brownfield bepaalt dat “de expansie, de 
ontwikkeling of het hergebruik wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid 
van milieuverontreiniging”. Hoewel het risico van verontreiniging volstaat om te 
kunnen spreken van een brownfield, is een brownfield vaak effectief verontreinigd. 
De verontreiniging kan in verschillende vormen voorkomen. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om bodemverontreiniging of het kan ook zijn dat er afvalstoffen zijn 
achtergelaten of dat bepaalde gevaarlijke stoffen zich nog in de gebouwen en 
opstallen bevinden, zoals bijvoorbeeld asbest. 
 
Een van de meest voorkomende vormen van milieuverontreiniging is 
bodemverontreiniging. Vandaar dat in het Vlaams Gewest OVAM zich de 
ontwikkeling van brownfields sterk aantrekt69. OVAM verwijst in haar werkdefinitie 
ook expliciet naar “de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging of 
bodembedreigende activiteiten”. Bij bodemverontreiniging is het vaak moeilijk om de 
saneringskosten juist in te schatten. Het is namelijk best mogelijk dat er bij het 
saneren bijkomende verontreinigingen aan het licht komen. Anderzijds kunnen ook 
bijvoorbeeld de weersomstandigheden, of verhoogde brandstof- en transportkosten 
zorgen voor bijkomende kosten70. 
 
3. Gezondheidsrisico’s 
 
                                                 
68 Bestaande in bijvoorbeeld een programma uitgewerkt op nationaal niveau door een administratie, 
zoals dit bij de lancering van het begrip brownfields het geval is geweest. 
69 Getuige hiervan de hoeveelheid informatie en de publicatielijst op hun website, evenals het feit dat 
zij voorzitter waren van de stuurgroep brownfieldontwikkeling, waarover meer in hoofdstuk IV. 
70 I. LOOTS, L. TOP en W. VAN AERSCHOT, Een geïntegreerd saneringsbeleid voor de 
herontwikkeling van verlaten, gecontamineerde sites: eco-industriële ontwikkeling als mogelijke 
beleidsstrategie, Deel 1, VITO-UIA, december 2001, 19, beschikbaar op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/off/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=brownfi
elds&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 4 april 2007). 
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De milieuverontreiniging heeft als gevolg dat brownfields een belangrijk 
gezondheidsrisico kunnen inhouden voor wie in de omgeving leeft, speelt of werkt71. 
Bepaalde toxische stoffen die zich op of in de bodem bevinden, zijn gevaarlijk om in 
te ademen. De verspreiding ervan gebeurt door menselijke activiteiten of simpelweg 
door de wind. Het gezondheidsrisico is uiteraard in belangrijke mate afhankelijk van 
de aard van de contaminanten, maar toch ook van de ligging van het terrein. Zoals 
reeds aangehaald, liggen brownfields vaak in of nabij steden, in buurten met 
bewoning er rond. Het spreekt voor zich dat bij dergelijke terreinen extra aandacht 
moet gaan naar de mogelijke gevolgen van de verontreiniging voor de omwonenden. 
 
4. Sociaal-economisch verval 
 
Brownfields hebben echter niet alleen op het vlak van gezondheid een negatieve 
impact op de omliggende buurt. Ze versterken bovendien het onveiligheidsgevoel van 
de omwonenden, en niet geheel onterecht. Dergelijke verlaten en vervallen sites 
vallen vaak ten prooi aan allerlei vormen van vernieling en vandalisme en ze kennen 
een verhoogde graad van criminaliteit72. Volledige wijken verloederen soms op die 
manier, wat een sterke daling in de waarde van de omliggende gebouwen 
teweegbrengt73. Soms verlaten de bewoners de buurt en komen huizen leeg te staan. 
De sociaal-economische gevolgen van de aanwezigheid van een brownfield op de 
buurtbewoners zijn dan ook moeilijk te onderschatten. Deze negatieve sociaal-
economische gevolgen zouden in rekening gebracht moeten worden bij de 
ontwikkeling van een brownfield. De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, 
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening Van Mechelen bevestigde dit in een 
antwoord op een parlementaire vraag: 

“Dergelijke terreinen kennen een verhoogde graad van criminaliteit, wat het 
onveiligheidsgevoel van de buurtbewoners aanwakkert”, en hij vervolgde, 
“[b]rownfields hebben niet alleen een verloedering van de wijk tot gevolg, 
maar ook een verlies aan jobs en tewerkstelling. Er ontstaat dus een echte 
maatschappelijke devaluatie van een hele zone en dat heeft vele nefaste 
gevolgen”74. 

 
Daarnaast zijn er nog tal van andere puur economische aspecten. Zo gaat een 
brownfield vaak gepaard met een verwaarlozing van de infrastructuur. De aanwezige 
wegen, spoorwegen, kades, worden niet langer gebruikt en geraken in verval. Een 
brownfield zorgt er ook voor dat er op die plaats geen andere economische activiteit 
wordt uitgeoefend, met een verlies aan potentiële arbeidsplaatsen als gevolg. 
 
5. Ruimtelijke ordening 
 
Milieuverontreiniging en verloedering zijn echter zeker niet de enige problemen. De 
ruimtelijke context speelt een zeker zo belangrijke rol. Projectontwikkelaars kiezen 

                                                 
71 A. HIPÓLITO, “Brownfields: Transforming Contaminated Sites into Community Assets”, 
Connections 1999, 6. 
72 F. STANLEY, One Man’s Trash is Another Man’s Treasure: Brownfields and the Redevelopment of 
Disadvantaged Neighborhoods, Federal Reserve Bank of Richmond, december 1998, op 
http://www.richmondfed.org/publications/community_affairs/marketwise_topics/mw5.cfm (laatst 
bezocht op 4 april 2007). 
73 W. BUZBEE en D. SIVAS, o.c., 5. 
74 Parl. Hand. Vl. Parl. 2001-2002, C182, 24. 
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liever voor het aansnijden van nieuw aangelegde of aan te leggen industrieterreinen 
dan voor het ontwikkelen van een brownfield. Bij nieuwe terreinen hebben zij immers 
controle over de meeste aspecten van de ontwikkeling. De eigendom is niet gebruikt 
geweest voor economische toepassingen en er moet bijgevolg geen rekening 
gehouden worden met bestaande gebouwen, met bewoners of met een historiek van 
contaminatie75. Bovendien kan de ontwikkelaar de economisch meest geschikte 
ligging kiezen, in de buurt van geschoolde arbeidskrachten en een goede 
verkeersontsluiting.  
 
Projectontwikkelaars hebben echter niet zo vaak meer de keuze. De beschikbare 
ruimte wordt schaarser. Dit is vooral een probleem voor dichtbevolkte landen als 
België en Nederland. Doch, uit een studie van VANHAVERBEKE, CABUS en 
LAMMENS blijkt dat er in Vlaanderen zeker tot in 200776 een structureel gebrek is 
aan industrieterreinen77. Bij de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (RSV)78 meldde de Vlaamse regering ook dat er slechts 
4.000 ha effectief beschikbaar was voor bijkomende bedrijventerreinen. In het RSV79 
wordt echter geopteerd om 10.000 ha bedrijventerreinen uit te rusten tegen 2007 
waarvan 6.000 ha als bedrijventerrein en 4.000 ha als reservebedrijventerrein80 
worden afgebakend in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het feit dat er slechts 4.000 ha 
effectief beschikbaar is, terwijl het RSV 10.000 ha vooropstelt, maakt dat er tegen 
2007 een nood is aan ongeveer 6000 ha bedrijventerreinen81. Verder stelt het RSV dat 
de oppervlakte aan bestemde industrieterreinen in plannen van aanleg of ruimtelijke 
uitvoeringsplannen ten opzichte van de in de plannen van aanleg op 1 januari 1994 
bestemde industrieterreinen kan toenemen met een maximum van 7.000 ha tot een 
totaal van 62.000 ha. De minister voor ruimtelijke ordening bevestigt in zijn 
beleidsnota voor de periode 2004-2009 het voornemen om 7.000 ha extra 
bedrijventerreinen tegen 2007 af te bakenen82. In zijn Beleidsbrief voor 2006-2007 
geeft hij aan dat het Vlaams Gewest binnen het totaalpakket van 7.000 ha 

                                                 
75 I. LOOTS, L. TOP en W. VAN AERSCHOT, o.c., 8. 
76 De huidige planperiode van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen loopt namelijk tot in 2007. 
77 W. VANHAVERBEKE, P. CABUS en E. LAMMENS, “Ruimte voor werk: bouwrijpe 
bedrijventerreinen, economische ontwikkeling en ruimtelijke planning in Vlaanderen”, T.E.M. 2002, 
227-265. 
78 Decreet van 19 maart 2004 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 tot definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen, wat de wijzigingen aan de bindende bepalingen betreft, B.S. 21 april 2004. 
79 Decreet van 17 december 1997 houdende bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit 
van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, B.S. 21 maart 1998. 
80 Reservegebieden kunnen slechts gerealiseerd worden wanneer voldaan is aan een aantal 
randvoorwaarden (bezettingsgraad, ontsluiting,...) in verband met de realisatiegraad van de effectieve 
zones in de omgeving van het betrokken economisch knooppunt. De randvoorwaarden worden onder 
meer gebaseerd op principes inzake zuinig ruimtegebruik en de mate van de effectieve inname door 
bestaande bedrijven. Daarbij wordt de reserve in eigendom van het bedrijf afgestemd op de bestaande 
omvang, op de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf en op de veiligheidsvoorschriften (zoals 
SEVESO-richtlijn,...). 
81 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Toelichting bij de gedeeltelijke herziening 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 12 december 2003, 8, beschikbaar op 
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/Nrsv/rsvherz/HerzRSVBroch.pdf (laatst bezocht op 4 
april 2007). 
82 Beleidsnota Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen 2004-2009, ingediend door de 
heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening (Parl. 
St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 92/1). 
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verantwoordelijk is voor 4.100 ha (zonder de poorten). Voor 1.343 ha zou de 
bestemmingsprocedure volledig afgerond zijn. Daarnaast zou een pakket van circa 
330 ha de decretale goedkeuringsprocedure doorlopen en zou voor ongeveer 576 ha 
de decretale goedkeuringsprocedure spoedig kunnen starten. De minister wijst er 
voorts op dat het te plannen saldo (ongeveer 950 ha) ondermeer gezocht zal worden in 
het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel, de stedelijke gebieden Leuven en Hasselt-
Genk,… Verder zal worden onderzocht in welke mate de provincies betrokken 
kunnen worden bij het invullen van dit saldo83. 
 
Bijkomend probleem binnen de ruimtelijke context is de bestemming van een 
brownfield. Zowel de bestemming die een brownfield heeft vóór ontwikkeling, als de 
bestemming die de brownfield krijgt na de ontwikkeling, zijn van belang. In landen 
waar een vrij strikte ruimtelijke ordening wordt toegepast, zoals België84, is het niet 
altijd even eenvoudig om een brownfield naar eigen wens te ontwikkelen. 
Projectontwikkelaars zijn gebonden door de bestemming van het gebied. Het spreekt 
voor zich dat vanuit het oogpunt van de nabestemming de bestaande bestemming zijn 
invloed heeft op de prijs van het terrein. Een brownfield die als woongebied is 
ingetekend zal duurder uitvallen dan een brownfield in een industriezone. Anderzijds 
bepaalt de bestemming ook in belangrijke mate op welke manier het terrein mag 
ontwikkeld worden. En wat er op het terrein na sanering komt, is dan weer bepalend 
voor de opbrengsten. 
 
 
F. REDENEN OM TE FOCUSSEN OP BROWNFIELDS 
 
1. Duurzame ontwikkeling 
 
Brownfields verdienen extra aandacht en dienen bij voorrang ontwikkeld te worden 
om verschillende redenen. Vooreerst is het zo dat de ontwikkeling ervan perfect 
kadert binnen het streven naar een duurzame ontwikkeling85. Het rapport Our 
Common Future86, beter bekend als het Brundtland-rapport, van de Universele 
Commissie voor Milieu en Ontwikkeling geeft de volgende definitie van duurzame 
ontwikkeling: 

“Duurzame ontwikkeling is een veranderingsproces waarin het gebruik van 
hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van 
technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen worden 
afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften”. 

Deze definitie wijst er expliciet op dat duurzame ontwikkeling niet enkel moet 
toegepast worden op onze huidige behoeften, maar een termijnvisie moet bevatten. De 

                                                 
83 Beleidsbrief Ruimtelijke Ordening / Onroerend Erfgoed, Beleidsprioriteiten 2006-2007, ingediend 
door de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke 
Ordening (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 967/1, 12). 
84 In tegenstelling tot het regime in de Verenigde Staten, dat meer gebaseerd is op autonomie. Zie voor 
een vergelijking tussen de Verenigde Staten en Europa P. MEYER, R. WILLIAMS en K. YOUNT, 
Contaminated Land: Reclamation, Redevelopment and Reuse in the United States and the European 
Union, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 1995, 240 p. 
85 J. DORSEY, o.c., 69; J. EISEN, “Brownfields Policies for Sustainable Cities”, Duke Environmental 
Law & Policy Forum 1999, 188; J. EISEN, “A Case Study of Sustainable Development: Brownfields”, 
Environmental Law Reporter 2002, 10420 (“the link between brownfields policies and sustainable 
development is (…) quite tangible”). 
86 World Commission on Environment and Development (BRUNDTLAND-Commissie). 
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ontwikkeling van brownfields is afgestemd op zowel toekomstige als huidige 
behoeften en voldoet op die manier aan een duurzame ontwikkeling. Door 
brownfields te saneren en te herontwikkelen alvorens open ruimte aan te snijden, 
zorgt de maatschappij ervoor dat toekomstige generaties nog steeds voldoende plaats 
hebben om te leven. 
 
Duurzame ontwikkeling is intussen een wereldwijde doelstelling87 en het begrip is 
doorgedrongen in de meeste overkoepelende organisaties en instellingen (de 
Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), de Raad van Europa, de EU88,…), evenals binnen tal van 
landen. Interessant is dat de relatie tussen brownfields en duurzame ontwikkeling als 
maar vaker aangehaald wordt. Zo bevat het Plan of Implementation, opgesteld naar 
aanleiding van de VN-wereldtop in 2002 te Johannesburg89, specifiek met betrekking 
tot brownfields een puntje 40, (m), dat stelt dat er acties nodig zijn “to increase 
brown-field redevelopment in developed countries and countries with economies in 
transition, with appropriate technical assistance where contamination is a serious 
problem”90. Het Plan of Implementation rangschikt deze doelstelling onder de 
doelstellingen met betrekking tot de landbouw. Brownfieldontwikkeling zou zo 
kunnen leiden tot een verhoging van de voedselproductie en de voedselveiligheid. 
Daarnaast valt de doelstelling ook onder het ruimere onderdeel over de bescherming 
en het beheer van de natuurlijke bronnen die aan de basis liggen van de economische 
en sociale ontwikkeling. Via de herontwikkeling van brownfields worden volgens het 
Plan of Implementation de ecosystemen beschermd en die zijn essentieel voor het 
welzijn van de mens en de economische activiteiten. Het duurzaam en geïntegreerd 
beheer van de natuurlijke bronnen is noodzakelijk voor een duurzame ontwikkeling. 
 
Bij de OESO en de Raad van Europa kadert de aandacht voor brownfields vooral 
binnen de uitwerking van een duurzaam stadsbeleid91. Ook de EU bevestigt dat de 
ontwikkeling van brownfields de principes van duurzame ontwikkeling verwezenlijkt. 
Dit mag genoegzaam blijken uit twee Mededelingen van de Commissie, uitgevaardigd 
ter uitvoering van het Zesde Milieuactieprogramma (MAP)92. Enerzijds heeft de 
                                                 
87 Volgens SHAW en MURRAY is het echter toch niet altijd even duidelijk wat het betekent: 
“Sustainable development is a little like Zen. Everybody talks about it, but few people really know 
what it is” (E. SHAW en K. MURRAY, “Introduction”, Duke Environmental Law & Policy Forum 
1999, 147). 
88 De notie van duurzame ontwikkeling staat zelfs ingeschreven in de artikelen 2 en 6 van het EG-
Verdrag en artikel 2 van het EU-Verdrag. 
89 World Summit on Sustainable Development, 26 augustus-4 september 2002, Johannesburg (beter 
bekend als “Rio + 10-conferentie”). 
90 UNITED NATIONS, Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, 4 
september 2002, 24, op 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf (laatst 
bezocht op 4 april 2007). 
91 Een recent nummer van het tijdschrift Naturopa van de Raad van Europa is bijvoorbeeld volledig 
gewijd aan het stedelijk milieu. Een van de artikels behandelt de ontwikkeling van brownfields (E. 
VAN DYCK en E. WILLE, “Revalorisation of inactive industrial land. The case of Flanders, 
Belgium”, Naturopa 2000, nr. 94, 11). De OESO hield onder meer zeker tot in september 2004 op haar 
website een databank bij van casestudies over brownfieldprojecten. Dat is echter niet langer het geval. 
92 Het Zesde MAP werd op 22 juli 2002 vastgesteld (Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de 
Europese Gemeenschap, P.B. L. 10 september 2002, afl. 242). Voor de volledige tekst van het Zesde 
MAP, zie de Mededeling van de Commissie van 24 januari 2001 aan de Raad, het Europees Parlement, 
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s betreffende het zesde 
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Commissie een Mededeling opgemaakt die de thematische strategie inzake 
bodembescherming bevat93. Anderzijds heeft de Commissie ook een Mededeling 
opgesteld over de thematische strategie voor het stadsmilieu94. De eerste mededeling 
wijst op het feit dat er een passend hergebruik moet komen van brownfields95. De 
thematische strategie focust zelf op het aspect bodem. Een van de hoofdpijlers van de 
thematische strategie inzake bodembescherming is het voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de 
bescherming van de bodem en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG96. In dit 
voorstel geeft de Commissie aan dat de bodem voor de Gemeenschap een hulpbron 
van gezamenlijk belang is. Nalaten hem te beschermen, zal de mogelijkheden tot een 
duurzame ontwikkeling van Europa ondermijnen97. Door brownfields te ontwikkelen 
en op die manier de bodem ervan te beschermen, kan zeker bijgedragen worden aan 
het streven naar een duurzame ontwikkeling. Het voorstel voor een richtlijn stelt 
verder ook dat de sanering van voormalige industrieterreinen (de Engelse tekst 
spreekt van brownfields) leidt tot een duurzamere benutting van de bodem, doordat 
minder snel gebruik hoeft te worden gemaakt van de resterende nog ongebruikte 
terreinen98. De tweede mededeling geeft aan dat de meeste steden te maken hebben 
met braakliggende percelen, maar verwijst voor bepalingen omtrent de sanering en het 
hergebruik van voormalige industrieterreinen en ruimtebesparende ruimtelijke 
ordening, met het doel de bodemafdichting terug te dringen en te zorgen voor een 
rationeel bodemgebruik naar de thematische strategie inzake bodembescherming99.  
 
Duurzame stadsontwikkeling krijgt in het bijzonder overigens opvallend veel 
aandacht. Dat blijkt onder meer uit het besluit van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende een communautair samenwerkingskader ter bevordering van duurzame 
stadsontwikkeling100. Dat besluit biedt de mogelijkheid aan bepaalde netwerken om 
financiële en technische steun te krijgen mits zij onder meer voor een duurzame 
stadsontwikkeling zorgen. 
 

                                                                                                                                            
milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap “Milieu 2010: Onze toekomst, onze keuze” 
(COM (2001) 31 def.). 
93 Mededeling van de Commissie van 22 september 2006 aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, getiteld “Thematische strategie inzake 
bodembescherming” (COM (2006) 231 def.). Artikel 6 lid 2 c) van het Besluit nr. 1600/2002/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van het Zesde 
Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap vereist namelijk de opstelling van “een 
thematische strategie voor de bodembescherming, waarin aandacht wordt geschonken aan de 
voorkoming van onder meer verontreiniging, erosie, woestijnvorming, bodemdegradatie, ruimtebeslag 
en hydrogeologische risico's en rekening wordt gehouden met de regionale diversiteit, met inbegrip van 
de specifieke kenmerken van bergachtige en aride gebieden”. 
94 Mededeling van de Commissie van 11 januari 2006 aan de Raad en het Europees Parlement over een 
Thematische strategie voor het stadsmilieu (COM (2005) 718 def.). Artikel 7 lid 2 h) van het Besluit 
nr. 1600/2002/EG bepaalt hieromtrent dat er voor wat het stedelijk milieu betreft, een thematische 
strategie moet komen “die een geïntegreerde horizontale aanpak op alle communautaire 
beleidsterreinen bevordert en de kwaliteit van het stedelijk milieu verbetert (…)”. 
95 COM (2006) 231 def., 8. 
96 COM (2006) 232 def. 
97 COM (2006) 232 def., 2. 
98 Overweging 13 bij het voorstel (COM (2006) 232 def., 13). 
99 COM (2005) 718 def., 3 en 10. 
100 Besluit Nr. 1411/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende een 
communautair samenwerkingskader ter bevordering van duurzame stadsontwikkeling, P.B. L. 13 juli 
2001, afl. 191. 
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Binnen België moet er vooral gekeken worden naar de gewesten, aangezien 
brownfieldontwikkeling grotendeels een gewestelijke bevoegdheid is101. De 
gewestelijke overheden zien ook een duidelijke relatie tussen duurzame ontwikkeling 
en het opnieuw in gebruik nemen van brownfields. De twee begrippen, of 
omschrijvingen ervan zoals “verloederde industrieterreinen”, zitten verweven in de 
Vlaamse beleidsnota’s voor de periodes 1999-2004 en 2004-2009 met betrekking tot 
respectievelijk leefmilieu102 en ruimtelijke ordening103. Ook OVAM bijvoorbeeld 
linkt brownfields aan duurzame ontwikkeling onder meer in het intussen stopgezette 
strategisch project brownfieldontwikkeling104. In het Waals Gewest bijvoorbeeld 
wordt de Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van de zogenaamde “sites à réaménager”105. 
 
2. Verontreiniging en de hieraan verbonden gezondheidsrisico’s 
 
Een andere reden waarom brownfields de aandacht verdienen, is omdat 
milieuverontreiniging, en de mogelijke gezondheidsrisico’s die daaruit kunnen 
voortvloeien, zoveel mogelijk dient te worden tegengegaan. Of het nu gaat om 
brownfields, of om verontreinigingen van een heel andere aard, zoals 
luchtverontreiniging of geluidshinder, de overheid en haar burgers hebben de 
maatschappelijke taak die verontreiniging te bestrijden. De Belgische Grondwet 
waarborgt overigens ook het recht op bescherming van de gezondheid106 en het recht 
op de bescherming van een gezond leefmilieu107. De overheid stippelt hiervoor een 
milieubeleid uit. Het is de taak van de overheid om via haar milieubeleid enerzijds het 
ontstaan van milieuverontreiniging te voorkomen, en anderzijds bestaande 
verontreiniging te doen ophouden of over te (doen) gaan tot saneren. 
 
Onder meer naar aanleiding van enkele zware incidenten met een enorme impact op 
het leefmilieu, kende het milieubeleid een belangrijke ontwikkeling rond de jaren 80. 
Namen van steden of plaatsen als Seveso108, Love Canal109, Lekkerkerk110, Bhopal111, 

                                                 
101 Dit komt uitgebreider aan bod in hoofdstuk IV. 
102 Beleidsnota Leefmilieu 1999-2004, ingediend door mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van 
Leefmilieu en Landbouw, Parl. St. Vl. Parl. 1999-00, nr. 141/1; Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 
2004-2009, ingediend door de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 139/1. 
103 Beleidsnota Ruimtelijke Ordening 1999-2004, ingediend door de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams 
minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Parl. St. Vl. Parl. 1999-00, nr. 152/1; 
Beleidsnota Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen 2004-2009, ingediend door de heer 
Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, Parl. St. 
Vl. Parl. 2004-05, nr. 92/1. 
104 Om brownfieldontwikkeling in Vlaanderen een kans te geven en om na te gaan op welke wijze het 
beleid concreet kon inspelen op de ontwikkeling van de zogenaamde brownfields, werd op initiatief 
van voormalig Vlaams minister voor Leefmilieu en Landbouw, Vera Dua, in december 2000 het 
strategisch project brownfieldontwikkeling gestart. Na de regionale verkiezingen in 2004 is het project 
echter stopgezet. Voor meer informatie, zie http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/1530 (laatst bezocht op 
4 april 2007). 
105 De regeling is terug te vinden in de artikelen 167 t.e.m. 171 van de CWATUP. 
106 Art. 23 al. 3, 2° G.W. 
107 Art. 23 al. 3, 4° G.W. 
108 Op 9 juli 1976 ontsnapte in de buurt van Seveso (Italië) uit een chemische reactor van het bedrijf 
ICMESA een wolk met hoog toxisch materiaal. Verscheidene inwoners werden ziek. De gebrekkige 
communicatie tussen het bedrijf en de overheid leidde tot heel wat verwarring en paniek bij de 
bevolking. De ramp heeft de Europese Gemeenschap ertoe aangezet in 1982 de zogenaamde Seveso-
richtlijn uit te vaardigen (Richtlijn 82/501/EEG van de Raad van 24 juni 1982 inzake de risico's van 
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Tsjernobyl112, Basel113 en Mellery114, of van schepen als de Amoco-Cadiz115 en de 
Exxon-Valdez116 staan in ons geheugen gegrift. Sindsdien is het milieubeleid in tal 
van landen een van de belangrijkere beleidsthema’s geworden. 
 
Specifiek voor wat brownfields betreft, zouden de ernstige problemen die ermee 
gepaard gaan de overheid evenals de private sector ertoe moeten aanzetten een 
aangepast beleid uit te werken.  
 
3. Gebrek aan industrieterreinen 
 
Vervolgens blijkt uit de reeds aangehaalde studie van VANHAVERBEKE, CABUS 
en LAMMENS, en uit de herziening van het RSV, dat er een structureel gebrek is aan 
industrieterreinen. Aangezien de open ruimte schaarser wordt, moet er meer gezocht 
worden naar alternatieven voor het almaar ontwikkelen van nieuwe gebieden. De 
herontwikkeling van bestaande reeds gebruikte terreinen, die nu verlaten of 
onderbenut zijn, is een van de mogelijkheden om aan de vraag te voldoen. De 
resultaten van de berekeningen van VANHAVERBEKE, CABUS en LAMMENS 
maken duidelijk dat er in Vlaanderen echter iets schort aan het proces om reeds 
bestemde terreinen bouwrijp te maken. Milieuverontreiniging is een van de factoren 
waardoor heel wat bestemde bedrijvenzones niet kunnen gerealiseerd worden. 
VANHAVERBEKE, CABUS en LAMMENS wijzen er dan ook op dat het realiseren 
van bouwrijpe, maar verontreinigde, bedrijventerreinen een complex proces is met 
veel potentiële hindernissen117. 
 

                                                                                                                                            
zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, P.B. L. 5 augustus 1982, afl. 230; intussen 
opgeheven en vervangen door Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de 
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, P.B. L. 10 
januari 1997, afl. 10. Binnen de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties heeft 
de ramp geleid tot het sluiten van het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële 
ongevallen, ondertekend in Helsinki op 17 maart 1992. 
109 Love Canal is de naam van een onafgewerkt kanaal in de stad Niagara Falls, New York, dat werd 
vol gestoken met vaten hoog toxisch afval. Eind jaren 70 ontdekte de plaatselijke overheid de ware 
omvang van de verontreiniging. Voor een uitgebreide bespreking van deze milieuramp, cfr. infra. 
110 In april 1980 werden in Lekkerkerk (Nederland) giftige stoffen aangetroffen onder een 
nieuwbouwwijk. De grond onder de nieuwbouwwijk was bouwrijp gemaakt met afval in plaats van met 
zand. Alle huizen op de verontreinigde grond moesten worden afgebroken.  
111 Op 3 december 1984 lekten in Bhopal (Indië) giftige gassen uit een tank van het bedrijf Union 
Carbide India Limited. Tussen 2.500 en 8.000 mensen kwamen om. 
112 Op 26 april 1986 brak er brand uit in de vierde reactor van de kerncentrale van Tsjernobyl in de 
toenmalige Sovjetunie. Een zogenaamde ‘melt down’ dreigde en er ontsnapte een enorme hoeveelheid 
straling. Cijfers variëren van 15.000 tot 30.000 doden in de loop der jaren. 
113 Op 31 oktober 1986 brak er brand uit in het chemiebedrijf Sandoz in Schweizerhalle, dichtbij Basel 
(Zwitserland). Het water dat de brandweer gebruikte om de brand te blussen vloeide af naar de Rijn en 
maakte dat grote hoeveelheden insectiden en pesticiden in de Rijn terechtkwamen, met een ecologische 
catastrofe als gevolg. 
114 Gedurende de jaren 80 werden tonnen industrieel afval in Mellery (België) gestort, waardoor de 
bodem evenals het grondwater sterk verontreinigd raakten. Het stort werd gesloten in oktober 1989. 
Voor rechtspraak omtrent deze zaak, zie Brussel 2 november 1989, Amén. 1990, 42, noot A. LEBRUN. 
115 De olietanker Amoco-Cadiz zonk op 16 maart 1978 voor de kust van Bretagne (Frankrijk) en 
verloor meer dan 230.000 ton ruwe olie. 
116 De Exxon-Valdez strandde op 24 maart 1989 voor de kust van Alaska (Verenigde Staten). Ongeveer 
39.000 ton olie kwam in zee terecht en vervuilde de stranden over een lengte van meer dan 2.000 
kilometer. 
117 W. VANHAVERBEKE, P. CABUS en E. LAMMENS, o.c., 256. 
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Door de toenemende druk tot ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen krijgen 
verlaten, onderbenutte, terreinen in het kader van een duurzame ontwikkeling toch 
meer en meer aandacht. Enerzijds wordt bestemde maar nog niet ontwikkelde ruimte 
gespaard, anderzijds wordt het historisch passief geleidelijk aan weggewerkt en 
blijven er geen oude verontreinigde gebieden over voor toekomstige generaties. Wel 
is het zo dat brownfields die in stedelijk gebied liggen minder in aanmerking komen 
om tot industrieterrein te worden ontwikkeld. Deze brownfields kunnen omgevormd 
worden tot woonzones of kantoorruimten, waardoor de stad ook aan deze vraag kan 
voldoen. 
 
Het is uiteraard wel zo dat brownfieldontwikkeling niet de ultieme oplossing is voor 
de ruimtevraag. In het evaluatierapport van het Strategisch Plan Ruimtelijke 
Economie (SPRE) staat hieromtrent het volgende te lezen: 

“In de mate van het mogelijke dient men leegstaande en/of verontreinigde 
sites opnieuw op de markt te brengen of te herbestemmen. Toch kunnen 
deze sites slechts een beperkt deel van de vraag naar terreinen opvangen: 
ruwweg geschat kan men er van uitgaan dat maximaal 20% van de 
ruimtevraag tegen 2017 kan gerealiseerd worden via hergebruik van oude 
terreinen (verlaten sites, brownfields, etc.).”118, 

en verder: 
“slechts een beperkt deel van de vraag naar bedrijventerreinen kan worden 
opgevangen door herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en 
doelmatiger ruimtegebruik. Voor Nederland werd berekend dat in de 
periode tot 2020, afhankelijk van het economische scenario, 4 tot 12 procent 
van de uitbreidingsbehoefte van bedrijvigheid gedekt kan worden door 
herstructurering van bedrijventerreinen”119. 

Desalniettemin is het op zijn minst een interessante oplossing die een gedeeltelijk 
antwoord kan bieden en die een belangrijke meerwaarde heeft tegenover andere 
oplossingen omwille van de positieve neveneffecten. 
 
4. Stadsvernieuwing 
 
Brownfields komen vaak in en rond stadscentra voor. De ontwikkeling van 
brownfields is een belangrijk middel om aan stadsvernieuwing te doen en het stedelijk 
weefsel te herwaarderen. Ze gebeurt daarom best op brede schaal, binnen een ruim 
kader. Publieke en private sector zouden zich niet enkel mogen richten op de 
sanering, maar zouden de revitalisering van de ganse buurt moeten beogen120. Een 
dergelijk omvattend programma moet meteen ook een antwoord bieden op de 
verloedering en op het onveiligheidsgevoel. De ontwikkeling van een brownfield kan 
bijvoorbeeld gepaard gaan met de aanleg van een park, een recreatiegebied of een 
waterpartij. De toekomstige bestemming van het terrein moet ook kaderen in het 
geheel van omliggende activiteiten. Ligt een brownfield bijvoorbeeld midden in een 

                                                 
118 P. CABUS en W. VANHAVERBEKE, Ruimte en economie in Vlaanderen. Analyse en 
Beleidssuggesties, Eindrapport Strategisch Plan Ruimtelijke Economie, 2004, 347, op 
http://internet.vlaanderen.be/ruimtevooreconomie/Eindrapport.doc (laatst bezocht op 4 april 2007). 
119 P. CABUS en W. VANHAVERBEKE, o.c., 348. Voor de informatie over Nederland verwijzen de 
auteurs naar G. KEERS, “Ruimte voor bedrijvigheid door herstructurering. Kansen en knelpunten op 
verouderde bedrijventerreinen”, Stedebouw & Ruimtelijke Ordening 1998, 79, 32-34. 
120 I. LOOTS, L. TOP en W. VAN AERSCHOT, o.c., 21. 
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woonzone, dan voorziet het ontwikkelingsproject best ook voor het merendeel 
woonruimten. 
 
5. Troeven 
 
Brownfields beschikken ook over enkele belangrijke troeven tegenover open ruimte 
of greenfields, maar ook tegenover andere verontreinigde gronden. De belangrijkste 
daarvan is dat de nodige infrastructuur reeds aanwezig is. Brownfields liggen meestal 
in de buurt van een waterweg, spoorweg of grote autoweg. Ook de nodige 
nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water, gas en rioleringen, zijn meestal 
aanwezig. Bij het ontwikkelen van open ruimte is dit een niet te onderschatten 
meerkost. 
 
Het spreekt voor zich dat de aanpak van brownfields ook voor heel wat extra jobs kan 
zorgen, uiteindelijk toch een van de hoofdbetrachtingen van onder andere de huidige 
Vlaamse regering121. 
 
Door bij brownfieldontwikkeling aan stadsvernieuwing te doen, kan de overheid de 
bevolking terug naar de steden brengen, en mensen dichter bij hun werk brengen, met 
mogelijke positieve gevolgen voor de alsmaar groeiende fileproblemen. En minder 
files leiden dan weer tot minder luchtverontreiniging. Kortom, een degelijk 
brownfieldbeleid, met bepaalde aangepaste incentives, kan dergelijke terreinen van 
een negatieve in een positieve spiraal brengen. 
 
 
G. ONDERZOEKSVRAGEN 
 
1. Algemeen 
 
De vaststelling dat brownfields bestaan, ondanks het feit dat er meerdere redenen zijn 
om ze te saneren en ontwikkelen, en ondanks het feit dat zij over verschillende 
troeven beschikken, leidt tot de conclusie dat een aantal belangrijke hinderpalen de 
ontwikkeling van brownfields in de weg staat. Een aantal hinderpalen dat blijkbaar op 
dit ogenblik te groot of te doorslaggevend is. De eerste ervaringen met de 
herontwikkeling van brownfields tonen alvast aan dat het gaat om een zeer complex 
gegeven122. De bedoeling van dit onderzoek is om de factoren die een rem vormen op 
de ontwikkeling aan het licht te brengen, en om een manier aan te reiken om hier zo 
efficiënt mogelijk mee om te gaan. 
 
Uiteraard gaat de aandacht daarbij in de eerste plaats, en in belangrijkste mate, naar de 
juridische knelpunten. Desalniettemin wordt, indien nuttig, ook gekeken naar 
problemen die niet van puur juridische aard zijn. Hoe er wordt omgegaan met de niet-
juridische kwesties, kan namelijk een invloed hebben op het juist beantwoorden van 
de juridische vragen. Vaak zijn verschillende problemen met elkaar verweven, 

                                                 
121 Zie het Vlaamse Regeerakkoord 2004, waarin het creëren van werkgelegenheid een van de 
topprioriteiten is: Vlaamse regering, Regeerakkoord 2004 Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid 
nemen, 18 (“Dé uitdaging is het omzetten van economische groei, ondernemingszin, de 
onbeantwoorde vragen in de zorg … in extra werkgelegenheid”). 
122 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), Brownfields in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2004, 1. 
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waardoor enkel een antwoord op de juridische vragen niet zou bevredigen. In dat 
geval zullen juridische en niet-juridische vragen samen beantwoord worden. 
 
De bedoeling is om te komen tot een volledig onderzoek van de oorzaken van het 
ontstaan en bestaan van brownfields123, met een focus op de juridische oorzaken, en 
vervolgens een optimaal kader aan te bieden voor zowel de sanering als de 
ontwikkeling van brownfields, waarbinnen de bereidwillige ontwikkelaar niet langer 
gehinderd wordt door juridische hinderpalen. 
 
2. Onderzoeksvragen 
 
a. Inleiding 
 
Het is interessant om nu reeds, aan het begin van het onderzoek, een kort overzicht te 
geven van een aantal knelpunten, los nog van het feit of er een juridische, dan wel een 
niet-juridische oorzaak aan de basis van ligt. Dat geeft meteen aan waarom 
brownfields op het eerste gezicht onaantrekkelijk zijn voor ontwikkelaars. 
 
b. Gebrek aan informatie over brownfields 
 
Een eerste belangrijk knelpunt op macro-niveau om brownfields op een omvattende 
manier aan te pakken is het gebrek aan heel wat basisinformatie over brownfields. Als 
het probleem niet afgelijnd is, is het moeilijk een adequate regeling uit te werken. 
Afgelijnd wil zeggen dat er duidelijkheid moet zijn over het aantal brownfields, de 
ligging van brownfields, met daaraan gekoppeld de mate waarin brownfields 
geconcentreerd zijn rond bepaalde gebieden (steden, verkeersassen,…), en de omvang 
van de aanwezige verontreiniging. Dergelijke gegevens ontbreken op dit ogenblik nog 
te vaak. Op het niveau van de Europese Gemeenschap bestaat er tot op heden geen 
overkoepelende inventaris van verontreinigde terreinen. Het Europees 
Milieuagentschap heeft in 2000 wel een schatting gemaakt van het aantal 
verontreinigde terreinen in de toenmalige Europese Gemeenschap (bestaande uit 15 
lidstaten) en kwam daarbij uit op een aantal dat schommelde tussen 300.000 en 1,5 
miljoen124. De grote marge is het gevolg van het feit dat de lidstaten vaak een 

                                                 
123 SALAMONE ziet alvast in de Europese Unie, de VS en Canada enkele oorzaken die in elke 
jurisdictie terugkeren: “When listing the barriers to redevelopment, it is interesting to note that 
generally, each jurisdiction will have the same list: 1. uncertainties surrounding the liability for 
environmental remediation; 2. unclear, sometimes inconsistent clean up criteria; 3. unclear regulatory 
jurisdiction; and 4. inconsistent, uncoordinated, and slow regulatory decisions.” (T. SALAMONE, 
“Setting the Scene for Investment in Brownfields: The International Public Policy Context”, in 
Redeveloping brownfields: a different conversation: proceedings of an international symposium, 7 en 8 
april 1998, Toronto, Canada, A2, beschikbaar op http://www.waterfronttrail.org/pdfs/proceed.pdf 
(laatst bezocht op 4 april 2007). Ook DAVIS geeft voor de situatie in de VS heel wat oorzaken aan: 
“These barriers include: 1. ambiguous legal liability; 2. absence of identifiable and consistent cleanup 
standards; 3. lack of concentrated expertise; 4. potentially substantial capital costs; 5. insufficient 
financing; 6. clouded federal, state, and local environmental legal policies; 7. entrenched attitudes 
among regulators; 8. absence of a consistent redevelopment framework; 9. public opposition; 10. 
limited demand for redeveloped sites; and 11. competition from greenfields.” (T. DAVIS, “Defining 
the Brownfields Problem”, in T. DAVIS (ed.), Brownfields: A Comprehensive Guide to Redeveloping 
Contaminated Property, Chicago, ABA Publishing, 2002, 9). 
124 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, Management of contaminated sites in Western Europe, 
Topic report nr. 13/1999, juni 2000. Zie ook http://reports.eea.europa.eu/Topic_report_No_131999/en 
(laatst bezocht op 4 april 2007) en http://www.eea.europa.eu (laatst bezocht op 4 april 2007)).  
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verschillende definitie hanteren van een verontreinigd terrein en aan het feit dat er 
voor sommige lidstaten geen of slechts gedeeltelijke inventarissen bestaan. De 
thematische strategie inzake bodembescherming spreekt van circa 3,5 miljoen 
potentieel verontreinigde locaties in de Europese Gemeenschap met 25 lidstaten125. 
Alleszins blijkt duidelijk dat het gaat om een groot aantal. Het is niet bekend in welke 
mate dit getal intussen verhoogd is door de toetreding sinds 1 januari 2007 van twee 
nieuwe lidstaten, Bulgarije en Roemenië, tot de Europese Gemeenschap. 
 
Het gebrek aan informatie over milieuproblemen in het algemeen, en over 
brownfields in het bijzonder, wordt ook erkend door de VN. Volgens een recent 
rapport van de VN is het zo dat een stijgende hoeveelheid wetenschappelijke data en 
literatuur over milieuproblemen beschikbaar is, maar dat omtrent vele aspecten en op 
vele niveau’s desondanks de data te beperkt en onbetrouwbaar zijn. Dat is in het 
bijzonder het geval voor: 

“the long-term cumulative, complex, and cross-cutting environmental 
problems. These include ecosystem health; resilience and carrying 
capacities; the links between trade and environment, between environmental 
issues in developed and developing countries, between rural-urban and 
greenfield-brownfield issues, and between environmental conditions and 
poverty; and the impacts of environmental change on vulnerable sectors of 
society”126. 

Brownfieldontwikkeling wordt dus specifiek gezien als een thema waarbij het 
probleem van gebrekkige informatie een belangrijke rol speelt. Het rapport geeft 
vervolgens meteen ook enkele aanbevelingen mee: 

“Data gaps at national level, need to be filled and mechanisms developed for 
sharing and harmonizing this data at all levels. Initiatives such as 
UNEP.Net, Earthwatch and the Millennium Ecosystem Assessment, need to 
be further developed to foster better links between data and information in 
an easily understood form for decision-making”127.  

 
Op het niveau van de Europese lidstaten zouden er dus degelijke inventarissen moeten 
voorhanden zijn van de bestaande brownfields. Degelijke informatie is namelijk een 
noodzakelijk vertrekpunt om te kunnen komen tot een optimaal juridisch kader. 
 
c. Milieuverontreiniging 
 
1) Algemeen 
 
Een van de belangrijkste aspecten dat voor heel wat knelpunten kan zorgen bij 
brownfieldontwikkeling, wordt gevormd door de (mogelijk) aanwezige 
milieuverontreiniging. Het feit dat een brownfield (potentieel) verontreinigd is, zorgt 
met andere woorden op zich voor verscheidene knelpunten. 
 
2) Onzekerheid over milieuverontreiniging 
 
                                                 
125 COM (2006) 231 def., 3.  
126 GOVERNING COUNCIL OF THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 
Discussion paper, 15 januari 2002, 6, op http://www.unep.org/GC/GCSS-
VII/Documents/K0200024.doc (laatst bezocht op 4 april 2007). 
127 Ibid. 
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Zo kan er vooreerst onzekerheid bestaan over het feit of een bepaalde brownfield wel 
verontreinigd is, evenals over de aard en de omvang van de milieuverontreiniging. 
Het gaat dan over een gebrek aan informatie op micro-niveau, zijnde op het niveau 
van een bepaald terrein of perceel. Onzekerheid over de verontreiniging betekent ook 
onzekerheid over de economische kosten. Dat leidt dan weer tot vraagtekens over de 
rendabiliteit van brownfields. Het is bij veel brownfields niet denkbeeldig dat de 
saneringskosten behoorlijk hoog uitvallen, en dat de kleinste extra kost ertoe leidt dat 
het project niet langer rendabel is. Onzekerheid over de milieuverontreiniging leidt 
dus automatisch tot risico’s. Risico’s die ontwikkelaars liever niet willen lopen.  
 
3) Milieuregelgeving 
 
Vervolgens moet er rekening gehouden worden met de bestaande (of soms juist de 
onbestaande) regelgeving omtrent de sanering van het terrein in de ruime zin. Het gaat 
dan zowel om algemene regelgeving over bijvoorbeeld milieuvergunningen als om 
eerder sectorale regelgeving over bijvoorbeeld bodemverontreiniging, afvalstoffen of 
waterverontreiniging. Naar aanleiding van enkele grote verontreinigingen in de jaren 
80 als die van Mellery, Lekkerkerk, of Love Canal, hebben overheden in 
verschillende landen specifieke milieuwetgeving voor de sanering van dergelijke 
gebieden opgemaakt. Net zoals in de rest van de wereld bereikte ook in België de 
verontreiniging op sommige plaatsen dramatische hoogtepunten. Deze sites staan 
bekend als de “black points” van België128. Om de ontwikkeling hiervan te sturen 
beschikt België ook over een uitgebreide milieuwetgeving, zij het meestal van 
gewestelijke oorsprong. 
 
Het spreekt voor zich dat in een juridische studie de rechtsregels, het juridisch kader, 
het belangrijkste onderwerp zullen uitmaken van het onderzoek. De milieuwetgeving 
is niet steeds coherent of is niet steeds aangepast voor de ontwikkeling van 
brownfields. Soms ontbreekt ook regelrecht enig kader. Het bestaan van brownfields 
zou op zich kunnen gezien worden als een tekortschieten van de milieuwetgeving, al 
dan niet mede beïnvloed door het ruimtelijke ordenings- en het economische beleid.  
 
Om een volledig beeld te krijgen van de milieuwetgeving moet er op verscheidene 
beslissingsniveau’s gekeken worden. Het gaat dan binnen de EU hoofdzakelijk om het 
Europese en nationale of regionale niveau, maar mogelijks ook om het internationale 
en het lokale niveau. Wat de VS betreft, vormen het federale en het staatsniveau het 
belangrijkste onderzoeksobject. Het feit dat overheden op verschillende niveau’s 
beslissingen kunnen nemen met betrekking tot brownfields maakt het kader uiteraard 
des te complexer. Het valt alvast op dat het aspect bodem tot op heden als een van de 
enige milieucomponenten nog niet aan een Europese regeling onderhevig is129. 
 
4) Aansprakelijkheid 
 
Binnen de milieuregelgeving vormt het aansprakelijkheidsregime vaak een zeer 
belangrijk knelpunt. Milieuschade en aansprakelijkheid zijn nauw met elkaar 
verbonden door onder meer het beginsel dat de vervuiler betaalt. Met andere woorden, 
de persoon die milieuschade veroorzaakt, moet hier de kosten voor dragen. Bij veel 
                                                 
128 Zie E. DE BEUCKELAER, “Bodemsanering”, Jura Falconis 1999-2000, 483, en de verwijzing 
aldaar naar enkele voorbeelden van dergelijke blackpoints. 
129 Nochtans is de Europese Commissie op dit vlak wel initiatief aan het nemen. Cfr. infra. 
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brownfields staat de verantwoordelijkheid voor de verontreiniging, en vervolgens 
voor de saneringskosten, echter ter discussie. Aangezien saneringskosten soms 
bijzonder hoog kunnen oplopen, komt het voor dat mogelijke aansprakelijke personen 
proberen hun aansprakelijkheid te ontlopen. In het geval dat er geen aansprakelijke 
persoon kan gevonden worden, rijst uiteraard de vraag wie dan voor de kosten moet 
opdraaien. Bijkomend dienen hier aspecten als verjaring en verzekering zeker aan bod 
te komen. De toepasselijke aansprakelijkheidsregimes verdienen daarom extra 
aandacht. 
 
5) Onzekerheid over gezondheidsgevaar 
 
Tot slot bestaat er vaak ook onzekerheid over het reëel gevaar voor de gezondheid van 
de burgers. Zoals reeds vermeld, waarborgt de Belgische Grondwet in haar artikel 23 
het recht op bescherming van de gezondheid. Dit betekent dat de overheid dient op te 
treden vanaf het ogenblik dat de volksgezondheid in gevaar is. Dit houdt echter twee 
problemen in. Ten eerste is het bij gebrek aan informatie niet steeds duidelijk vanaf 
wanneer de volksgezondheid in gevaar is. Hier is zeker een rol weggelegd voor het 
voorzorgsbeginsel. Ten tweede kan het zijn dat ingeval de overheid optreedt, het 
eigenlijk de gemeenschap is, die betaalt. Dit laatste gaat in zekere zin in tegen het 
beginsel dat de vervuiler betaalt. 
 
d. Ruimtelijke ordening 
 
Er zijn echter tal van andere aspecten die volledig losstaan van mogelijke 
verontreiniging en toch cruciaal zijn, zoals de ruimtelijke ordening. Verscheidene 
belangrijke knelpunten situeren zich namelijk binnen de ruimtelijke ordening. De 
ruimtelijke ordening heeft in het algemeen een belangrijke invloed op het aanbod van 
gronden bestemd voor bepaalde gebruiken (bv. industrie, landbouw, huisvesting, 
recreatie). Aangezien de open ruimte schaarser wordt en er daarenboven, zeker in 
bepaalde regio’s, een gebrek is aan industrieterreinen, dient de ruimtelijke ordening 
een kader te scheppen waarbinnen er een evenwicht ontstaat tussen de vraag van het 
bedrijfsleven en de noden van de andere ruimtegebruikers. Artikel 4 van het decreet 
van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO)130 streeft 
dat overigens expliciet na131. 
 
Zoals reeds aangehaald, kan brownfieldontwikkeling serieus geremd worden door de 
decreet- en regelgeving inzake ruimtelijke ordening. In het geval van een strikt 
gereglementeerde ruimtelijke ordening bepaalt de ligging van een brownfield in 
belangrijke mate de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden132. Dit heeft dan 
uiteraard weer zijn impact op de mogelijke opbrengsten na ontwikkeling. Anderzijds 
betekent een soepel regime of zelfs de complete afwezigheid van enige ruimtelijke 
ordening niet dat dit de ideale ontwikkelingssituatie is. Een duidelijke structuur heeft 
                                                 
130 B.S. 8 juni 1999.  
131 Art. 4 DRO: “De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij 
de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de 
toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van 
de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening 
gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, 
economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke 
kwaliteit”. 
132 Een planwijziging kan hiervoor wel een uitweg bieden. Cfr. infra. 
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namelijk ook zijn voordelen, onder meer over wat waar kan en wat niet. Vandaar dat 
gezocht moet worden naar een zo optimaal mogelijke ruimtelijke ordening, die 
tegemoet komt aan de wensen van zowel projectontwikkelaars, als overheid en 
gemeenschap. 
 
e. Leegstand en verwaarlozing 
 
Het feit dat brownfields meestal leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen 
omvatten, kan een knelpunt vormen. Leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen 
worden namelijk soms onderworpen aan een heffing om de eigenaar te stimuleren ze 
terug in gebruik te nemen. Die heffing en het repetitief karakter ervan kan een niet te 
onderschatten meerkost inhouden en kan potentiële ontwikkelaars afschrikken. 
 
f. Bescherming van erfgoed 
 
Daarnaast zal een projectontwikkelaar in bepaalde gevallen de leegstaande en/of 
verwaarloosde gebouwen ook willen afbreken. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze 
niet meer voldoen aan de vereiste standaarden, of omdat de renovatie en integratie 
ervan duurder zou uitvallen dan nieuwbouw. Nochtans is het mogelijk dat bepaalde 
van die gebouwen als monument of als industrieel erfgoed op een of andere manier 
beschermd zijn. De bescherming, en het verbod van afbraak of de verplichting tot 
renovatie en/of integratie daaraan gekoppeld, kan een remmende factor zijn voor de 
plannen van de ontwikkelaar.  
 
g. Derden 
 
Een ander mogelijk knelpunt is het feit dat een brownfield zich steeds geplaatst ziet 
binnen de context van een maatschappij. Dit betekent dat er meestal rond een 
brownfield omwonenden zullen zijn die rechtstreeks belanghebbende zijn bij de 
ontwikkeling ervan. De omwonenden zijn nogal eens gegroepeerd in een soort van 
wijkcomité en wensen vaak betrokken te worden bij de ontwikkeling. Er dient terdege 
rekening te worden gehouden met allerlei inspraakmogelijkheden waarover zij 
beschikken. Dit kan het ontwikkelingsproces bemoeilijken, of alleszins vertragen, 
waardoor ontwikkelaars minder geneigd zijn aan een dergelijk project te beginnen. 
 
Een daaraan verwant mogelijk knelpunt is de mate waarin er bij het beleid ook 
rekening gehouden wordt met eisen van environmental justice. Environmental justice 
is een concept afkomstig uit de Verenigde Staten, dat ook zijn ingang begint te vinden 
in andere landen, zij het schoorvoetend133. Het houdt volgens EPA in dat er met 
betrekking tot de ontwikkeling, implementatie en handhaving van milieuwetgeving en 
-beleid een gelijke behandeling moet zijn van en voldoende inspraak voor alle mensen 
los van ras, huidskleur, nationaliteit, inkomen, cultuur134. Is dit niet het geval, dan 

                                                 
133 Voor een bondig overzicht, zie E. PAREDIS, “Environmental justice”, verrijking van duurzame 
ontwikkeling met een machtsanalyse en een rechtenbenadering, Seminarie van de Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling “Over environmental justice”, 12 februari 2004, 20 p., op 
http://cdonet.ugent.be/english/publications/FRDO_env_just.pdf (laatst bezocht op 4 april 2007); S. 
PIRENS, K. REQUILÉ en B. VANHEUSDEN, “De relevantie van milieurechtvaardigheid of 
environmental justice voor het juridische kader in het Vlaams Gewest. Toetsing aan de hand van een 
eerste praktijkstudie”, M.E.R. 2006, 43-51. 
134 Zie http://www.epa.gov/compliance/environmentaljustice (laatst bezocht op 4 april 2007). 
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dient de milieuwetgeving of het milieubeleid in die zin aangepast te worden. Concreet 
voor brownfields zou dit kunnen betekenen dat de brownfields waar niet aan de eisen 
van environmental justice is voldaan prioritair worden aangepakt, of dat die op zijn 
minst de nodige aandacht krijgen bij de uitwerking van het brownfieldbeleid. 
 
Daarnaast veroorzaken brownfields soms heel wat economische en sociale kosten 
voor derden. Zo kan het zijn dat omwonenden de buurt verlaten waarna hun huizen 
komen leeg te staan. De huizen dalen sterk in waarde. De buurt komt in een 
neerwaartse spiraal terecht en verloedert135. De criminaliteit stijgt, en er is een 
gebrekkige sociale controle. Dit speelt veel minder bij kleine verontreinigde percelen, 
en zeker minder bij een brownfield die zich situeert in open ruimte, aangezien de 
negatieve impact op de buurt beperkter is. Een negatieve spiraal is uiteraard niet 
bevorderlijk voor de motivatie en het moreel van de omwonenden. De ontwikkeling 
vraagt daarom een geïntegreerde aanpak van een gebied dat hoogstwaarschijnlijk 
groter is dan louter de (mogelijk) vervuilde percelen. Ook dit kan ertoe bijdragen dat 
ontwikkelaars niet langer geïnteresseerd zijn. 
 
h. Stimuli voor brownfieldontwikkeling 
 
Een optimaal juridisch kader bestaat meestal uit een geheel van directe en indirecte 
regulering. De laatste jaren gaat steeds meer aandacht naar vormen van indirecte 
regulering. Het gaat dan bijvoorbeeld over het sluiten van convenanten met de 
overheid, over financiële stimuli, zoals subsidies en heffingen, over het werken met 
labels,… Bij brownfieldontwikkeling speelt indirecte regulering zeker ook een 
belangrijke rol. De kans is namelijk reëel dat er geen persoon gevonden wordt die 
verplicht de sanering moet bekostigen. Anderzijds kan de overheid onmogelijk alle 
brownfields die economisch niet interessant zijn voor privé-ontwikkelaars – en zo zijn 
er – zelf ontwikkelen. Zo kan het namelijk zijn dat de saneringskosten even hoog of 
zelfs hoger zijn dan de opbrengsten na herontwikkeling. Zeker voor zulke gevallen, 
maar ook voor de minder vervuilde terreinen, doet de overheid er goed aan stimuli 
van allerlei aard uit te werken. 
 
De keuze en de uitwerking van die stimuli vraagt uiteraard belangrijke 
evenwichtsoefeningen. Kiest men voor subsidies of voor heffingen? Hoe hoog moet 
het bedrag van een subsidie of heffing zijn opdat ze enig stimulerend effect hebben? 
Tal van vragen waarop het antwoord ingrijpende gevolgen kan hebben, zonder dat 
uiteindelijk de gemeenschap al te zeer mag opdraaien voor de kosten. 
 
Anderzijds houdt het bestaan van maatregelen ter bevordering van 
brownfieldontwikkeling ook niet noodzakelijk in dat een duurzame ontwikkeling van 
het terrein vereist is, met andere woorden dat dergelijke promotiemiddelen eisen van 
de ontwikkelaar dat hij op een duurzame wijze te werk gaat. Zoals reeds gezegd, 
kadert brownfieldontwikkeling binnen een internationaal streven naar duurzame 
ontwikkeling. Dit betekent echter niet automatisch dat elke ontwikkeling van een 
brownfield ook duurzaam is, of op een duurzame wijze gebeurt. Daarom moet 
nagegaan worden waaraan incentives moeten voldoen, opdat zij werkelijk leiden tot 
duurzame ontwikkeling en de uitbouw van duurzame steden. Want, zoals EISEN al 

                                                 
135 J. CEENAEME, “Brownfields”, in X, Het onroerend goed in de praktijk, Deel VIbis, Kluwer 
Rechtswetenschappen België, 2005, Ater.1-2. 
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zei, “any argument that all brownfields redevelopment is inherently sustainable is 
unjustified”136. Incentives die onvoldoende een duurzame ontwikkeling als 
tegenprestatie vragen, met andere woorden onvoldoende duurzaamheidscriteria 
bevatten, dienen in die zin aangepast te worden. De beschikbare financiële middelen 
moeten zo optimaal mogelijk besteed worden, wat inhoudt dat de ondersteuning van 
brownfieldprojecten niet mag gebaseerd zijn louter op het feit dat 
brownfieldontwikkeling deel uitmaakt van duurzame ontwikkeling, maar moet 
gebaseerd zijn op de werkelijke toepassing van duurzame ontwikkelingsmethoden. 
 
i. Hoe ontwikkelen? 
 
Een laatste vraag die voor een aantal knelpunten kan zorgen, is de vraag hoe een 
brownfield het best ontwikkeld wordt. Het gaat dan niet over wat juist de 
nabestemming zal zijn, maar werkelijk over het organiseren van de ontwikkeling zelf. 
Het spreekt namelijk voor zich dat de overheid onmogelijk de sanering van alle 
brownfields op zich kan nemen en financieren. Dit zou overigens in een heel aantal 
gevallen ook niet stroken met het principe “de vervuiler betaalt”. Inbreng van de 
eigenaar, de gebruiker of meer in het algemeen de private sector is daarom 
noodzakelijk.  
 
Een grotere participatie van de private sector kan op verscheidene manieren bekomen 
worden. Enerzijds kan de overheid proberen privé-ontwikkelaars op allerlei manieren 
te stimuleren. Het kan daarbij gaan om financiële stimuli (subsidies, heffingen,…), 
maar ook om bijvoorbeeld het aanbieden van opleidingen of goedkope leningen. 
Dergelijke stimuli bieden het voordeel dat zij de privé-ontwikkelaar vrij laten in tal 
van keuzes, zodat hij meer controle heeft over het project. Anderzijds kan de overheid 
er ook voor opteren om een brownfield te ontwikkelen in samenwerking met de privé-
sector. Dit wordt ook wel aangegeven met de term “publiek-private samenwerking”, 
of kortweg PPS137. Bij het opzetten van een PPS-constructie kunnen volgens 
D’HOOGHE, VANDENDRIESSCHE en VOS twee deelvragen worden 
onderscheiden138. Vooreerst is er de vraag naar de omvang die de PPS dient aan te 
nemen. Met andere woorden welke PPS-constructie is het meest geschikt voor een 
welbepaald brownfieldontwikkelingsproject? Een tweede vraag betreft het aspect 
overheidsopdrachten en de naleving van het gelijkheidsbeginsel. Kan de overheid zich 
vrij verbinden met private partners of dient zij daarvoor speciale procedures te 
volgen? 
 
Beslist de overheid daarentegen de ontwikkeling toch volledig zelf uit te voeren, kan 
ook zij hiervoor een beroep doen op specifiek toegepaste samenwerkingsverbanden. 
Het gaat dan om publiek-publieke samenwerking. Publieke partners kunnen wel niet 
op dezelfde manier worden betrokken als private partners. Er moet rekening worden 

                                                 
136 J. EISEN, “Brownfields Policies for Sustainable Cities”, Duke Environmental Law & Policy Forum 
1999, 191. 
137 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-Private Samenwerking, Brugge, die Keure, 
2003, 3. 
138 D. D’DHOOGHE, F. VANDENDRIESSCHE en I. VOS, “Deel 3. Publiek-private samenwerking”, 
in J. BOUCKAERT, D. D’DHOOGHE en R. NAUWELAERTS (eds.), Juridische aspecten van 
brownfieldontwikkeling in het Vlaams Gewest, Brugge, die Keure, 2004, 27. 
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gehouden met hun taken van algemeen belang of openbare dienst en met hun 
bijzondere bevoegdheden139. 
 
Tal van vragen dus waarop het antwoord, of net het uitblijven van het antwoord, een 
belangrijke invloed heeft op het ontwikkelingsproces, al is het maar door de lange tijd 
die kan verlopen voor het beantwoorden van de vragen. De concretisering van een 
gewenste samenwerking kan op die manier zorgen voor een niet te onderschatten rem 
op brownfieldontwikkeling. 
 

                                                 
139 D. D’HOOGHE, F. VANDENDRIESSCHE en I. VOS, “Deel 2. De publiek-publieke 
samenwerking”, in J. BOUCKAERT, D. D’DHOOGHE en R. NAUWELAERTS (eds.), Juridische 
aspecten van brownfieldontwikkeling in het Vlaams Gewest, Brugge, die Keure, 2004, 11-12. 
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HOOFDSTUK II: DE VERENIGDE STATEN 
 

“Underutilized brownfield properties represent the ideal marriage of business and 
environmental objectives”. 

J. Wertman140. 
 
A. INLEIDING 
 
De internationale gemeenschap werd rond de jaren 80 geschokt door enkele 
incidenten met een enorme impact op het leefmilieu141. Ook de Verenigde Staten zijn 
niet van dergelijke rampen gespaard gebleven. Een van de zwarte momenten in de 
geschiedenis is de ontdekking eind jaren 70 van de ware omvang van de 
verontreiniging van Love Canal. Love Canal is de naam van een onafgewerkt kanaal 
in de stad Niagara Falls, New York, dat werd vol gestoken met vaten hoog toxisch 
afval. Deze milieuramp heeft ervoor gezorgd dat de aanpak van 
milieuverontreiniging, en meer bepaald van afval en bodemverontreiniging, volop in 
de belangstelling raakte. Love Canal wordt meteen ook gezien als dé zaak die de 
problematiek van brownfields onder de aandacht bracht142, al wordt de term 
brownfields pas later courant gebruikt143.  
 
 
B. LOVE CANAL 
 
In 1894 reeds, liet William T. Love werken uitvoeren om een kanaal aan te leggen 
tussen de Niagara rivier en het meer van Ontario. Hij had de bedoeling er een 
modelstad rond aan te leggen die rechtstreeks voorzien zou zijn van water evenals van 
elektriciteit via waterkrachtcentrales. Het mocht echter niet zijn. Tegen 1920 waren de 
werken al een tijd stopgezet en diende het slechts gedeeltelijk gegraven kanaal als 
gemeentelijke stortplaats. In 1942 nam Hooker Chemicals and Plastics Corporation 
(Hooker) het ongeveer 6,5 hectare groot terrein over. Elf jaar lang werden duizenden 
tonnen chemisch afval in het kanaal gedumpt. Vervolgens verkocht Hooker het terrein 
terug voor 1 dollar aan de Board of Education van de stad, daarbij expliciet 
vermeldend in het contract dat Hooker afzag van elke aansprakelijkheid voor 
mogelijke schade door de aanwezigheid van chemische stoffen144. De Board of 
Education bouwde nadien een school op de site en verkocht de omliggende gronden, 
om nieuwe woningen op te bouwen. 
 
Door een uitzonderlijke regenval in 1978, en de daarmee gepaard gaande stijging van 
het grondwater in de door de nabijheid van Lake Erie al watergevoelige regio, 
kwamen in de zomer van 1978 tal van vaten met chemisch afval aan de oppervlakte. 
Bomen en planten stierven af en in de buurt rond het vroegere stort hing een constante 
                                                 
140 J. WERTMAN, “The Importance of the Brownfields Revitalization and Economic Restoration Act 
in Promoting Brownfields Redevelopment”, Temple Environmental Law & Technology Journal 2002, 
Vol. 20, 270. 
141 Cfr. supra. 
142 FLETCHER bestempelt Love Canal bijvoorbeeld als “the ‘original’ brownfield” (T. FLETCHER, 
“Neighborhood change at Love Canal: contamination, evacuation and resettlement”, Land Use Policy 
2002, 311). 
143 Cfr. supra. 
144 Een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen met betrekking tot Love Canal tot en met 21 mei 
1980 is terug te vinden in The Niagara Gazette van 23 mei 1980. 
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toxische geur145. Op 20 juni 1978 liet de staatscommissaris voor gezondheid de site 
afzetten. Hoewel hij hiermee de omwonenden wilde geruststellen, raakten zij juist 
gealarmeerd, omdat hun kinderen op de site hadden gespeeld en ze moeilijk konden 
geloven dat het net buiten de omheining veilig was. Op 2 augustus 1978 kondigde de 
staatscommissaris, onder sterke publieke druk146, vervolgens de noodtoestand af en 
liet hij de school sluiten. Vijf dagen later duidde President Carter op federaal niveau 
een beperkt gebied als Emergency Declaration Area147 aan. President Carter voorzag 
in financiële steun om 239 gezinnen te herlocaliseren. In 1980 werden tevens de 
aanpalende wijken geïdentificeerd als Emergency Declaration Area, tezamen een 
gebied van meer dan 140 hectare148, en werden nog eens 710 gezinnen 
geherlocaliseerd. 
 
Tal van rechtszaken werden aanhangig gemaakt zowel tegen Hooker, als tegen de 
stad, de provincie en de Board of Education. Uiteindelijk gooide Occidental Chemical 
Corporation (OCC), de moedermaatschappij van Hooker, het eind 1983 op een 
akkoord met de bewoners van Love Canal om een schadevergoeding uit te betalen 
van in totaal 20 miljoen dollar voor persoonlijke schade en schade aan 
eigendommen149. OCC ging er vervolgens in juni 1989 mee akkoord om het 
merendeel van de saneringswerken op zich te nemen150 en in 1994-1995 besliste 
Occidental Petroleum Corporation, de moedermaatschappij van OCC, om 98 miljoen 
dollar aan de Staat New York en 129 miljoen dollar aan EPA te betalen om de 
saneringskosten te dekken151. Het kanaal zelf werd toegedekt met een plastieken liner, 
klei en grond. De huizen van heel wat geherlocaliseerde gezinnen zijn zo goed als 
allemaal terug bewoond152. 
 
 
C. CERCLA 
 
1. Algemeen 
 
Het incident in Love Canal bracht Het Congres er op 11 december 1980 toe de 
Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 
                                                 
145 E. BECK, “The Love Canal Tragedy”, EPA Journal 1979, op 
http://www.epa.gov/history/topics/lovecanal/01.htm (laatst bezocht op 5 april 2007). 
146 Een van de voortrekkers was de plaatselijke bewoonster Lois Marie Gibbs. Voor haar getuigenis, zie 
L. GIBBS en M. LEVINE, Love Canal: My Story, Albany, State University of New York Press, 1982, 
174 p. en L. GIBBS, Love Canal: The Story Continues, Stony Creek, New Society Publishers, 1998, 
223 p. 
147 Zie de bepalingen in Titel 42 The Public Health and Welfare van de United States Code (42 U.S.C.) 
§9661, omtrent de aankoop van de private eigendommen in het Love Canal Emergency Declaration 
Area. 
148 EPA, Love Canal, op http://www.epa.gov/region02/superfund/npl/0201290c.pdf (laatst bezocht op 5 
april 2007). 
149 The Online Ethics Center For Engineering and Science at CASE Western Reserve University, Love 
Canal:An Introduction, op http://onlineethics.org/environment/lcanal/index.html (laatst bezocht op 5 
april 2007).  
150 United States v. Occidental Chemical Corporation, 965 F. Supp. 408, 410 (W.D.N.Y. 1997). 
151 EPA, Love Canal, op http://www.epa.gov/region02/superfund/npl/0201290c.pdf (laatst bezocht op 5 
april 2007). Voor meer informatie over de procedurele achtergrond, zie R. HERNAN, “A State’s Right 
to Recover Punitive Damage in a Public Nuisance Action: The Love Canal Case Study”, Touro 
Environmental Law Journal 1994, 45. 
152 G. TUCHMAN, Despite toxic history, residents return to Love Canal, 7 augustus 1998, op 
http://www.cnn.com/US/9808/07/love.canal/ (laatst bezocht op 5 april 2007).  
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(CERCLA)153 goed te keuren154. Dit was en is meteen ook de basiswetgeving voor 
brownfields. CERCLA is echter doorheen de jaren verscheidene keren aangepast om 
het wetgevend kader voor brownfieldontwikkeling te optimaliseren. Om de evolutie 
goed aan te geven en te bespreken, wordt er voor geopteerd om de aanpassingen aan 
CERCLA chronologisch te bespreken. Aangezien deze vooral aanvullingen en 
invoegingen betreffen, en niet zozeer wijzigingen van de bestaande tekst, zou de lezer 
op een overzichtelijke manier geleidelijk aan een volledig beeld moeten krijgen van 
het vigerende juridische kader. 
 
CERCLA heeft een dubbel doel: enerzijds snel en efficiënt kunnen ingrijpen indien er 
zich problemen voordoen op verlaten sites waar gevaarlijk afval, hazardous waste155, 
is achtergebleven, en anderzijds de verantwoordelijke personen aansprakelijk stellen 
voor de kosten en de uitvoering van de sanering156. CERCLA behandelt 
verontreiniging dus in de ruime zin van het woord, en op een omvattende manier, 
eerder dan enkel naar deelaspecten zoals bodemverontreiniging te kijken. Wanneer 
verder over verontreiniging gesproken wordt, dient dit dan ook in die zin begrepen te 
worden. 
 
Wat betreft mogelijke toekomstige verontreiniging, had Het Congres in 1976 reeds de 
Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)157 goedgekeurd, primordiaal 
gericht op de voorkoming van verontreiniging. RCRA regelt namelijk de wijze 
waarop in nog actieve sites gevaarlijk afval kan gegenereerd worden en hoe het moet 
opgeslagen of verwijderd worden. Voor de sanering van duizenden verlaten sites waar 
gevaarlijk afval werd gedeponeerd bestond er echter nog geen regeling. De uitwerking 
van CERCLA zorgde voor dit kader158. Het Environmental Protection Agency (EPA) 
is de voornaamste regulator inzake CERCLA. 
 
2. Toepassingsgebied 
 
CERCLA is potentieel toepasselijk op elke gelegenheid (facility) van waar er een 
vrijgave (release) of substantieel gevaar voor vrijgave is van een gevaarlijke stof 

                                                 
153 42 U.S.C. §§9601-9675.  
154 R. BERGER, “Public Policy and Law Since Love Canal: Unintended and Unforseen Consequences 
of Love Canal and the Superfund Legislation”, Buffalo Environmental Law Journal 2001, 251; F. 
POWELL, “Amending CERCLA to Encourage the Redevelopment of Brownfields: Issues, Concerns, 
and Recommendations”, Washington University Journal of Urban and Contemporary Law 1998, Vol. 
53, 115 (“In 1980, following the discovery of a bubbling swamp of toxic chemicals at Love Canal, 
New York, Congress enacted CERCLA to remedy and deter such environmental pollution”). 
155 De Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) definieert de term “hazardous waste” als “a 
solid waste, or combination of solid wastes, which because of its quantity, concentration, or physical, 
chemical, or infectious characteristics may: 
(A) cause, or significantly contribute to an increase in mortality or an increase in serious irreversible, or 
incapacitating reversible, illness; or 
(B) pose a substantial present or potential hazard to human health or the environment when improperly 
treated, stored, transported, or disposed of, or otherwise managed”. Zie 42 U.S.C. §6903, (5). 
156 E. GELTMAN, Recycling Land: Understanding the Legal Landscape of Brownfield Development, 
Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000, 34. 
157 42 U.S.C. §§6901-6992. Cfr. infra voor een uitgebreidere bespreking. 
158 R. STEWART, “Recent Developments in the Field of Liability for Hazardous Waste under 
CERCLA and Natural Resource Damage in the United States”, T.M.A. 1991, 89. 
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(hazardous substance) in het milieu159. Al deze termen worden ruim gedefinieerd. De 
term “facility” omvat: 

“(A) any building, structure, installation, equipment, pipe or pipeline (…), 
well, pit, pond, lagoon, impoundment, ditch, landfill, storage container, 
motor vehicle, rolling stock, or aircraft, or (B) any site or area where a 
hazardous substance has been deposited, stored, disposed of, or placed, or 
otherwise come to be located; (…)”160. 

Dit gaat dus ruimer dan industriële vestigingen of traditionele stortplaatsen en dekt zo 
goed als elke plaats waar gevaarlijke stoffen te vinden zijn161. 
 
Het begrip “release” betekent volgens CERCLA: 

“any spilling, leaking, pumping, pouring, emitting, emptying, discharging, 
injecting, escaping, leaching, dumping, or disposing into the environment 
(…)”162. 

“Hazardous substance” wordt gedefinieerd via een proces waarbij verschillende 
lijsten van stoffen die onder andere regelgeving als gevaarlijk zijn aangeduid, worden 
geïncorporeerd163. Een belangrijk punt is dat petroleum en een aantal gassen expliciet 
uit de definitie van gevaarlijke stof worden gesloten. EPA beschikt wel over de 
bevoegdheid om nog andere stoffen specifiek voor CERCLA als gevaarlijk te 
kenmerken164. Het gevolg hiervan is een lijst die zo goed als alle contaminanten van 
enig belang bevat165. Het overgrote deel van de problemen met niet-petroleum 
gerelateerde bodemverontreinigingen is dan ook potentieel onderworpen aan 
CERCLA166.  
 
3. Superfund 
 
CERCLA probeert een einde te stellen aan de vrijgave van gevaarlijke stoffen en aan 
het bestaan van verontreinigde sites. Daarom voorziet de Act onder andere in de 
oprichting van een Hazardous Substance Superfund, of kortweg Superfund, zijnde een 
fonds om de sanering van vervuilde sites te helpen financieren167. Dit fonds wordt 
grotendeels gespijsd door enerzijds een taks op de chemische en de 
petroleumindustrie en anderzijds acties om de saneringskosten te recupereren. 

                                                 
159 42 U.S.C. §9604, (a), (1). 
160 42 U.S.C. §9601, (9). 
161 Zie D. BERRY, “Principal Cause of Brownfields Problem – Superfund Liability”, in M. GERRARD 
(ed.), Brownfields Law and Practice: The Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, 
LexisNexis, Hoofdstuk 3, 18 (in het bijzonder de verwijzing naar rechtspraak in voetnoot 91). 
162 42 U.S.C. §9601, (22). 
163 42 U.S.C. §9601, (14). Wat direct opvalt, is hoe gedetailleerd al deze begrippen zijn omschreven. 
164 42 U.S.C. §9602, (a). 
165 Voor de lijst zie Titel 40 Protection of Environment van de Code of Federal Regulations, Hoofdstuk 
I, Deel 302, Tabel 302.4. Hierna wordt een dergelijke verwijzing naar de Code of Federal Regulations 
(C.F.R.) verkort aangeduid met, in dit geval, 40 C.F.R. §302.4. De C.F.R. is volledig beschikbaar op 
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html#page1 (laatst bezocht op 5 april 2007)). 
166 C. JOHNSTON, “Legal Aspects of Soil Pollution and Decontamination in the United States”, in R. 
SEERDEN en K. DEKETELAERE, Legal Aspects of Soil Pollution and Decontamination in the EU 
Member States and the United States, Antwerpen – Groningen, Intersentia, 2000, 431. 
167 42 U.S.C. §§9631-9633 richtten het Hazardous Substance Response Trust Fund op. Dit fonds werd 
opgeheven naar aanleiding van de Superfund Amendments and Reauthorization Act van 1986 en 
vervangen door het Hazardous Substance Superfund. De bepalingen omtrent dit laatste fonds kan men 
terugvinden in Titel 26 Internal Revenue Code van de U.S.C. (26 U.S.C.) §9507. 
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CERCLA geeft EPA de bevoegdheid om Superfund geld te besteden aan twee soorten 
acties, die samen de mogelijke response actions vormen168. 
 
Een eerste soort van acties zijn de zogenoemde removal actions. CERCLA verstaat 
onder de termen remove of removal: 

“the cleanup or removal of released hazardous substances from the 
environment, such actions as may be necessary taken in the event of the 
threat of release of hazardous substances into the environment, such actions 
as may be necessary to monitor, assess, and evaluate the release or threat of 
release of hazardous substances, the disposal of removed material, or the 
taking of such other actions as may be necessary to prevent, minimize, or 
mitigate damage to the public health or welfare or to the environment, which 
may otherwise result from a release or threat of release”169. 

Removal actions zijn dringende en korte termijn saneringsmaatregelen170, bedoeld om 
snel te kunnen inspelen op een bepaalde verontreiniging of dreigende verontreiniging. 
De acties omvatten onder andere het plaatsen van omheiningen of andere maatregelen 
om de toegang te verhinderen, alternatieve watervoorziening, tijdelijke evacuatie en 
behuizing van omwonenden en alle noodhulp zoals in de Disaster Relief and 
Emergency Assistance Act171 voorzien172. 
 
Een tweede soort van acties zijn de zogenoemde remedial actions. CERCLA 
definieert de termen remedy of remedial action als: 

“those actions consistent with permanent remedy taken instead of or in 
addition to removal actions in the event of a release or threatened release of 
a hazardous substance into the environment, to prevent or minimize the 
release of hazardous substances so that they do not migrate to cause 
substantial danger to present or future public health or welfare or the 
environment”173. 

Remedial actions zijn dus lange termijn saneringsmaatregelen. In CERCLA worden in 
dit geval als mogelijke maatregelen aangegeven: 

“such actions at the location of the release as storage, confinement, 
perimeter protection using dikes, trenches, or ditches, clay cover, 
neutralization, cleanup of released hazardous substances and associated 
contaminated materials, recycling or reuse, diversion, destruction, 
segregation of reactive wastes, dredging or excavations, repair or 
replacement of leaking containers, collection of leachate and runoff, onsite 
treatment or incineration, provision of alternative water supplies, and any 
monitoring reasonably required to assure that such actions protect the public 
health and welfare and the environment”174, 

evenals 
“the costs of permanent relocation of residents and businesses and 
community facilities where the President determines that, alone or in 

                                                 
168 42 U.S.C. §9611. 
169 42 U.S.C. §9601, (23). 
170 C. DE SAILLAN, “Superfund Reauthorization: A More Modest Proposal”, Environmental Law 
Reporter 1997, 10206. 
171 42 U.S.C. §§5121-5204c. 
172 42 U.S.C. §9601, (23). 
173 42 U.S.C. §9601, (24). 
174 Ibid. 
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combination with other measures, such relocation is more cost-effective 
than and environmentally preferable to the transportation, storage, treatment, 
destruction, or secure disposition offsite of hazardous substances, or may 
otherwise be necessary to protect the public health or welfare”175, 

en 
“offsite transport and offsite storage, treatment, destruction, or secure 
disposition of hazardous substances and associated contaminated 
materials”176. 

CERCLA voorziet dus in tal van mogelijkheden, daarbij expliciet vermeldend dat het 
niet gaat om een limitatieve opsomming. 
 
De financiële middelen in het Superfund zijn beschikbaar volgens een 
prioriteitensysteem. Om te weten wanneer EPA nu al dan niet op het Superfund 
beroep kan doen, moet hier eerst gewezen worden op het bestaan van de National 
Priorities List (NPL). De NPL is een belangrijk onderdeel van het National Oil and 
Hazardous Substances Pollution Contingency Plan, kortweg het National 
Contingency Plan (NCP)177. De NPL zit vervat in bijlage B van het NCP. 
 
Eerst iets over het NCP. Het NCP dateert van voor CERCLA. Het eerste NCP werd 
reeds opgesteld in 1968 als antwoord op de grote olieverontreiniging veroorzaakt door 
de olietanker Torrey Canyon178. Het voorzag in rapportering en in beheersing en 
sanering van de verontreiniging. Binnen het kader van het NCP werd daarnaast ook 
een hoofdkwartier opgericht evenals een nationaal en regionale reactieteams. Het 
Congres heeft het toepassingsgebied van het NCP geleidelijk aan uitgebreid. Dit 
gebeurde een eerste keer door de Federal Water Pollution Control Act van 1972179. 
Ingevolge §9605 van Titel 42 van de U.S. Code moest het NCP herzien worden en 
opnieuw gepubliceerd, opdat het ook van toepassing zou zijn op verontreinigingen bij 
sites met gevaarlijke afvalstoffen. Dit maakt dat alle remedial actions nu moeten 
voldoen aan de vereisten van het NCP180. Volgens CERCLA moet EPA ook 
procedures en methodes vaststellen voor de selectie en de evaluatie van sites met 
gevaarlijk afval, alsook voor het uitvoeren van saneringswerken onder het NCP.  
 
De NPL dan is een lijst, toegevoegd aan het NCP, van verontreinigde of mogelijk 
verontreinigde sites die bij voorrang moeten worden gesaneerd. Aan de hand van een 
aantal criteria beslist EPA om een site al dan niet op de lijst te plaatsen. Dit heeft 
belangrijke gevolgen voor het soort acties dat EPA kan ondernemen. Opdat remedial 
actions door het Superfund kunnen gefinancierd worden, moet de desbetreffende site 

                                                 
175 Ibid. 
176 Ibid. 
177 40 C.F.R. §300. Zie F. POWELL, o.c., 116. 
178 De Torrey Canyon, een schip van Amerikaanse makelij, botste op 18 maart 1967 voor de Engelse 
kust tegen een rots en verloor miljoenen liters ruwe olie. Het was de eerste olieramp op zee van zulke 
omvang. De getroffen landen (i.c. Engeland en Frankrijk) bleken hier totaal niet op voorbereid te zijn. 
De VS stelden daarom een plan op voor het geval dit mocht gebeuren in VS wateren. Zie EPA, 
National Contingency Plan Overview, op http://www.epa.gov/oilspill/ncpover.htm (laatst bezocht op 5 
april 2007). 
179 Federal Water Pollution Control Act, Titel 33 Navigation and Navigable Waters van de U.S.C. (33 
U.S.C.) §§1251-1387. Specifiek met betrekking tot de opstelling van het NCP, zie 33 U.S.C. §1321, 
(d). Hierin wordt bepaald dat het NCP “shall provide for efficient, coordinated, and effective action to 
minimize damage from oil and hazardous substance discharges (…)”. 
180 42 U.S.C. §9621, (a). 
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namelijk op de NPL voorkomen. Enkel dan kan EPA beroep doen op de gelden die 
Superfund ter beschikking stelt. Voor removal actions daarentegen is geen 
aanwezigheid op de lijst vereist181. CERCLA is dus aanvankelijk hoofdzakelijk, 
althans voor wat betreft de lange termijn maatregelen, bedoeld om zware 
verontreinigingen aan te pakken op eerder grote terreinen, meer bepaald deze die op 
de NPL voorkomen182. EPA concentreert zich ook op deze sites. Sinds de opstelling 
van de eerste NPL in september 1983 tot in november 2006 is het aantal sites die 
voorkomen op de lijst gestegen van 406 tot 1241183. Dit is klaarblijkelijk een zeer 
beperkt aantal van het totaal aantal verontreinigde sites in de Verenigde Staten184. 
 
4. Andere mogelijkheden voor EPA 
 
Ondanks het feit dat de verplichte aanwezigheid op de NPL voor de financiering van 
remedial actions de mogelijkheid voor EPA beperkt om zich op het Superfund te 
beroepen, kan EPA ingevolge 42 U.S.C. §9606 ook wel eenzijdig bindende 
beslissingen uitvaardigen, los dus van het feit of een site op de NPL staat. De NPL 
limiteert met andere woorden enkel de mogelijkheid voor EPA om gebruik te maken 
van het Superfund, en niet de omvang van haar bevoegdheden185. De bepalingen in 
§9606 houden in dat EPA een of meerdere potentieel aansprakelijke personen, 
zogenoemde potentially responsible parties (PRP’s)186, kan opleggen de nodige 
remedial actions te ondernemen. 
 
Tot slot voorziet CERCLA in de mogelijkheid voor EPA om PRP’s ertoe over te 
halen een akkoord te sluiten met de President over de sanering van een verontreinigd 
terrein187. Wanneer hier een overeenkomst uit voortvloeit, spreekt men van een 
consent decree188. De overeenkomst bevat de verplichtingen van de partijen. Ingeval 
van niet-naleving is de district court van het district waar de vrijgave of bedreigende 
vrijgave plaatsvindt, bevoegd. De President behoudt weliswaar het recht om op te 
treden tegen personen die geen partij zijn bij de overeenkomst189. 
 
5. Aansprakelijkheid 
                                                 
181 F. POWELL, o.c., 116. 
182 P. MEYER, “Looking Backwards, Looking Forwards: Economic Rationales for – and Implications 
of – The 2001 Changes in U.S. Law Governing Brownfield Reclamation”, 4, op 
http://cepm.louisville.edu/Pubs_WPapers/PDF_Docs/LookingBackwardsWP.pdf (laatst bezocht op 5 
april 2007); D. SIVAS, “National Priorities List (NPL) Cleanups”, in M. GERRARD (ed.), Brownfields 
Law and Practice: The Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, 
Hoofdstuk 12, 4. 
183 Daar bovenop werden in die periode 316 sites reeds van de lijst geschrapt. Voor een laatste stand 
van zaken, zie http://www.epa.gov/superfund/sites/npl/status.htm (laatst bezocht op 5 april 2007). 
184 Cfr. supra (voor cijfermateriaal zie Hoofdstuk I). 
185 C. JOHNSTON, o.c., 432. 
186 In de Noord-Amerikaanse literatuur worden de verschillende categorieën van mogelijke 
aansprakelijke personen vaak aangeduid als de potentially responsible parties, of ook wel kortweg de 
PRP’s. Zie bijvoorbeeld G. ESPINOSA, “Building on Brownfields: a Catalyst for Neighborhood 
Revitalization”, Villanova Environmental Law Journal 2000, Vol. 11, 7 e.v.; B. JACOBS, “Basic 
Brownfields”, Journal of Natural Resources & Environmental Law 1996-97, Vol. 12, 268 e.v.; C. 
KOLODIJ CARVER, “Brownfields Blues”, Seton Hall Legislative Journal 1997, Vol. 22, 245 e.v.; F. 
POWELL, o.c., 118 e.v.; J. QUARLES en M. STEINBERG, “The Superfund Program at Its 20th 
Anniversary”, Environmental Law Reporter 2001, 10707 e.v. 
187 Deze mogelijkheid is uitgebreid geregeld in 42 U.S.C. §9622. 
188 42 U.S.C. §9622, (d), (1), (A). 
189 42 U.S.C. §9622, (c), (2), (B). 
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a. Aansprakelijke personen 
 
CERCLA stelt vier categorieën van personen aansprakelijk voor de vervuiling, meer 
bepaald: 

“1) the owner and operator of a vessel or a facility, 
2) any person who at the time of disposal of any hazardous substance owned 
or operated any facility at which such hazardous substances were disposed 
of, 
3) any person who by contract, agreement, or otherwise arranged for 
disposal or treatment, or arranged with a transporter for transport for 
disposal or treatment, of hazardous substances owned or possessed by such 
person, by any other party or entity, at any facility or incineration vessel 
owned or operated by another party or entity and containing such hazardous 
substances, and 
4) any person who accepts or accepted any hazardous substances for 
transport to disposal or treatment facilities, incineration vessels or sites 
selected by such person, from which there is a release, or a threatened 
release which causes the incurrence of response costs, of a hazardous 
substance ”190. 

Het blijkt duidelijk dat deze groep van PRP’s zeer ruim is191. Zo goed als elke persoon 
of elke entiteit die ooit in een belangrijk contact is gekomen met een vervuilde site 
kan volgens CERCLA als een potentieel aansprakelijke persoon gezien worden192. 
Het kan daarbij zowel gaan om huidige eigenaars of exploitanten, als om alle vroegere 
eigenaars of exploitanten193. Voorts behoren personen die gezorgd hebben voor de 
verwijdering (disposal194) of behandeling van de gevaarlijke stoffen of het transport 
ervan ook tot de PRP’s. 
 
b. Strict, joint, several and retroactive liability 
 
PRP’s zijn aansprakelijk voor de kosten verbonden aan zowel de removal actions als 
de remedial actions alsook voor schade aan de natuurlijke rijkdommen en voor kosten 
voor gezondheidsstudies195. Voor persoonlijke schade of andere eigendomsschade 
zijn zij niet aansprakelijk196. Hiervoor moet de schadelijder nog steeds een beroep 
doen op het common law. Zoals blijkt uit de opsomming van de PRP’s is geen fout in 
hun hoofde vereist om aansprakelijk gesteld te worden. CERCLA voorziet namelijk in 

                                                 
190 42 U.S.C. §9607, (a). 
191 B. JACOBS, o.c., 268 (“the Superfund statute has an incredibly broad jurisdictional reach”). 
192 B. JACOBS, o.c., 268. Voor een uitgebreide bespreking met verwijzing naar rechtspraak van wie 
allemaal in welke gevallen een PRP is, zie D. BERRY en D. SIVAS, “Liability of Parties to 
Brownfields Transactions Under CERCLA”, in M. GERRARD (ed.), Brownfields Law and Practice: 
The Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, Hoofdstuk 4, 1-72. 
193 R. MACFARLANE, J. BELK en A. CLARK, “Confronting the Impacts of Environmental Strict 
Liability on Brownfield Redevelopment”, Environmental Claims Journal 1994, Vol. 6, 460. 
194 De Solid Waste Disposal Act definieert disposal als volgt: “The term ‘disposal’ means the discharge, 
deposit, injection, dumping, spilling, leaking, or placing of any solid waste or hazardous waste into or 
on any land or water so that such solid waste or hazardous waste or any constituent thereof may enter 
the environment or be emitted into the air or discharged into any waters, including ground waters” (42 
U.S.C. §6903, (3)). 
195 42 U.S.C. §9607, (c). 
196 F. POWELL, Law and the Environment, West Educational Publishing Company, 1998, 355. 
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een systeem van strict liability197. Het houdt in dat een PRP aansprakelijk gesteld kan 
worden los van het feit of hij de milieuschade met opzet of door nalatigheid heeft 
veroorzaakt of niet198. Als een bijkomende stimulans om verontreiniging tegen te gaan 
en om verontreiniging uit het verleden op eigen initiatief te saneren, vonden bepaalde 
rechtbanken het namelijk niet nodig om enige oorzaak aan te tonen199. Personen die 
de verontreiniging niet hebben veroorzaakt, los van het feit of dit een fout of 
nalatigheid uitmaakt, kunnen dus ook aansprakelijk gesteld worden. Dat kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de huidige eigenaar van een stuk grond dit heeft 
verkregen na de totstandkoming van de verontreiniging200. Het regime van strict 
liability is overigens een kenmerk dat gemeenschappelijk is aan de meeste 
milieuwetten in de VS201. 
 
Wanneer de schade daarenboven ondeelbaar is, zijn de PRP’s volgens vaststaande 
rechtspraak gedeeld en hoofdelijk aansprakelijk202. Dit betekent dat men elke PRP kan 
aanspreken voor de totale kost, ongeacht zijn aandeel in de verontreiniging. De 
bewijslast om aan te tonen dat een schade deelbaar is, ligt bij de verwerende PRP. 
Daar staat tegenover dat CERCLA voorziet dat elke persoon, dus zowel een 
aansprakelijke als een niet aansprakelijke, zich kan verhalen op andere aansprakelijke 
of potentieel aansprakelijke personen om bij te dragen in de kosten indien deze mee 
de verontreiniging van een site hebben veroorzaakt203. Een aansprakelijke persoon 
                                                 
197 R. MACFARLANE, J. BELK en A. CLARK, o.c., 460. 
198 De introductie van strict liability voor gevaarlijke activiteiten is niet nieuw, maar is afgeleid van een 
zeer oude zaak uit het Engelse common law, meer bepaald de zaak Rylands v. Fletcher, 3 H. & C. 774, 
159 Eng. Rep. 737 (Ex. 1865), rev’d, 1 L.R.-Ex. 265 (1866), aff’d, 3 L.R.-E. & I. App. 330 (H.L. 
1868). De Exchequer Chamber zei dat “the person who, for his own purposes, brings on his land and 
collects and keeps there anything likely to do mischief if it escapes, must keep it at his peril, and, if he 
does not do so, is prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its 
escape.” 1 L.R.-Ex. 279. Voor een beknopt overzicht van het strict liability regime in het Verenigd 
Koninkrijk, zie B. DELVAUX, “Shout to the Top: Environmental Liability of Companies and 
Directors under Belgian and UK Law”, E.E.L.R. 2003, 273-283. 
199 G. ESPINOSA, o.c., 7. Zie met betrekking tot huidige eigenaars bijvoorbeeld New York v. Shore 
Realty Corp., 759 F.2d 1032, 1044 (2d Cir. 1985) (houdende dat §9607, (a), een strict liability oplegt 
zonder dat een oorzaak moet worden aangetoond). In Shore Realty Corp. spande de Staat New York 
een zaak aan tegen Shore Realty Corporation om hen te dwingen een vervuilde site op te kuisen. Ook al 
was Shore Realty Corporation niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van gevaarlijk afval op hun 
terrein, zij wisten dat het afval zich op hun eigendommen bevond en dat een sanering zeer duur zou 
uitvallen. Het Second Circuit hield Shore Realty Corporation aansprakelijk, daarbij er de nadruk op 
leggend dat §9607, (a), (1), geen vereiste bevat om een oorzaak aan te tonen. De rechtbank baseerde 
zich hiervoor op teksten van Het Congres zelf. Zie ook Vermont v. Staco, Inc., 684 F. Supp. 822 (D. 
Vt. 1988) (“Section 107(a)(1) unequivocally imposes strict liability on the current owner of a facility 
from which there is a release or threat of release, without regard to causation”). 
200 De huidige eigenaar zal zich dan wel onder bepaalde voorwaarden kunnen beroepen op de 
zogenoemde innocent landowner defense. Cfr. infra. 
201 T. YANG, “Public Environmental Law in the United States”, in R. SEERDEN, M. HELDEWEG en 
K. DEKETELAERE (eds.), Public Environmental Law in the European Union and the United States, 
Den Haag, Kluwer Law International, 2002, 533. 
202 Zie bijvoorbeeld United States v. Chem-Dyne Corp., 572 F. Supp. 802 (D. Ohio 1983) en United 
States v. Hardage, 761 F. Supp. 1501 (W.D. Okla. 1990) (“each defendant is jointly and severally liable 
for the entire harm unless the defendant can prove that the harm is divisible and that there is a 
reasonable basis for apportioning it”). 
203 42 U.S.C. §9613, (f), (1), zeggende dat “Any person may seek contribution from any other person 
who is liable or potentially liable under section 9607(a) of this title, during or following any civil action 
under section 9606 of this title or under section 9607(a) of this title”. Het gaat hier wel degelijk om een 
verantwoordelijkheid van de PRP, en niet om een van EPA, om de bijdragen van andere aansprakelijke 
of potentieel aansprakelijke personen te verzamelen. Zie C. DE SAILLAN, o.c., 10203. 
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kan dat volgens de Supreme Court wel enkel wanneer hij zelf vervolgd wordt op 
grond van 42 U.S.C. §9606 of §9607, (a)204. Voor personen die zelf zijn aangesproken 
en die hun kosten willen recupereren, is het ruime aansprakelijkheidsregime dus 
voordelig, zeker als men het vergelijkt met het common law205. Voor aansprakelijke 
personen die (nog) niet aangesproken zijn om te saneren daarentegen, komt de 
uitspraak van de Supreme Court hard aan. Aangezien de uitspraak enkel betrekking 
heeft op het federale recht, kunnen zij wel verhaal proberen te zoeken in de 
toepasselijke staatswetgeving. 
 
Een laatste kenmerk van het aansprakelijkheidsregime is de retroactiviteit. De reden 
hiervoor is dat CERCLA ook van toepassing moest zijn op de zaak Love Canal206. 
Love Canal was tenslotte de directe aanleiding om CERCLA goed te keuren. De 
retroactiviteit houdt in dat het regime ook toepasselijk is op daden die verontreiniging 
met zich mee hebben gebracht en die gebeurd zijn voor de goedkeuring van 
CERCLA207. Het maakt daarbij niet uit wanneer die daden juist hebben 
plaatsgevonden. Zelfs activiteiten uit de 19de eeuw die verontreiniging met zich mee 
hebben gebracht, kunnen onder het toepassingsgebied vallen. 
 
c. Wie kan PRP’s aanspreken? 
 
De PRP’s kunnen zowel door de overheid als door privé-personen aangesproken 
worden om de kosten voor de sanering te recupereren208. Terwijl EPA zich 
concentreert op de sites die voorkomen op de NPL, kunnen Staten en privé-personen 
de bepalingen van CERCLA, en dan in de eerste plaats de bepalingen omtrent 
aansprakelijkheid, in hun voordeel gebruiken. Wanneer een privé-persoon met eigen 
fondsen een terrein saneert, zal hij gebruik kunnen maken van het 
aansprakelijkheidsregime om een deel of het geheel van de kosten op anderen te 
verhalen. Dit wordt in CERCLA ook wel cost recovery genoemd209. Daarvoor moet 
het niet gaan om een site die voorkomt op de NPL. Dit maakt van het 
aansprakelijkheidsregime voorzien in CERCLA een steeds op de loer liggende zorg 
bij de meeste commerciële transacties van onroerend goed210. De vorige eigenaar kan 
namelijk nadien nog steeds aangesproken worden door de nieuwe eigenaar die beslist 
om het terrein te saneren, al zal het niet steeds eenvoudig zijn om te bewijzen dat de 
vorige eigenaar aansprakelijk is. 

                                                 
204 Cooper Industries, Inc. v. Aviall Services, Inc., 125 S.Ct. 577 (2004). Cooper Industries was 
gedurende vele jaren eigenaar en exploitant van vier sites voor het onderhoud van vliegtuigmotoren. 
Vervolgens kocht Aviall Services de sites en zette de exploitatie verder. Op een gegeven ogenblik 
ontdekte Aviall Services de verontreiniging die zowel zij als Cooper Industries hadden veroorzaakt. 
Nadat Aviall Services de terreinen gesaneerd had, spande ze een rechtszaak aan tegen Cooper 
Industries om deze laatste bij te doen dragen in de saneringskosten. Volgens de Supreme Court was dat 
niet mogelijk, omdat Aviall Services zelf nooit aansprakelijk gesteld was geweest. 
205 Zie J. HAISLEY, “Private Party Recovery of Environmental Response Costs”, Brigham Young 
University Journal of Public Law 1992, 261; W. WAGNER, “Overview of Federal and State Law 
Governing Brownfields Cleanups”, in T. DAVIS (ed.), Brownfields: A Comprehensive Guide to 
Redeveloping Contaminated Property, Chicago, ABA Publishing, 2002, 23. 
206 T. FLETCHER, o.c., 312. 
207 Zie United States v. Olin Corp., 107 F. 3d 1506 (11th Cir. 1997). 
208 42 U.S.C. §9607. Zie ook E. SEARS en L. SEARS, “Lender Liability Under CERCLA: Uncertain 
Times for Lenders”, Environmental Law Reporter 1994, 10320. 
209 C. JOHNSTON, o.c., 432.  
210 C. JOHNSTON, o.c., 431 (“This has the effect of making CERCLA liability a lurking concern in 
most commercial real estate transactions”). 
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Opdat partijen (of het nu EPA zelf is, of Staten of individuen zijn) hun kosten kunnen 
terugvorderen, dienen zij wel de richtlijnen in het NCP te volgen. Het NCP bepaalt 
het hele procedureverloop211 evenals de standaarden voor de stoffen212. Saneringen 
die door EPA of een Staat werden uitgevoerd, worden geacht in overeenstemming 
met het NCP te zijn gebeurd213. De verweerder bij een cost recovery action vanwege 
EPA of een Staat zal dus moeten aantonen dat de sanering niet in overeenstemming 
met het NCP is gebeurd, wil hij niet moeten instaan voor de terugbetaling. Private 
partijen daarentegen dienen zelf te bewijzen dat hun saneringskosten in 
overeenstemming zijn met het NCP214. Onder private partijen vallen ook alle 
overheden van een lager niveau dan de Staat, zoals steden en gemeenten. Deze 
overheden dienen telkens aan te tonen dat hun kosten in overeenstemming zijn met 
het NCP. Volgens WHITNEY plaats dit een serieuze rem op hun ontwikkelingszin215, 
temeer daar private partijen hun advocatenkosten niet kunnen recupereren216. 
 
Wat schade aan natuurlijke rijkdommen betreft, zorgt CERCLA ervoor dat de 
overheid de PRP’s ook aansprakelijk kan stellen217. Ingevolge §9607, (a), (4), (C) kan 
een PRP aansprakelijk zijn voor “damages for injury to, destruction of, or loss of 
natural resources, including the reasonable costs of assessing such injury, destruction, 
or loss resulting from such a release”. De overheid kan dus de verloren waarde aan 
natuurlijke rijkdommen verhalen op de PRP’s. Ze heeft reeds veelvuldig gebruik 
gemaakt van deze bepaling218. De teruggekregen sommen geld moet de overheid wel 
investeren in het herstel, de vervanging of de aankoop van een equivalent van die 
natuurlijke rijkdom219. Een belangrijke bemerking hierbij is dat de retroactiviteit van 

                                                 
211 Voor een bespreking van het procedureverloop, zie bijvoorbeeld D. SIVAS, “National Priorities List 
(NPL) Cleanups”, in M. GERRARD (ed.), Brownfields Law and Practice: The Cleanup and 
Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, Hoofdstuk 12, 20-27. 
212 Voor een bespreking van de standaarden, zie bijvoorbeeld B. SCHWAB, “Cleanup Standards”, in 
M. GERRARD (ed.), Brownfields Law and Practice: The Cleanup and Redevelopment of 
Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, Hoofdstuk 22, 1-24. 
213 42 U.S.C. §9607, (a), (4), (A). 
214 42 U.S.C. §9607, (a), (4), (B). Dit artikel bepaalt dat PRP’s onder andere aansprakelijk zijn voor 
“any other necessary costs of response incurred by any other person consistent with the national 
contingency plan”. Het NCP zegt verder dat “A private party response action will be considered 
‘consistent with the NCP’ if the action, when evaluated as a whole, is in substantial compliance with 
the applicable requirements in paragraphs (5) and (6) of this section, and results in a CERCLA-quality 
cleanup” (40 C.F.R. §300.700, (c), (3), (i)). 
215 H. WHITNEY, “Cities and Superfund: Encouraging Brownfield Redevelopment”, E.L.Q. 2003, 70 
(“(…) the federal Superfund law, or CERCLA, which governs cost recovery for cleaning up 
contamination nationally, prevents a city from recovering all of the costs of investigating, acquiring, 
and remediating a contaminated brownfield site. This obstacle results from the statute’s treatment of 
municipalities as private actors for purposes of cost recovery; private plaintiffs, in contrast to state and 
federal governments cannot recover all their costs. Thus, cities (…) often are forced to choose between 
pursuing a redevelopment policy that loses money and letting the properties lay idle.”). 
216 Key Tronic Corp. v. United States, 511 U.S. 809 (1994). Voor de hoogste overheden is dat 
daarentegen wel het geval. Zie B.F. Goodrich v. Betkoski, 99 F. 3d 505 (2d Cir. 1996). 
217 42 U.S.C. §9607, (a), (4), (C) en §9607, (f). Voor een uitgebreide bespreking, zie J. CARLUCCI, 
“Natural Resource Damages at Contaminated Sites”, Natural Resources & Environment 1999, 473-
477; R. STEWART, o.c., 92-97. 
218 F. POWELL, “Amending CERCLA to Encourage the Redevelopment of Brownfields: Issues, 
Concerns, and Recommendations”, Washington University Journal of Urban and Contemporary Law 
1998, Vol. 53, 117-118. 
219 42 U.S.C. §9607, (f), (1) (“Sums recovered (…) shall be retained (…) for use only to restore, 
replace, or acquire the equivalent of such natural resources.”). 
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CERCLA niet geldt voor wat schade aan natuurlijke rijkdommen betreft220. Met 
andere woorden schade van voor 11 december 1980, datum waarop Het Congres 
CERCLA aannam, komt niet in aanmerking voor vergoeding. 
 
d. Verweermiddelen voor PRP’s 
 
PRP’s beschikken echter over de mogelijkheid om onder hun aansprakelijkheid uit te 
komen. CERCLA bepaalt namelijk dat PRP’s niet aansprakelijk kunnen gesteld 
worden indien zij bewijzen dat het vrijkomen of de dreiging van het vrijkomen van 
een gevaarlijke stof en de schade die daaruit voortvloeit enkel en alleen te wijten is 
aan: 
1) een daad van God221; 
2) een oorlogsdaad; 
3) een daad of nalatigheid van een derde, die geen werknemer of agent is van de 
verweerder, en die geen contractuele relatie222 heeft met de verweerder; 
4) een combinatie van deze daden223. 
 
De verweermiddelen zijn dus weliswaar eerder beperkt. De belangrijkste grond 
waarop een PRP zich kan baseren is de derde mogelijkheid, meer bepaald het feit dat 
de verontreiniging veroorzaakt is door een daad of nalatigheid van een derde. Deze 
mogelijkheid wordt ook wel de third party defense224 genoemd. De verweerder-PRP 
zal dan moeten aantonen dat hij de gevaarlijke stoffen met gepaste zorgvuldigheid 
heeft behandeld en dat hij de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen ten aanzien 
van voorzienbare daden of nalatigheden vanwege derden225. Indien hij zelf tot de 
verontreiniging heeft bijgedragen, kan hij zich niet beroepen op de bescherming, daar 
de verontreiniging niet enkel door een derde partij veroorzaakt is226. JOHNSTON 
vermeldt twee klassieke scenario’s, meer bepaald enerzijds het scenario van een 
vandaal die afval op iemands eigendom achterlaat en anderzijds het scenario van de 
verontreiniging die van een hoger gelegen buur doorsijpelt naar de eigendom van de 
lager gelegen buur227. 
 
Kopers van een verontreinigd terrein kunnen zich normaal niet beroepen op de third 
party defense. Zij hebben namelijk een contractuele relatie met de verkoper. Sinds 
1986 bevat CERCLA echter een extra bescherming voor onschuldige kopers, de 
zogenoemde innocent landowner defense228. Deze bescherming vormt eigenlijk een 
ondergroep van de third party defense. Als de koper aan de voorwaarden voldoet, dan 
vervalt de vereiste bij de third party defense van het ontbreken van een contractuele 

                                                 
220 42 U.S.C. §9607, (f), (1) (“There shall be no recovery under the authority of subparagraph (C) of 
subsection (a) of this section where such damages and the release of a hazardous substance from which 
such damages resulted have occurred wholly before December 11, 1980.”). 
221 Een daad van God wordt gedefinieerd als zijnde: “an unanticipated grave natural disaster or other 
natural phenomenon of an exceptional, inevitable, and irresistible character, the effects of which could 
not have been prevented or avoided by the exercise of due care or foresight”. Het gaat hier dus over 
natuurrampen of -fenomenen, zoals overstromingen, aardbevingen, orkanen en tornado’s. 
222 Voor de definitie van het begrip “contractuele relatie”, zie 42 U.S.C. §9601, (35). 
223 42 U.S.C. §9607, (b).  
224 F. POWELL, o.c., 119. 
225 42 U.S.C. §9607, (b), (3). 
226 F. POWELL, Law and the Environment, West Educational Publishing Company, 1998, 354. 
227 C. JOHNSTON, o.c., 437. 
228 B. JACOBS, o.c., 268. 
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relatie. De koper die zich dus wil beroepen op de innocent landowner defense zal in 
de eerste plaats moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld voor de third party 
defense, uitgezonderd het verplicht ontbreken van een contractuele relatie. 
Daarenboven moet de koper bewijzen dat hij het goed heeft verkregen na de dumping 
of plaatsing van gevaarlijke stoffen en dat hij niets wist of geen reden had om iets te 
weten van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen229. Indien dat het geval is, 
verhindert de contractuele relatie de bescherming niet langer. 
 
6. How clean is clean? 
 
Zoals reeds vermeld, staan het procedureverloop evenals de standaarden voor de 
stoffen uitgebreid beschreven in het NCP230. Daarenboven bevat CERCLA zelf ook 
een aantal algemene vereisten over hoe verontreinigde sites dienen gesaneerd te 
worden. Dit heeft geleid tot de zogenoemde “how clean is clean” vraag231. Het gaat 
hier dan om nadere bepalingen voor de remedial actions, de maatregelen op lange 
termijn, en niet voor de removal actions. 
 
Deze algemene vereisten zijn vervat in §9621 van Titel 42 van de U.S.C. en zijn 
onder meer de volgende: 

- in elk geval moet de sanering zo goed mogelijk in overeenstemming zijn met 
het NCP232; 

- bij de sanering moet de verantwoordelijke de kosteneffectiviteit in acht 
nemen, daarbij lettend op de totale korte- en langetermijnkosten233; 

- daarnaast moet de sanering ervoor zorgen dat de menselijke gezondheid en het 
leefmilieu voldoende beschermd zijn234; 

- de saneerder moet voor permanente oplossingen zorgen, daarbij gebruik 
makend van zoveel mogelijk alternatieve technologieën en hergebruik van 
grondstoffen235; 

- de stoffen die nadien aanwezig blijven, moeten, in de meeste gevallen althans, 
aan alle toepasselijke en/of relevante en gebruikelijke verplichtingen onder 
federale of staatswetgeving voldoen236. 

 
CERCLA spreekt verder ook enerzijds een voorkeur uit voor maatregelen die het 
volume, de toxiciteit en de mobiliteit van verontreinigende stoffen reduceren, en 
anderzijds een afkeur voor offsite transport en verwijdering van deze stoffen237. Om 
                                                 
229 Tenzij het gaat om een overheid die onder bepaalde voorwaarden het goed verkrijgt, of tenzij hij het 
goed verkrijgt door erving of legaat. In dat geval moet de verweerder niet bewijzen dat hij niets afwist 
of geen reden had om iets af te weten van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Zie 42 U.S.C. 
§9601, (35), (A). 
230 Cfr. supra. 
231 C. JOHNSTON, o.c., 433. 
232 42 U.S.C. §9621, (a). 
233 Ibid. 
234 42 U.S.C. §9621, (b), (1). 
235 Ibid. 
236 42 U.S.C. §9621, (d), (2). 
237 42 U.S.C. §9621, (b), (1), zeggende dat “[r]emedial actions in which treatment which permanently 
and significantly reduces the volume, toxicity or mobility of the hazardous substances, pollutants, and 
contaminants is a principal element, are to be preferred over remedial actions not involving such 
treatment. The offsite transport and disposal of hazardous substances or contaminated materials without 
such treatment should be the least favored alternative remedial action where practicable treatment 
technologies are available”. 



 50 

aan deze vereisten en voorkeuren te beantwoorden, vaardigde EPA verscheidene 
criteria uit volgens dewelke mogelijke alternatieven moeten geëvalueerd worden. 
Deze criteria zijn ook terug te vinden in het NCP en vallen onder de bepalingen over 
de belangrijkste stap in het procedureverloop, meer bepaald de remedial 
investigation/feasibiliy study238. Dit is het onderzoek naar de beste maatregelen voor 
een bepaalde site, rekening houdend met de vereisten en voorkeuren in CERCLA, 
evenals met de kostprijs van de verschillende alternatieven.  
 
7. Transactiekosten 
 
De kosten die uit CERCLA voortvloeien, bestaan enerzijds uit de eigenlijke kosten 
voor de sanering van de site, en anderzijds uit kosten voor het vinden van de 
aansprakelijke partij of het terugvorderen van bepaalde kosten. Vooral met betrekking 
tot dit laatste aspect wordt CERCLA vaak bekritiseerd. CERCLA zou een groot aantal 
lange en dure rechtszaken, en andere transactiekosten, doen ontstaan239. 
Transactiekosten worden gedefinieerd als “expenditures incurred by responsible 
parties and their insurers that do not directly contribute to site cleanup”240. Het gaat 
hierbij vooral over kosten voor onderhandelingen en rechtszaken, maar het kan 
bijvoorbeeld ook gaan om studies omtrent de site die de aansprakelijke laat uitvoeren. 
 
De hoge transactiekosten, en dan in het bijzonder de juridische kosten, zouden 
veroorzaakt worden doordat de groep van PRP’s zo ruim is en er heel wat 
onzekerheid bestaat over het feit of een bepaalde persoon nu al dan niet aansprakelijk 
is. PRP’s proberen de aansprakelijkheid van zich af te schuiven. Bovendien kan het 
zijn dat een persoon (of bedrijf) die slechts een geringe band heeft met de 
verontreinigde site of die slechts in beperkte mate heeft bijgedragen tot de 
verontreiniging, voor de volledige saneringskosten moet opdraaien. In dergelijke 
gevallen gaat de aansprakelijke vaak niet akkoord met zijn verplichtingen. PRP’s 
proberen verder ook bij elkaar de opgelopen kosten te recupereren. Een laatste 
oorzaak van kosten zijn de onderhandelingen en rechtszaken die kunnen ontstaan 
tussen een aansprakelijke en zijn verzekeraar. 
 
Deze kritiek, meestal komende van tegenstanders van CERCLA, is hoofdzakelijk 
gebaseerd op enkele studies241 van het onderzoeksinstituut Research and 
Development (RAND)242. Een eerste studie van RAND, toegespitst op zeer grote 
industriële ondernemingen243, geeft aan dat gemiddeld 21% van de kosten 
                                                 
238 40 C.F.R. §300.430. 
239 M. GROSSMAN, R. FINDLEY, L. REYNOLDS en P. WEINBERG, “USA”, in K. 
DEKETELAERE (ed.), International Encyclopaedia of Laws: Environmental Law, Den Haag – 
Londen – Boston, Kluwer Law International, 2000, 81; P. O’BRIEN, Encouraging Environmentally 
Sustainable Growth in the United States, OESO, Economics Department Working Paper nr. 278, 2001, 
19, beschikbaar op http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/linkto/eco-wkp(2001)4 (laatst bezocht op 
5 april 2007); F. POWELL, o.c., 348. 
240 K. PROBST, D. FULLERTON, R. LITAN en P. PORTNEY, Footing the Bill for Superfund 
Cleanups: Who Pays and How?, Washington, D.C., The Brookings Institution and Resources for the 
Future, 1995, 21. 
241 J.P. ACTON, L. DIXON, D. DREZNER, L. HILL en S. MCKENNEY, Superfund and Transaction 
Costs: The Experiences of Insurers and Very Large Industrial Firms, RAND Institute for Civil Justice, 
1992, 82 p.; L. DIXON, D. DREZNER, J. HAMMITT, Private Sector Cleanup Expenditures and 
Transaction Costs at 18 Superfund Sites, RAND Institute for Civil Justice, 1993, 86 p.  
242 Zie http://www.rand.org (laatst bezocht op 5 april 2007). 
243 Annual revenues boven $20 miljard. 
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transactiekosten zijn, en dat driekwart van deze transactiekosten naar juridische 
kosten gaat244. In een tweede studie van RAND keken de onderzoekers naar kleinere 
ondernemingen245. Bij de kleinste ondernemingen246 kwamen de onderzoekers tot de 
conclusie dat de transactiekosten opliepen tot 60% van de totale saneringskosten. 
Gemiddeld kwamen ze voor 18 kleinere sites aan 32% transactiekosten247. Het gaat 
dan toch om behoorlijk hoge percentages. Dit geld zou volgens de onderzoekers beter 
gebruikt worden voor de eigenlijke sanering van brownfields. 
 
PROBST e.a. komen echter tot andere resultaten. PROBST e.a. hebben een 
uitgebreide studie verricht naar de transactiekosten248. Zoals ze zelf aangeven, 
proberen ze te voorzien in “the first comprehensive analysis of the likely eventual 
economic incidence of the Superfund program”249. In hun analyse verwijzen ze ook 
naar de studies van RAND. De studies van RAND nemen volgens PROBST e.a. niet 
de totale kosten in aanmerking250. Bovendien gebruiken de onderzoekers van RAND 
teveel sites waar veel partijen bij betrokken zijn, waardoor de transactiekosten ook 
logischerwijs stijgen251. Uiteindelijk komen PROBST e.a. tot de conclusie dat de 
transactiekosten op 16% uitkomen van de totale kosten252. Dit is heel wat lager dan de 
percentages van RAND en lijkt een redelijk percentage te zijn. 
 
8. Wijzigingen tot 2001 
 
a. SARA 
 
Doorheen de jaren deed EPA heel wat ervaring op en werd zij geconfronteerd met een 
aantal knelpunten in CERCLA. Het Congres heeft deze knelpunten geleidelijk aan 
proberen weg te werken. Zo werd CERCLA een eerste keer ingrijpend gewijzigd door 
de Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA)253. Zoals reeds vermeld 
werd het Hazardous Substance Response Trust Fund opgeheven en vervangen door 
het Hazardous Substance Superfund254. Staten werden meer betrokken bij het 
Superfund programma en burgers kregen de mogelijkheid om deel te nemen in de 
beslissingsprocedure over hoe men een bepaalde site zou saneren255. Het Congres 
verhoogde eveneens de omvang van het Superfund van 1,6 miljard dollar voor 5 jaar 
vanaf 1980 tot 8,5 miljard dollar voor 5 jaar vanaf 1986, en nadien nog eens 5,1 
miljard dollar tot 30 september 1994256. Vervolgens stapte Het Congres over op een 

                                                 
244 J.P. ACTON, L. DIXON, D. DREZNER, L. HILL en S. MCKENNEY, o.c., 42. 
245 Annual revenues benden $20 miljard. 
246 Annual revenues beneden $100 miljoen. 
247 L. DIXON, D. DREZNER, J. HAMMITT, o.c., 30 en 45 (tabel 4-1). 
248 K. PROBST, D. FULLERTON, R. LITAN en P. PORTNEY, Footing the Bill for Superfund 
Cleanups: Who Pays and How?, Washington, D.C., The Brookings Institution and Resources for the 
Future, 1995, 176 p. 
249 K. PROBST, D. FULLERTON, R. LITAN en P. PORTNEY, o.c., 3. 
250 K. PROBST, D. FULLERTON, R. LITAN en P. PORTNEY, o.c., 45-47. 
251 K. PROBST, D. FULLERTON, R. LITAN en P. PORTNEY, o.c., 22. 
252 K. PROBST, D. FULLERTON, R. LITAN en P. PORTNEY, o.c., 47 (zie figuur 3-5). 
253 Public Law 99-499, goedgekeurd door Het Congres op 17 oktober 1986. 
254 Cfr. supra. 
255 EPA, SARA Overview, op http://www.epa.gov/superfund/action/law/sara.htm (laatst bezocht op 5 
april 2007). 
256 EPA, Key Dates in Superfund, op http://www.epa.gov/superfund/action/law/keydates.htm (laatst 
bezocht op 5 april 2007). 
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jaarlijkse toekenning aan het Superfund. De laatste jaren stort Het Congres gemiddeld 
1,3 miljard dollar in het fonds257. 
 
Daarenboven kregen partijen die geen schuld hadden aan de verontreiniging een 
ruimere bescherming door de uitbreiding van de zogenoemde third party defense258. 
 
b. Asset Conservation, Lender Liability, and Deposit Insurance Protection Act 
 
Een tweede belangrijke wijziging van CERCLA hangt samen met de definitie van het 
begrip “eigenaar of exploitant”259. Aanvankelijk konden namelijk geldschieters, 
kredietverstrekkers, onder CERCLA ook aansprakelijk gesteld worden als eigenaar of 
exploitant. In de baanbrekende zaak United States v. Fleet Factors Corporation 
besliste het Eleventh Circuit dat geldschieters onder het begrip “eigenaar” konden 
vallen indien zij in zulke mate participeerden in het financieel management van een 
zaak dat het de mogelijkheid gaf de behandeling door de onderneming van gevaarlijke 
afvalstoffen te beïnvloeden260. Een effectieve beïnvloeding moest dus niet 
plaatsvinden. De mogelijkheid hebben om te beïnvloeden volstond reeds. Deze 
uitspraak heeft er toe geleid dat onder andere banken in hun hoedanigheid van 
eigenaar op basis van CERCLA werden veroordeeld om bij te dragen in de kosten 
verbonden aan de opruiming van vervuilde terreinen. Tal van geldschieters waren 
daardoor niet meer geneigd ondernemingen nog te financieren261. 
 
Nochtans lag het in de bedoeling van CERCLA om in een vrijstelling te voorzien ten 
voordele van kredietverstrekkers (de zgn. secured creditor exemption262). §9601, (20), 
(A), (iii), van Titel 42 van de U.S. Code bepaalt dat elke eigenaar of exploitant die 
“without participating in the management of a (…) facility, holds indicia of ownership 
primarily to protect his security interest”, vrijgesteld is van aansprakelijkheid. Noch 
CERCLA zelf, noch de parlementaire geschiedenis bevatten echter veel uitleg over de 
mate waarin participatie van kredietverstrekkers mogelijk is zonder aansprakelijk te 

                                                 
257 EPA, FY 2004 Superfund Annual Report, 2005, 8, op 
http://www.epa.gov/superfund/action/process/pdfs/fy2004/fy2004.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
258 Cfr. supra. 
259 Voor de definitie, zie 42 U.S.C. §9601, (20). 
260 United States v. Fleet Factors Corp., 901 F.2d 1550, 1557-58 (11th Cir. 1990), cert. Denied, 498 
U.S. 1046 (1991). Zie ook D. MICHEL, “The CERCLA Paradox and Ohio’s Response to the 
Brownfields Problem: Senate Bill 221”, University of Toledo Law Review 1995, Vol. 26, 444-449; K. 
ROBB en C. SHEEHEY, “Lender Liability for Contaminated Land: United States v Fleet Factors 
Corp’”, Journal of Environmental Law 1992, 145-158; P. TESTER en M. WHITEHEAD, “The EC 
Directive on Civil Liability for Damages Caused by Waste: Lessons from the ‘Superfund’ Law”, 
E.E.L.R. 1992, 29. 
261 Uit een enquête van de American Bankers’ Association bleek dat als gevolg van CERCLA 62,5% 
van de community commercial banks niet waren ingegaan op aanvragen voor een lening of dat zij 
potentiële kredietnemers hadden geweigerd wegens de mogelijke aansprakelijkheid voor milieuschade. 
Bovendien weigerde 45,8% van de banken bepaalde sectoren zoals tankstations en chemische bedrijven 
nog langer te financieren wegens het gevaar voor aansprakelijkheid (AMERICAN BANKERS’ 
ASSOCIATION, “Environmental Liability Hampers Credit Flow”, ABA Bankers Weekly, 16 juli 1997. 
262 E. SEARS en L. SEARS, o.c., 10320; S. TABER, “Lender Liability Rules”, International Business 
Lawyer 1993, 19. Men spreekt ook wel over de secured lender exemption. Zie bijvoorbeeld 
BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN, Het bankbedrijf en milieuschade, Brussel, Belgische 
Vereniging van Banken, 1995, 14. 
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worden gesteld. Daarenboven verschillen de interpretaties in de rechtspraak van de 
woorden “without participating in the management” sterk van elkaar263. 
 
Om aan deze discussies een einde te stellen vaardigde EPA op 29 april 1992 de lender 
liability rule264 uit, een soort van circulaire over de aansprakelijkheid van 
geldschieters. Hierin werden de gevallen opgesomd waarin een geldschieter niet 
aansprakelijk kon worden gesteld. De circulaire gaf meer uitleg over de begrippen 
“indicia of ownership” en “participating in the management”. Op 4 februari 1994 
schoof de U.S. Court of Appeals in de zaak Kelley v. U.S. Environmental Protection 
Agency265 de circulaire echter aan de kant. Volgens de rechtbank bevatte de circulaire 
geen wettelijk bindende voorschriften en was het enkel aan de rechtbanken om vragen 
omtrent de aansprakelijkheid te interpreteren. Terug naar af dus. 
 
Uiteindelijk besliste Het Congres in 1996 om in te grijpen en CERCLA aan te passen. 
De Asset Conservation, Lender Liability, and Deposit Insurance Protection Act266 
wijzigt CERCLA en codificeert onder andere eigenlijk de circulaire van EPA in 
verband met aansprakelijkheid van kredietverstrekkers. CERCLA bevat nu duidelijke 
bepalingen over wie onder kredietverstrekker valt, wanneer zij uitgesloten zijn van 
aansprakelijkheid en wat “participate in management” inhoudt267. Enkel de 
mogelijkheid hebben om te beïnvloeden, zoals dit in de zaak United States v. Fleet 
Factors Corporation het geval was, is alvast niet meer voldoende om van deelname in 
het beheer te kunnen spreken268. De kredietverstrekkers hebben daardoor duidelijk 
meer zekerheid over hun potentiële aansprakelijkheid onder CERCLA. 
 
 
D. BELEID OP STAATSNIVEAU 
 
1. Voortrekkersrol van de Staten 
 
Het is belangrijk om te weten dat in veel Staten binnen de VS, naast de federale 
CERCLA, op staatsniveau eigen zogenaamde “Little CERCLA”269 of “Little 
Superfund”270 wetgeving en voorschriften uitgevaardigd en geïmplementeerd werden. 
Meer zelfs, hoewel de federale overheid actief is geweest met betrekking tot 
brownfields, zijn het de Staten die een voortrekkersrol gespeeld hebben om het 
regime te veranderen teneinde brownfieldontwikkeling te ondersteunen271. De meeste 
brownfields staan namelijk eerder onder controle van de Staten dan onder die van de 
federale overheid, zijnde concreet EPA. Zoals reeds vermeld, concentreert EPA zich 
                                                 
263 Voor een overzicht van de rechtspraak, zie D. BERRY en D. SIVAS, o.c., 29-38; E. SEARS en L. 
SEARS, o.c., 10320-10331 (meer bepaald de voetnoten 64-93 en 98-147). 
264 40 C.F.R. §300.1100-.1105. 
265 Kelley v. U.S. EPA, 15 F.3d 1100 (D.C. Circuit 1994). 
266 Public Law 104-208. 
267 42 U.S.C. §9601, (20), (E)-(G). 
268 42 U.S.C. §9601, (20), (F), (i), (I). 
269 R. MCKINSTRY, “The Role of State ‘Little Superfunds’ in Allocation and Indemnity Actions 
under the Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, Villanova 
Environmental Law Journal 1994, 83. 
270 M. GERRARD, “State ‘Little Superfund’ Programs”, in M. GERRARD (ed.), Brownfields Law and 
Practice: The Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, Hoofdstuk 15, 
1-11. 
271 J. EISEN, “Brownfields Policies for Sustainable Cities”, Duke Environmental Law & Policy Forum 
1999, 192. 
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namelijk op de sanering van NPL-sites en op removal actions, zijnde de korte termijn 
saneringsmaatregelen. Brownfields die niet op de NPL voorkomen, of waarvoor geen 
dringende maatregelen noodzakelijk zijn, vallen onder het toezicht van de Staten. 
Vandaar dat de bevoegdheid van de Staten ten aanzien van brownfields een zeer 
belangrijke rol speelt. Een korte bespreking van enkele algemene kenmerken van de 
benaderingen op statelijk niveau is hier dan ook op zijn plaats272. 
 
2. Instrumenten: state response program 
 
De aanpak van verontreinigde sites door de Staten situeert zich meestal op drie 
vlakken: (1) superfund-regelgeving; (2) eigendomsoverdrachtregelgeving; en (3) 
programma’s die vrijwillige saneringen aanmoedigen273. Specifiek voor brownfields 
kan een van deze middelen gebruikt worden of een combinatie van verscheidene 
middelen. Het geheel aan gehanteerde instrumenten wordt over het algemeen het state 
response program genoemd. 
 
Wat de superfund-regelgeving van de Staten betreft, deze is gericht op zwaar 
verontreinigde sites die niet op de NPL staan. Algemeen kan worden gesteld dat de 
staatswetgeving meestal een eigen staatsfonds creëert om saneringen op eigen 
initiatief te kunnen uitvoeren. Het geeft een Staat ook vaak de bevoegdheid om zelf 
PRP’s te dwingen de saneringswerken uit te voeren. Hoewel de staatswetgeving 
meestal parallel loopt met de bepalingen in CERCLA, verschilt het 
aansprakelijkheidsregime toch in sommige Staten274. 
 
De eigendomsoverdrachtregelgeving vereist een beoordeling van mogelijk 
verontreinigde eigendommen alvorens de eigendom of de controle kan worden 
overgedragen. Het gaat hier per definitie om een indirecte methode om de nodige 
saneringsmaatregelen te identificeren en vervolgens te starten. De bepalingen omtrent 
de vereiste beoordeling verschillen van Staat tot Staat. De verplichte beoordeling bij 
eigendomsoverdracht kan bestaan uit een eenvoudige weergave van de milieutoestand 
van het terrein, of in een uitgebreider en gedetailleerder onderzoek op het terrein, of 
zelfs uit een volledige sanering alvorens er tot overdracht overgegaan kan worden275. 
 
Tot slot zijn er de programma’s om vrijwillige saneringen aan te moedigen. Deze 
programma’s, zogenoemde voluntary cleanup programs (VCP’s), vormen een van de 
belangrijkste onderdelen van het beleid en worden ook zeer veel gebruikt om 

                                                 
272 Een uitgebreide bespreking van de relevante wetgeving in de verschillende Staten ligt echter buiten 
het bestek van dit proefschrift. Voor een volledig en gedetailleerd overzicht van de staatswetgeving, zie 
bijvoorbeeld T. DAVIS (ed.), Brownfields: A Comprehensive Guide to Redeveloping Contaminated 
Property, Chicago, ABA Publishing, 2002, 1077 p.; ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE, An 
Analysis of State Superfund Programs: 50-State Study, 2001 Update, Washington D.C., Environmental 
Law Institute, 2002, 284 p.; E. GELTMAN, Recycling Land: Understanding the Legal Landscape of 
Brownfield Development, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000, 380 p.; M. GERRARD 
(ed.), Brownfields Law and Practice: The Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 2 
& 3, LexisNexis, losbladig. 
273 OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT, State of the States on Brownfields: Programs for 
Cleanup and Reuse of Contaminated Sites, US Congress, juni 1995, 10. 
274 W. WAGNER, o.c., 17. 
275 OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT, o.c., 12. 
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brownfieldontwikkeling te ondersteunen. Zo goed als elke Staat heeft nu wel een VCP 
ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd als een alternatief voor CERCLA276. 
 
VCP’s verschillen van andere instrumenten omdat bij VCP’s eigenaars en 
ontwikkelaars zich vrijwillig tot de Staat richten en samen een procedure uitwerken 
om een terrein te ontwikkelen. Het meest revolutionaire aspect van VCP’s is het feit 
dat de behandeling van technische kwesties doelgericht is277, met andere woorden 
afgestemd op het toekomstig gebruik van het goed. Technische kwesties omvatten het 
onderzoek van het verontreinigd terrein, de vaststelling van saneringsstandaarden en 
de bepaling van de geschikte saneringsprocedures278. Deze kunnen verschillen van 
Staat tot Staat. Met betrekking tot de saneringsstandaarden bijvoorbeeld gebruiken de 
meeste Staten een risicobeoordeling of een combinatie van een risicobeoordeling en 
numerieke standaarden279. Enkele Staten zijn toch nog streng en vereisen dat 
saneringen aan alle toepasselijke en/of relevante en gebruikelijke verplichtingen 
voldoen, zoals dat ook het geval is voor NPL-sites280.  
 
Andere technische kwesties die meer en meer aan belang winnen, en waaromtrent 
binnen een VCP een doelgerichte aanpak mogelijk is, zijn de zogenoemde 
institutional controls. Dit zijn beheersingsmaatregelen die een minder strenge 
sanering toestaan zolang als de blootstelling aan de verontreiniging op een veilig 
niveau wordt gehouden281. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het beperken van 
mogelijke activiteiten op of in de buurt van het terrein of van de toegang tot het 
terrein. Op die manier kan de eigenaar de kosten van de sanering drukken282. 
 
Verder bevatten VCP’s vaak nog bepalingen omtrent een zekere bescherming tegen 
aansprakelijkheid en omtrent de mogelijke toekenning van financiële incentives. De 
bescherming tegen aansprakelijkheid bestaat meestal uit zogenoemde no further 
action brieven, overeenkomsten om niet te vervolgen (covenants not to sue), en 

                                                 
276 Volgens een rapport van het Northeast-Midwest Institute hadden in 2002 alle Staten een soort van 
VCP, behalve Noord- en Zuid-Dakota (C. BARTSCH en R. DEANE, Brownfields “State of the 
States”: An End-of-Session Review of Initiatives and Program Impacts in the 50 States, Northeast-
Midwest Institute, december 2002, 108 p., beschikbaar op http://www.nemw.org/brown_stateof.pdf 
(laatst bezocht op 5 april 2007)). In 2004 was Zuid-Dakota dan de 49ste Staat om een formeel 
brownfieldsprogramma aan te nemen (C. BARTSCH, “Brownfields State of the States in 2004”, 
Northeast-Midwest Economic Review 2004, 14; EPA, State Brownfields and Voluntary Response 
Programs: An Update from the States, 2005, 114-115). Zie ook A. EDWARDS, “Brownfields 
Redevelopment Initiatives”, The Practical Real Estate Lawyer 2003, nr. 2, 51; M. GERRARD, “State 
Voluntary Cleanup Programs”, in M. GERRARD (ed.), Brownfields Law and Practice: The Cleanup 
and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, Hoofdstuk 17, 3. 
277 L. GRAYSON en S. PALMER, “The Brownfields Phenomenon: An Analysis of Environmental, 
Economic and Community Concerns”, Environmental Law Reporter 1995, 10343. 
278 C. KOLODIJ CARVER, o.c., 250-251. 
279 Voor een zeer goed overzicht hieromtrent, zie H. ROBERTSON, “Legislative Innovation in State 
Brownfields Redevelopment Programs”, Journal of Environmental Law and Litigation 2001, 1-80. 
280 Cfr. supra. 
281 S. BORINSKY, “The Use of Institutional Controls in Superfund and Similar State Laws”, Fordham 
Environmental Law Journal 1995, 5; L. SCHNAPF, “Institutional Controls”, in M. GERRARD (ed.), 
Brownfields Law and Practice: The Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, 
LexisNexis, Hoofdstuk 24, 1-11. 
282 Voor een studie over het schatten en analyseren van de kosten van institutional controls, zie J. 
PENDERGRASS en K. PROBST, Estimating the Cost of Institutional Controls, Washington D.C, 
Environmental Law Institute en Resources for the Future, maart 2005, 27 p., beschikbaar op 
http://www.elistore.org/Data/products/d15_08.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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certificates of completion283. Deze instrumenten bieden de eigenaar die vrijwillig naar 
de Staat stapt en de nodige procedures volgt de garantie voor niet-aansprakelijkheid 
met betrekking tot de op het ogenblik van sanering gekende verontreiniging284. 
 
3. Wisselwerking met federale wetgeving 
 
Het naast elkaar bestaan van parallelle regelgevingen en programma’s op federaal en 
staatsniveau zorgt soms voor gespannen verhoudingen. Zo wordt de aanwezigheid 
van verschillende regelgevingen en programma’s waarbij een vrijstelling van 
aansprakelijkheid op het niveau van een Staat niet leidt tot een vrijstelling op federaal 
niveau, als ontoereikend aangevoeld, onder meer door ontwikkelaars.  
 
Indien er werkelijk een conflict is tussen staatswetgeving en federale wetgeving, 
wordt de federale wetgeving bij voorrang toegepast. In dergelijke gevallen geldt de 
leer van federal pre-emption285 of, anders gesteld, is “state law (…) said to be pre-
empted by federal law”286. Dit wil volgens BOURGEOIS zeggen: 

“dat de staten hun bevoegdheid verliezen wanneer de regeling door de 
federale wetgever uitgevaardigd, een sluitend geheel vormt en tevens 
bedoeld werd als de volledige regeling in deze beleidssfeer”287. 

De federale wetgeving gaat dus voor. De doctrine van pre-emption is gebaseerd op het 
tweede lid van Artikel 6 van de Grondwet van de VS. Deze bepaling luidt als volgt: 

“This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made 
in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under 
the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; 
and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the 
Constitution or Laws of any state to the Contrary notwithstanding”. 

Hieruit blijkt dat de staatswetgeving normaal niet kan afwijken van de federale 
wetgeving288. 
 
Het probleem stelt zich echter meer wanneer er onduidelijkheid bestaat over het toe te 
passen normenkader. De federale wetgeving bevat namelijk duidelijk onvoldoende 
sturing van en afstemming met de staatswetgeving289. CERCLA bevat enkel algemene 
richtlijnen over welk type van sanering wettelijk volstaat om de kans op federale 
aansprakelijkheid te beëindigen. Saneringsstandaarden, kosten en de manier van 
aanpakken kunnen bijkomend ernstig verschillen naargelang het toepasselijke kader. 
Het gevolg is dat PRP’s die in orde waren met de statelijke bepalingen toch nog 
steeds aansprakelijk kunnen zijn onder CERCLA. Deze potentiële dubbele 
aansprakelijkheid zorgt ervoor dat de Staten nooit een definitieve regeling kunnen 
garanderen. De onzekerheid die daardoor ontstaat, schrikt brownfieldontwikkelaars 
af. Volgens DAVIS heeft dit geleid tot verwarring en tot een rem op de ontwikkeling 
                                                 
283 OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT, o.c., 17. 
284 C. KOLODIJ CARVER, o.c., 252. 
285 G. BOURGEOIS, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 
1995, 167. 
286 F. POWELL, Law and the Environment, West Educational Publishing Company, 1998, 169. 
Letterlijk vertaald zou dit neerkomen op een soort van voorkooprecht dat de federale wetgeving heeft 
tegenover een bepaalde materie, ten nadele van de staatswetgeving. 
287 G. BOURGEOIS, o.c., 167. 
288 In bepaalde gevallen kunnen de Staten nochtans wel strengere milieustandaarden dan de federale 
standaarden willen aannemen. Het Congres kan de Staten hiertoe de toestemming geven. 
289 C. KOLODIJ CARVER, o.c., 247. 
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van brownfields, daar waar CERCLA, de equivalenten op staatsniveau, en RCRA net 
bedoeld waren om een positieve oplossing te bieden290. 
 
Daarnaast wordt CERCLA ook bekritiseerd wegens een duidelijk gebrek aan 
cooperative federalism291. Het principe van cooperative federalism houdt volgens 
ROYSTER in dat de federale overheid programma’s en uniforme 
minimumstandaarden vaststelt die toepasbaar zijn in het hele land en dat de Staten 
voorrang hebben op EPA om de federale programma’s binnen hun grenzen te 
implementeren en toe te passen. De Staten hebben het recht om strengere standaarden 
vast te stellen dan deze van de federale overheid. Bij gebrek aan een 
staatsprogramma, voert EPA in de Staat het federale programma uit met de 
minimumstandaarden292. Het merendeel van de federale milieuwetgeving werkt 
volgens dit principe293. Voor CERCLA is dit echter niet het geval. Daarom stelt 
POWELL dat CERCLA moet aangepast worden om federale certificatie van VCP’s 
van de Staten toe te staan om op die manier brownfieldontwikkeling aan te 
moedigen294. 
 
4. Samenwerking met EPA 
 
EPA steunt de rol die de Staten spelen in de ontwikkeling van brownfields en probeert 
zoveel mogelijk met de Staten samen te werken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het 
leveren van expertise omtrent brownfields. EPA vangt de bestaande problemen ook 
deels op door met de geïnteresseerde Staten memoranda of agreement aan te gaan 
omtrent hun VCP. EPA heeft op 14 november 1996 een memorandum uitgevaardigd, 
getiteld “Interim Approaches for Regional Relations with State Voluntary Cleanup 
Programs”, waarin zes basiscriteria zijn opgenomen die EPA hanteert om de 
geschiktheid van VCP’s te evalueren295. Daarin wordt bepaald hoe de 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de sanering tussen EPA en de Staat worden 

                                                 
290 T. DAVIS, “Defining the Brownfields Problem”, in T. DAVIS (ed.), Brownfields: A Comprehensive 
Guide to Redeveloping Contaminated Property, Chicago, ABA Publishing, 2002, 8 (“CERCLA, its 
state equivalents, and the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) were intended to create a 
comprehensive system for correcting environmental damage that occurred in the past and for 
preventing future contamination. Instead, applied in the brownfields context, they produced almost the 
opposite effect. Deciphering these laws has not been easy. Environmental lawyers themselves bemoan 
the thousands of pages of intricate, complex, and often contradictory requirements that many 
environmental programs impose. And until recently, cost/benefit analysis has not played a significant 
role in the development of new laws. Further, cleanup standards, costs, and approaches differ 
substantially due to the regulatory program applied to a contaminated property. The end result is that 
the confusion engendered by environmental laws has inadvertently subverted progress toward 
redeveloping brownfields, rather than contributing to a positive solution, as originally intended”). 
291 F. POWELL, “Amending CERCLA to Encourage the Redevelopment of Brownfields: Issues, 
Concerns, and Recommendations”, Washington University Journal of Urban and Contemporary Law 
1998, Vol. 53, 135. Zie in het algemeen over cooperative federalism ook M. PUDER en J. VEIL, 
“Overfiling in the Cooperative Federalism Balance: A Search Forever Incomplete and Incompletable”, 
Col.J.Env.L. 2004, 119-144. 
292 J. ROYSTER, “Environmental Federalism And The Third Sovereign: Limits On State Authority To 
Regulate Water Quality In Indian Country”, Water Resources Update 1996, n° 105, 17. 
293 Bijvoorbeeld de Clean Air Act en de Clean Water Act. 
294 F. POWELL, o.c., 135. 
295 Op basis van die informatie kan EPA dan met de Staat een memorandum of agreement aangaan. Het 
memorandum is beschikbaar op http://www.epa.gov/swerosps/bf/pdf/vcp.pdf (laatst bezocht op 5 april 
2007). 
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verdeeld. EPA geeft hiermee echter geen garantie dat zij niet zal optreden met 
betrekking tot bepaalde specifieke sites. 
 
 
E. FEDERALE INITIATIEVEN MET BETREKKING TOT BROWNFIELDS 
 
1. Inleiding 
 
Ondanks de wijzigingen die CERCLA tot 2001 onderging, werd CERCLA door velen 
als ontoereikend aanzien met betrekking tot de ontwikkeling van brownfields. Daarbij 
vormde het aansprakelijkheidsregime vaak het grootste obstakel. De groep van PRP’s 
was zeer ruim en de verweermiddelen waren eerder beperkt. Een andere hinderpaal 
voor potentiële brownfieldontwikkelaars was de saneringsprocedure. De procedure 
stond uitgebreid beschreven in het NCP. Ze kon echter tot hoge kosten leiden en was 
zeker niet eenvoudig296.  
 
Daarom heeft de federale overheid, naast de wetswijzigingen die SARA en de Asset 
Conservation, Lender Liability, and Deposit Insurance Protection Act aan CERCLA 
aanbrachten, de voorbije jaren ook heel wat andere initiatieven genomen om tot een 
betere ontwikkeling van brownfields te komen. Deze initiatieven situeerden zich 
aanvankelijk enkel op het administratieve niveau en worden hieronder besproken. De 
administratieve praktijk leidde uiteindelijk in 2002 tot de totstandkoming van de 
Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act297, die voor het 
eerst voorzag in een specifieke wettelijke regeling voor brownfields. Deze act wordt 
dan in het volgende onderdeel toegelicht. 
 
2. Administratieve initiatieven 
 
a. Brownfields Initiative 
 
In 1993 lanceerde EPA het Brownfields Initiative298, met de bedoeling extra aandacht 
te vestigen op brownfields. EPA werkte hiervoor een definitie uit van een brownfield: 

“abandoned, idled, or under-used industrial and commercial facilities where 
expansion or redevelopment is complicated by real or perceived 
environmental contamination”299. 

Het initiatief loopt nu nog steeds en bestaat uit een omvattend programma, waarvan 
hierna de krachtlijnen besproken worden. 
 
b. Brownfields Action Agenda 
 

                                                 
296 B. JACOBS, o.c., 270 (“Compliance with the NCP can be a costly proposition”). JACOBS zegt 
zelfs dat het identificeren van de juiste saneringsstandaarden tot een kunst is geëvolueerd. Zie ook W. 
WAGNER, o.c., 23 (“The costs of complying with the NCP can be significant”). 
297 H.R. 2869; de volledige titel van de Act is “An Act to provide certain relief for small businesses 
from liability under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 
1980, and to amend such Act to promote the cleanup and reuse of brownfields, to provide financial 
assistance for brownfields revitalization, to enhance State response programs, and for other purposes”. 
298 EPA, Superfund Timeline, op http://www.epa.gov/superfund/action/20years/timeline.htm (laatst 
bezocht op 5 april 2007). 
299 Cfr. supra in Hoofdstuk I. 



 59

In het licht van het Brownfields Initiative heeft EPA de Brownfields Action Agenda 
uitgevaardigd300. Deze Agenda is bedoeld om de Staten en de lokale overheden te 
helpen het Brownfields Initiative in concrete acties uit te werken. Het zet daartoe 
verschillende activiteiten verder uiteen, meer bepaald de verspreiding van gelden via 
pilootprojecten, de verduidelijking van de aansprakelijkheid, de aanmoediging van 
samenwerkingsverbanden en de ondersteuning van jobcreatie en training301. 
 
Een eerste element van de Brownfields Action Agenda bestaat uit het financieel en 
technisch ondersteunen van pilootprojecten en het verlenen van leningen met lage 
intrestvoeten. Bepaalde pilootprojecten kunnen rekenen op een financiële 
tegemoetkoming tot $200.000 om de problemen veroorzaakt door de verontreiniging 
aan te pakken (Brownfields Assessment Demonstrations Pilots)302. Andere 
brownfieldspilootprojecten kunnen genieten van zeer goedkope leningen. Op die 
manier wil EPA de ontwikkeling van brownfields promoten en ontwikkelaars de kans 
geven ervaring op te doen. Indien een pilootproject nieuwe jobs creëert of mensen 
opleidt tot het uitvoeren van bepaalde jobs, kan het project daarvoor onder het 
zogenoemde Brownfields Job Training and Development Demonstration Pilot project 
ook een subsidie krijgen.  
 
Daarnaast wil EPA de lokale overheden de mogelijkheid geven een inventaris van en 
een informatiedatabank over brownfields op te maken. Een van de redenen voor het 
uitvaardigen van de Agenda is namelijk dat de overheid op dit ogenblik nog niet 
voldoende gedetailleerde gegevens bezit over veel (misschien wel de meeste) 
brownfields303. EPA voorziet daarom in een financiële steun van $200.000 aan steden 
over heel het land om een dergelijke inventaris aan te leggen en om de vergaarde 
informatie op een of andere wijze in een databank te bewaren. Het is niet de bedoeling 
van EPA om met deze sommen geld in een gemeente een volledig 
brownfieldprogramma op te starten. Daartoe volstaan ze niet. Met deze steun wil EPA 
de lokale overheden vooral aanmoedigen om zelf brownfieldontwikkeling te gaan 
promoten en een aangepast brownfieldprogramma te ontwikkelen. EPA biedt hen 
hiertoe de mogelijkheid in de hoop op die manier nieuwe geldbronnen te genereren 
voor het toekomstige beleid. 
 
Een ander belangrijk punt van de Agenda, ingegeven vanuit de noodzaak om over 
degelijke informatie te beschikken, is dat de vergaarde en opgeslagen informatie 
regelmatig geüpdatet moet worden. Dat is zeker het geval wanneer de informatie 
toegankelijk is voor het publiek. EPA moet bijvoorbeeld sites op de NPL tijdig 
verwijderen eens ze gesaneerd zijn of geen gevaar meer vormen voor mens en milieu. 
Daarnaast beschikt EPA over een database, bekend als het Comprehensive 
Environmental Response, Compensation, and Liability Information System 
(CERCLIS)304, waarin het een beperkt aantal gegevens bewaart over sites waar 
                                                 
300 EPA, Brownfields Action Agenda, 25 januari 1995, op 
http://www.epa.gov/brownfields/pdf/action.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). Zie ook EPA, 
Superfund Timeline, op http://www.epa.gov/superfund/action/20years/timeline.htm (laatst bezocht op 5 
april 2007).  
301 Ibid. 
302 W. WAGNER, o.c., 27. 
303 W. MUGDAN, “EPA’s Role in Brownfields Redevelopment”, in ALI-ABA Course of Study – 
Environmental Law, Philadelphia, American Law Institute, 2001, 94. 
304 De database kan online geraadpleegd worden op 
http://www.epa.gov/superfund/sites/cursites/index.htm (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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mogelijkerwijs gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De database bevat gegevens over 
veel meer sites dan de NPL. Dit kan uiteraard van grote waarde zijn voor potentiële 
kandidaat kopers of ontwikkelaars. Geïnteresseerden kunnen er informatie vinden 
over de aanwezigheid van verontreiniging, over het feit of er al werken zijn 
uitgevoerd, of er in de toekomst nog werken nodig zijn, enzovoort. De aanwezigheid 
van een bepaald terrein in dat bestand schrikt vele geïnteresseerden echter af, zelfs als 
het terrein in realiteit helemaal niet verontreinigd is305. EPA moet daarom de database 
zo recent mogelijk te houden. In 1995 kondigde EPA aan dat ze 24.000 van de 40.000 
potentiële Superfund sites uit de database aan het halen was306, wat inhoudt dat EPA 
er geen federaal belang in ziet. Intussen is dit reeds met meer dan 31.000 sites 
gebeurd307. 
 
c. Comfort letters en prospective purchaser agreements 
 
Het grootste knelpunt blijft echter het mogelijk oplopen van aansprakelijkheid. In het 
kader van de Brownfields Action Agenda vaardigt EPA als antwoord hierop comfort 
letters uit en brengt zij meer verduidelijking in het gebruik van zogenoemde 
prospective purchaser agreements308. In comfort letters geeft EPA aan kopers en 
verkopers alle informatie waarover zij met betrekking tot een bepaalde eigendom 
beschikt en die mag vrijgegeven worden, evenals een verklaring over het feit of de 
kans bestaat dat zij actie zal ondernemen op het terrein309. Dergelijke brieven geven 
echter, ondanks hun naam, weinig geruststelling, aangezien ze de onzekerheid over 
aansprakelijkheid niet wegnemen. Anderzijds geven ze wel meer duidelijkheid over 
het risico op aansprakelijkheid, zodat toekomstige kopers dit beter kunnen inschatten. 
 
Prospective purchaser agreements (PPA’s) houden daarentegen in dat een koper van 
een verontreinigd terrein en EPA overeenkomen dat de koper het terrein op een 
bepaalde manier zal saneren en een bepaalde som geld aan EPA betaalt in ruil voor de 
garantie dat hij niet vervolgd zal worden door EPA of een andere federale instantie 
(covenants-not-to-sue)310. PPA’s geven dus werkelijk een vrijstelling van 
aansprakelijkheid aan toekomstige kopers en zijn bijgevolg zeer gegeerd. De federale 
                                                 
305 K. WARREN, Redevelopment of Brownfields: an Overview, American Bar Association, (“One of 
the most significant causes of stigma that can attach to a site is to be placed on the NPL. NPL sites are 
usually selected from a larger list called the Comprehensive Environmental Response Compensation 
Liability Information System (“CERCLIS”). In past years, the placement of a site on CERCLIS was 
itself harmful to its redevelopment as potential lenders and developers kept their distance. EPA has 
taken steps to remove sites from CERCLIS and memorialize its lack of further interest in the site. 
Although far from iron-clad protection, removal from CERCLIS can give a developer comfort that 
federal enforcement is unlikely), op 
http://www.abanet.org/environ/programs/teleconference/redevelopment.html (laatst bezocht op 23 
november 2006); J. WEISS, “Federal Brownfields Initiative”, in T. DAVIS (ed.), Brownfields: A 
Comprehensive Guide to Redeveloping Contaminated Property, Chicago, ABA Publishing, 2002, 44 
(“The mere fact that these sites had remained on the CERCLIS list – an accounting problem more then 
anything else – had caused potential developers to shy away from them. Many lenders and real estate 
investors deny loans for businesses in or near CERCLIS sites as a matter of policy.”). 
306 J. WEISS, o.c., 44. 
307 EPA, Brownfields Economic Redevelopment Initiative Fact Sheet, op 
http://www.epa.gov/swerosps/bf/html-doc/econinit.htm (laatst bezocht op 5 april 2007). 
308 Voor een uitgebreid overzicht, zie L. SCHNAPF en D. SIVAS, “EPA Prospective Purchaser 
Agreements and Comfort/Status Letters”, in M. GERRARD (ed.), Brownfields Law and Practice: The 
Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, Hoofdstuk 13, 1-49. 
309 W. WAGNER, o.c., 26. 
310 J. WEISS, o.c., 44. 
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overheid stond voor 1995 traditioneel echter vrij weigerachtig tegenover het aangaan 
van een covenant-not-to-sue. In 1995 herzag en verduidelijkte EPA daarom haar 
richtlijn voor het sluiten van PPA’s, en stelde zij nieuwe criteria vast om te bepalen of 
een PPA geschikt was311. Sindsdien zijn de PPA’s wel nog altijd enkel mogelijk ten 
aanzien van NPL-sites en ten aanzien van sites waar EPA een response action heeft 
genomen of gaat nemen. 
 
d. Samenwerking met de andere administraties 
 
Het succes van veel punten uit het Brownfields Initiative, en meer in het bijzonder de 
Brownfields Action Agenda, hangt in belangrijke mate af van de samenwerking tussen 
EPA en andere federale overheidsdiensten, de Staten en lokale overheden, 
gemeenschappen, en bedrijfs- en financiële instellingen312. EPA is immers niet de 
enige entiteit die van brownfields een aandachtspunt heeft gemaakt. Vandaar dat EPA 
steeds veel belang hecht aan een goede samenwerking. Hierna worden 
achtereenvolgens twee vormen van samenwerking, met name enerzijds die met andere 
federale overheidsdiensten/administraties en anderzijds die met de Staten, nader 
toegelicht.  
 
Naast EPA startten in de jaren 90 nog vele andere administraties met initiatieven rond 
brownfieldontwikkeling, het ene al beperkter in omvang dan het andere. Daarom 
richtte EPA in juli 1996 een interdepartementele werkgroep op, met als titel de 
Interagency Working Group on Brownfields313. Deze werkgroep is samengesteld uit 
de volgende federale administraties: 

• Department of Agriculture (USDA) 
• Department of Commerce (DOC) 
• Department of Defense (DOD) 
• Department of Education (ED) 
• Department of Energy (DOE) 
• Department of Health and Human Services (HHS) 
• Department of Housing and Urban Development (HUD) 
• Department of the Interior (DOI) 
• Department of Justice (DOJ) 
• Department of Labor (DOL) 
• Department of Transportation (DOT) 
• Department of the Treasury (Treasury) 
• Department of Veterans Affairs (VA) 
• Environmental Protection Agency (EPA) 
• Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
• General Services Administration (GSA) 
• Small Business Administration (SBA) 

 
Zoals blijkt uit de lijst, zijn zowat alle departementen vertegenwoordigd. De 
werkgroep zorgt ervoor dat de verschillende brownfieldinitiatieven op elkaar zijn 
afgestemd door de inspanningen en de middelen van de administraties te coördineren. 
                                                 
311 EPA, Guidance on Settlements with Prospective Purchasers of Contaminated Property, 24 mei 
1995, op http://www.epa.gov/brownfields/pdf/purchase.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
312 W. MUGDAN, o.c., 8. 
313 Zie http://www.epa.gov/brownfields/html-doc/intragwg.htm (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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De werkgroep werkt ook een brownfieldsstrategie uit, die de aspecten 
milieubescherming, economische ontwikkeling en heropbouw van de gemeenschap 
integreert. Deze strategie wordt om de paar jaren hernieuwd314, en bevat meer dan 100 
afspraken waartoe de leden zich verbinden315. 
 
In de praktijk erg belangrijk is het door het Department of Housing and Urban 
Development (HUD) zelf opgestarte Brownfields Economic Development Initiative 
(BEDI)316. Via BEDI voorziet HUD in subsidies voor de ontwikkeling van 
brownfields. HUD vraagt wel dat er op korte termijn resultaten geboekt worden en dat 
er duidelijke economische baten zijn. Complexe saneringen en ontwikkelingen komen 
dus niet in aanmerking voor deze fondsen. In 2004 keerde HUD in het kader van 
BEDI bijvoorbeeld in het totaal $25 miljoen uit, met een maximum van $2 miljoen 
per toekenning317. 
 
 
F. SMALL BUSINESS LIABILITY RELIEF AND BROWNFIELDS 
REVITALIZATION ACT 
 
1. Historiek 
 
Het Brownfields Initiative zorgt sinds 1993 voor heel wat maatregelen op federaal 
niveau om brownfieldontwikkeling te ondersteunen. Dit leidde echter eigenaardig 
genoeg niet tot een uitgewerkt wettelijk kader. Gedurende verscheidene jaren 
gebeurde al de wettelijke activiteit op het niveau van de Staten, en niet in Het 
Congres. Hoewel verscheidene brownfieldswetgevingen op federaal niveau werden 
uitgewerkt318, geraakten ze niet goedgekeurd. Nochtans werd een wijziging van 
CERCLA als noodzakelijk aangevoeld. Te meer daar de initiatieven van EPA niet 
geheel succesvol waren319. 
 
In 2001 kwam er eindelijk een doorbraak, wanneer de Senaat op 25 april 2001 de 
Brownfields Revitalization and Environmental Restoration Act of 2001 goedkeurde320. 

                                                 
314 Voor de meest recente versie, zie EPA, Brownfields Federal Partnership Action Agenda, november 
2002, 38 p., beschikbaar op http://www.epa.gov/brownfields/pdf/fedparaa.pdf (laatst bezocht op 5 april 
2007). Er is tevens een Progress Report van september 2004 beschikbaar op 
http://www.epa.gov/brownfields/partners/fpaa_0904.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
315 Voor een goed overzicht van de afspraken per thema en per overheidsdienst, zie E. GELTMAN, 
o.c., 311-317. 
316 Zie http://www.hud.gov/offices/cpd/economicdevelopment/programs/bedi/index.cfm (laatst bezocht 
op 5 april 2007). Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld L. SCHNAPF, “Financing Development of 
Contaminated Properties”, Natural Resources & Environment 1999, 467-468; L. SCHNAPF en D. 
ROMANINI, “Sources of Financing for Brownfields Redevelopment”, in M. GERRARD (ed.), 
Brownfields Law and Practice: The Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, 
LexisNexis, Hoofdstuk 27, 52-62. 
317 Zie http://www.hud.gov/offices/cpd/economicdevelopment/programs/bedi/bedifacts.cfm (laatst 
bezocht op 5 april 2007). 
318 Voor een overzicht van de bills met betrekking tot brownfieldproblemen die in Het Congres werden 
ingediend tijdens de 104de en 105de zittingsperiode, zie C. KOLODIJ CARVER, o.c., 255-258, en in het 
bijzonder de voetnoten 74, 89 en 91. 
319 F. COLLINS, “The Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act: A 
Critique”, Duke Environmental Law & Policy Forum 2003, Vol. 13, 313-315. 
320 S. 350; de volledige titel is “A bill to amend the Comprehensive Environmental Response, 
Compensation, and Liability Act of 1980 to promote the cleanup and reuse of brownfields, to provide 
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Kort nadien, meer bepaald op 22 mei 2001, keurde het Huis van Afgevaardigden 
anderzijds de Small Business Liability Protection Act goed321. Uiteindelijk werden 
beide acts samengevoegd tot de Small Business Liability Relief and Brownfields 
Revitalization Act. Aangezien er in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden grote 
eensgezindheid bestond over de twee onderdelen van deze samengestelde act, vond de 
Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act vrij snel steun in 
beide kamers. Dit leidde tot de dubbele goedkeuring op 20 december 2001322 en 
vervolgens tot de plechtige ondertekening van de bill door President G.W. Bush op 11 
januari 2002, dag waarop de tekst ook in werking trad323. 
 
De Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act bestaat uit twee 
hoofdtitels, enerzijds Titel I “Small Business Liability Protection”, en anderzijds Titel 
II “Brownfields Revitalization and Environmental Restoration”. Deze onderverdeling 
weerspiegelt duidelijk de totstandkoming van de wet. De oorspronkelijke Small 
Business Liability Protection Act is geïncorporeerd in Titel I, en de oorspronkelijke 
Brownfields Revitalization and Environmental Restoration Act of 2001 in Titel II. 
Beide titels wijzigen CERCLA en worden gezien als de verst reikende wijzigingen 
aan CERCLA sinds SARA324. Hoewel de meeste media-aandacht uitging naar het 
deel over de revitalisatie van brownfields, zijn ook sommige andere bepalingen die 
CERCLA wijzigen niet onbelangrijk. In de mate dat zij voor brownfieldontwikkeling 
van belang zijn, worden zij hierna besproken. 
 
2. Small Business Liability Protection Act 
 
Een eerste groep wijzigingen van CERCLA is ondergebracht onder Titel I “Small 
Business Liability Protection” van de nieuwe Small Business Liability Relief and 
Brownfields Revitalization Act. Ingevolge Section 101 van Titel I, mag deze titel 
geciteerd worden als de Small Business Liability Protection Act (SBLPA). De SBLPA 
is niet specifiek van toepassing op brownfields. Toch bevat de tekst enkele 
interessante bepalingen die van belang kunnen zijn voor de problematiek. 
 
Zo creëert de SBLPA twee nieuwe vrijstellingen binnen het CERCLA-
aansprakelijkheidsregime. In de eerste plaats voorziet de SBLPA in de zogenoemde 
de micromis vrijstelling325. Dit is een vrijstelling van aansprakelijkheid als 
bemiddelaar (arranger) onder 42 U.S.C. §9607, (a), (3), of als transporteur onder 42 
U.S.C. §9607, (a), (4), voor elke persoon wiens aansprakelijkheid gebaseerd is op de 
                                                                                                                                            
financial assistance for brownfields revitalization, to enhance State response programs, and for other 
purposes”. 
321 H.R. 1831; de volledige titel is “To provide certain relief for small businesses from liability under 
the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980”. De tekst 
hiervan is identiek aan de bill S. 1064 van de Senaat. 
322 Voor een overzicht van de parlementaire geschiedenis, zie http://thomas.loc.gov/cgi-
bin/bdquery/z?d107:h.r.02869: (laatst bezocht op 5 april 2007). Zie bijvoorbeeld ook K. SHIRA, 
“Returning Common Sense to Cleanup? The Small Business Liability Relief and Brownfields 
Revitalization Act”, Arizona State Law Journal 2002, 991-1015 (in het bijzonder 997-1002). 
323 Public Law 107-118. 
324 D. MITCHELL, “‘Brownfields’ and Small Business Superfund Amendments: Important New 
Changes in Real Estate Practice and in Liability Relief”, Environmental Liability 2002, 147 (“The 
Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act […] is the most wide-reaching and 
comprehensive package of CERCLA amendments since the Superfund Amendments and 
Reauthorization Act (‘SARA’) of 1986”). 
325 42 U.S.C. §9607, (o). 
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voortbrenging of het transport van slechts een kleine hoeveelheid326 afval. De 
vrijstelling is wel enkel van toepassing op NPL-sites. De wetgever wil hiermee de 
PRP’s beschermen waarvan wordt aangenomen dat hun betrokkenheid dermate 
beperkt is, dat hun eventueel vervuilende daden logisch gezien geen invloed kunnen 
hebben op de hoogte van de saneringskosten voor de site. Het is aan de PRP om aan te 
tonen dat hij voor de vrijstelling in aanmerking komt. Voor het in voege treden van 
deze vrijstelling moest de PRP, om niet voor de volledige saneringskostprijs 
aansprakelijk te zijn, ofwel bewijzen dat de kosten gerelateerd aan zijn afval duidelijk 
een afgescheiden geheel waren, ofwel tot een regeling komen met EPA327. 
 
In de tweede plaats voegt de SBLPA een vrijstelling toe van aansprakelijkheid als 
bemiddelaar onder 42 U.S.C. §9607, (a), (3), voor de verwijdering van wat kan 
omschreven worden als huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardige 
bedrijfsafvalstoffen (municipal solid waste)328. Deze vrijstelling is ook enkel van 
toepassing op NPL-sites. Enkel eigenaars of huurders van een residentieel goed van 
waar de afvalstoffen komen, en kleine bedrijven en liefdadigheidsorganisaties met 
minder dan 100 werknemers, kunnen de vrijstelling inroepen. Gemeenten kunnen zich 
er dus niet op beroepen329. 
 
3. Brownfields Revitalization and Environmental Restoration Act of 2001 
 
a. Algemeen 
 
De belangrijkste groep wijzigingen van CERCLA met betrekking tot 
brownfieldontwikkeling is echter terug te vinden onder Titel II “Brownfields 
Revitalization and Environmental Restoration” van de Small Business Liability Relief 
and Brownfields Revitalization Act. Ingevolge Section 201 van Titel II, mag deze titel 
geciteerd worden als de Brownfields Revitalization and Environmental Restoration 
Act of 2001. De Brownfields Revitalization and Environmental Restoration Act of 
2001 wordt verder ten behoeve van de leesbaarheid verkort aangegeven als de 
“Brownfields Act” of de “Act”330. 
 
De totstandkoming van de Brownfields Act vormt een belangrijke en ingrijpende 
vernieuwing in het brownfieldbeleid van de Amerikaanse federale overheid. Voor het 
eerst wordt het federale brownfieldbeleid, hoofdzakelijk gevoerd door EPA, omgezet 
in wetgeving die toegespitst is op de problematiek van brownfields. Dat Het Congres 
de noodzaak aanvoelde van een dergelijke wetgeving, blijkt uit het feit dat het Huis 
van Afgevaardigden de Act die aan de basis ligt van de Brownfields Act unaniem 
goedkeurde331. Dat houdt dus in dat zowel republikeinen als democraten overtuigd 
zijn van het nut van de uitgewerkte regeling. De Brownfields Act, en meer in het 
                                                 
326 Wat hieronder wordt verstaan, is terug te vinden in 42 U.S.C. §9607, (o), (1), (A): “110 gallons of 
liquid materials or less than 200 pounds of solid materials”. 
327 M. WERESH, “Brownfields Redevelopment and Superfund Reform Under the Bush 
Administration: A Refreshing Bipartisan Accomplishment”, Western New England Law Review 2003, 
202-203. 
328 42 U.S.C. §9607, (p). 
329 D. MITCHELL, o.c., 152. 
330 De Brownfields Revitalization and Environmental Restoration Act of 2001 wordt ook soms 
aangeduid met het acroniem BRERA. Zie bijvoorbeeld D. HIRD, “The Brownfields Revitalization and 
Environmental Restoration Act”, in T. DAVIS (ed.), o.c., xxxv. 
331 Zie http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d107:HR01831: (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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algemeen de Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act, wordt 
in de literatuur overwegend positief onthaald, zij het dat verschillende auteurs toch 
wijzen op enkele belangrijke tekortkomingen of gebreken, die dan ook verderop 
worden aangegeven. 
 
De Brownfields Act wijzigt CERCLA om de ontwikkeling van brownfields aan te 
moedigen. Volgens HIRD doet de Brownfields Act dit op twee manieren: 

“First, it creates a funding mechanism to assist state and local governments 
efforts to redevelop specific brownfield sites and to aid states in 
administering their voluntary cleanup programs. Second, it provides relief 
from liability under CERCLA for new purchasers of contaminated 
properties, property owners and others who conduct cleanups under 
voluntary cleanup programs, as well as the owners of properties that are 
affected by contamination migrating from contiguous sites”332. 

Enerzijds zorgt de Brownfields Act dus voor financiële ondersteuning van 
brownfieldontwikkeling, alsook voor een betere samenwerking met de Staten, en 
anderzijds voorziet de Brownfields Act in enkele belangrijke wijzigingen aan het 
aansprakelijkheidsregime van CERCLA. 
 
De Brownfields Act behandelt deze drie evenwaardige aspecten, zijnde financiering, 
samenwerking en aansprakelijkheid, telkens in een aparte subtitel. De Act wordt 
namelijk onderverdeeld in: 

• Subtitle A – Brownfields Revitalization Funding; 
• Subtitle B – Brownfields Liability Clarifications; en 
• Subtitle C – State Response Programs. 

Deze subtitels worden hierna uitgebreid besproken. Elk van de behandelde 
onderwerpen benadert de brownfieldproblematiek weliswaar vanuit een eigen 
invalshoek, maar ze zijn toch duidelijk complementair en creëren een uitgebalanceerd 
juridisch kader. 
 
b. Financiële ondersteuning van brownfieldontwikkeling 
 
1) Nieuwe definitie van brownfield site 
 
De eerste pijler van het wettelijk vastgelegde brownfieldbeleid bestaat uit de 
financieringsmaatregelen ter bevordering van brownfieldontwikkeling. De 
Amerikaanse overheid is er namelijk van overtuigd dat een brownfieldbeleid niet kan 
werken zonder een substantiële financiële ondersteuning van overheidswege. Vandaar 
dat zij in de Brownfields Act voor financiering van brownfieldontwikkeling heeft 
gezorgd. De Brownfields Act heeft hiervoor een nieuwe definitie ingevoegd in 
CERCLA van een “brownfield site”333. Algemeen gesteld is een brownfield site 
volgens CERCLA nu een onroerend goed waarvan de uitbreiding, de ontwikkeling of 
het hergebruik kan bemoeilijkt zijn door de aanwezigheid of de potentiële 
aanwezigheid van een gevaarlijke of verontreinigende stof. Enkel brownfields die 
onder de definitie van een brownfield site vallen, kunnen in aanmerking komen voor 
financiële steun. 
                                                 
332 D. HIRD, o.c., xxxv-xxxvi. 
333 Zie 42 U.S.C. §9601, (39), (A): “The term ‘brownfield site’ means real property, the expansion, 
redevelopment, or reuse of which may be complicated by the presence or potential presence of a 
hazardous substance, pollutant, or contaminant”. 
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Zoals reeds vermeld, is de definitie duidelijk veel ruimer dan de voorgaande door 
EPA gehanteerde definitie334. De termen “abandoned”, “idled” en “under-used” zijn 
weggelaten. De nieuwe definitie houdt ook geen verwijzing meer in naar het huidige 
gebruik of naar vroeger gebruik van de site. Verder spreekt de definitie nu over “real 
property”, in plaats van over “facility”. De definitie bevat wel nog steeds een 
verwijzing naar de mogelijke aanwezigheid van milieuverontreiniging. In eerste 
instantie zullen dus veel brownfields onder het toepassingsgebied vallen en financiële 
steun kunnen krijgen. 
 
Anderzijds bevat de omschrijving van een brownfield site een hele lijst met 
uitzonderingen335, waardoor het toepassingsgebied toch beperkt wordt. Zo vallen de 
grootste en zwaarst verontreinigde terreinen, zijnde deze die op de NPL-lijst staan of 
die daarvoor voorgesteld zijn, niet onder het toepassingsgebied. Op die manier is er 
een duidelijk verschillende regeling voor de NPL-sites enerzijds en brownfields 
anderzijds. Ook mogen er op het terrein geen dringende saneringsmaatregelen 
(removal actions) bezig zijn of gepland zijn. 
 

                                                 
334 Voor een uitgebreide bespreking van de algemene omschrijving van een brownfield site, zie 
Hoofdstuk I. De definitie is ook ruimer dan de voor dit onderzoek gekozen definitie in Hoofdstuk I. De 
hierna beschreven Amerikaanse subsidieregeling voor brownfield sites geldt dus voor meer terreinen 
dan diegene die onder de definitie van een brownfield vallen in de zin van het eigen eerder 
afgebakende onderzoeksdomein. 
335 42 U.S.C. §9601, (39), (B): “The term “brownfield site” does not include-- 
(i) a facility that is the subject of a planned or ongoing removal action under this title; 
(ii) a facility that is listed on the National Priorities List or is proposed for listing; 
(iii) a facility that is the subject of a unilateral administrative order, a court order, an administrative 
order on consent or judicial consent decree that has been issued to or entered into by the parties under 
this Act; 
(iv) a facility that is the subject of a unilateral administrative order, a court order, an administrative 
order on consent or judicial consent decree that has been issued to or entered into by the parties, or a 
facility to which a permit has been issued by the United States or an authorized State under the Solid 
Waste Disposal Act (42 U.S.C. 6901 et seq.), the Federal Water Pollution Control Act (33 U.S.C. 
1321), the Toxic Substances Control Act (15 U.S.C. 2601 et seq.), or the Safe Drinking Water Act (42 
U.S.C. 300f et seq.); 
(v) a facility that-- 

(I) is subject to corrective action under section 3004(u) or 3008(h) of the Solid Waste Disposal 
Act (42 U.S.C. 6924(u), 6928(h)); and  
(II) to which a corrective action permit or order has been issued or modified to require the 
implementation of corrective measures; 

(vi) a land disposal unit with respect to which-- 
(I) a closure notification under subtitle C of the Solid Waste Disposal Act (42 U.S.C. 6921 et 
seq.) has been submitted; and 
(II) closure requirements have been specified in a closure plan or permit; 

(vii) a facility that is subject to the jurisdiction, custody, or control of a department, agency, or 
instrumentality of the United States, except for land held in trust by the United States for an Indian 
tribe; 
(viii) a portion of a facility-- 

(I) at which there has been a release of polychlorinated biphenyls; and 
(II) that is subject to remediation under the Toxic Substances Control Act (15 U.S.C. 2601 et 
seq.); or 

(ix) a portion of a facility, for which portion, assistance for response activity has been obtained under 
subtitle I of the Solid Waste Disposal Act (42 U.S.C. 6991 et seq.) from the Leaking Underground 
Storage Tank Trust Fund established under section 9508 of the Internal Revenue Code of 1986. 
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Tot slot bepaalt CERCLA in §9601, (39), (C)-(D), nog dat de President onder 
voorwaarden van bepaalde uitzonderingen mag afwijken en toch financiële steun 
toestaan336, alsook dat bepaalde specifiek opgesomde gebieden tevens in aanmerking 
kunnen komen voor financiële steun337. Onder die laatste gebieden vallen 
bijvoorbeeld de brownfield sites die met petroleum verontreinigd zijn, althans op 
voorwaarde dat de verontreiniging een gering risico inhoudt en er geen aansprakelijke 
persoon is om de sanering te voltooien. Op die manier komen petroleumgerelateerde 
verontreinigingen met een relatief laag risico toch ook in aanmerking voor steun, 
hoewel petroleum expliciet uit de definitie van gevaarlijke stof wordt gesloten, en 
CERCLA er dus eigenlijk niet toepasselijk op is. 
 
Indien iemand wenst beroep te doen op de financiële ondersteuning, zal hij dus steeds 
goed moeten nagaan of zijn terrein binnen het toepassingsgebied van de vrij complexe 
definitie van een brownfield site onder te brengen is. 
 
2) Financieringsinstrumenten 
 
De Brownfields Act voorziet in een aantal financieringsinstrumenten, enkel bedoeld 
voor zogenoemde eligible entities, zijnde “gerechtigde entiteiten” of entiteiten die in 
aanmerking kunnen komen voor steun. Deze entiteiten worden in §9604, (k), (1), van 
Titel 42 U.S.C. opgesomd. Algemeen gesteld, gaat het om overheden of door de 
overheid gecontroleerde entiteiten. Particulieren kunnen dus geen beroep doen op de 
fondsen. 
 
De financieringsinstrumenten kunnen onderverdeeld worden in twee groepen. In de 
eerste plaats legt de Brownfields Act EPA op een programma op te starten om 
subsidies te verschaffen om brownfield sites te inventariseren, te karakteriseren, te 
beoordelen en een planning op te stellen, het zogenoemde Brownfield Site 
Characterization and Assessment Grant Program338. Ontwikkelaars zijn namelijk niet 

                                                 
336 “(C) Site-by-site determinations 
Notwithstanding subparagraph (B) and on a site-by-site basis, the President may authorize financial 
assistance under section 104(k) to an eligible entity at a site included in clause (i), (iv), (v), (vi), (viii), 
or (ix) of subparagraph (B) if the President finds that financial assistance will protect human health and 
the environment, and either promote economic development or enable the creation of, preservation of, 
or addition to parks, greenways, undeveloped property, other recreational property, or other property 
used for nonprofit purposes.” 
337 “(D) Additional areas 
For the purposes of section 104(k), the term “brownfield site” includes a site that-- 
(i) meets the definition of “brownfield site” under subparagraphs (A) through (C); and  
(ii) (I) is contaminated by a controlled substance (as defined in section 102 of the Controlled 

Substances Act (21 U.S.C. 802));  
(II) (aa) is contaminated by petroleum or a petroleum product excluded from the 

definition of `hazardous substance' under section 101; and  
(bb) is a site determined by the Administrator or the State, as appropriate, to be-- 

(AA) of relatively low risk, as compared with other petroleum-only sites in 
the State; and  
(BB) a site for which there is no viable responsible party and which will be 
assessed, investigated, or cleaned up by a person that is not potentially liable 
for cleaning up the site; and  

(cc) is not subject to any order issued under section 9003(h) of the Solid Waste 
Disposal Act (42 U.S.C. 6991b(h)); or  

(III) is mine-scarred land.” 
338 42 U.S.C. §9604, (k), (2), (A). 
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geneigd een eigendom te kopen waarvan de aard en omvang van de verontreiniging 
niet gekend is. EPA voorziet intussen reeds in de toekenning van dergelijke subsidies 
onder de naam Brownfields Assessment Grants339. De subsidie kan oplopen tot 
$200.000 per individuele brownfield site. Het hoofd van EPA kan hier zelfs nog van 
afwijken en een subsidie toekennen van maximaal $350.000, indien gerechtvaardigd 
door de verwachte verontreiniging, de grootte of de eigendomssituatie340. 
 
Wat hierbij opvalt, is dat de Amerikaanse milieuadministratie een belangrijke 
bevoegdheid krijgt op het vlak van het toekennen van subsidies, daar waar men zou 
kunnen verwachten dat de regering deze bevoegdheid liever zelf behoudt en elke 
toekenning dus onderwerpt aan de goedkeuring van een lid van de regering. 
Bovendien blijkt het hoofd van EPA een aanzienlijke invloed te hebben op de hoogte 
van de subsidie. Hij kan de maximale subsidie zelfs quasi verdubbelen. Ook hier weer 
zonder dat hij daarvoor de goedkeuring van een lid van de regering nodig heeft. Een 
belangrijke randbemerking daarbij is wel dat de President het hoofd van EPA kiest en 
benoemt. Het hoofd zal dus normaal gezien de standpunten van de regering delen. 
 
In de tweede plaats bepaalt de Brownfields Act dat de President een programma 
opstart om subsidies te verschaffen voor de kapitalisatie van revolving loan funds, 
zijnde doorlopende leningsfondsen, en zelfs direct voor de sanering van een of meer 
brownfield sites in eigendom van een “gerechtigde entiteit” of een non-profit 
organisatie. EPA verzorgt de toekenning van deze subsidies en spreekt, al naargelang 
de subsidie bedoeld is voor de kapitalisatie van de leningsfondsen of direct voor de 
sanering van brownfield sites, van Brownfields Revolving Loan Fund Grants en van 
Brownfields Cleanup Grants341. 
 
Wanneer een entiteit subsidies krijgt voor haar leningsfonds (Brownfields Revolving 
Loan Fund Grants), dient zij de gelden in het leningsfonds aan te wenden om 
leningen toe te staan aan eenieder die een brownfield site ontwikkelt, in de ruime zin 
van het woord, of om subsidies te geven aan een gerechtigde entiteit of een non-profit 
organisatie om brownfield sites in hun bezit te saneren342. De leningsfondsen staan 
dus tevens open voor particulieren indien het gaat om de uitkering van een lening, en 
voor non-profit organisaties indien het gaat om de uitkering van een subsidie. De 
Brownfields Revolving Loan Fund Grants die de leningsfondsen moeten spijzen, 
bedragen maximaal $1.000.000 per gerechtigde entiteit343. Onder bepaalde 
voorwaarden mag het hoofd van EPA in de volgende jaren een bijkomende subsidie 
geven. 
 
De Brownfields Cleanup Grants daarentegen zijn enkel bedoeld voor gerechtigde 
entiteiten en non-profit organisaties. De Brownfields Cleanup Grants moeten 
rechtstreeks gebruikt worden voor de sanering van één of meer brownfield sites 
waarvan de gerechtigde entiteit of de non-profit organisatie eigenaar is. Het maximale 

                                                 
339 Zie http://www.epa.gov/brownfields/assessment_grants.htm (laatst bezocht op 5 april 2007). 
340 42 U.S.C. §9604, (k), (4), (A), (i). 
341 EPA, Proposal Guidelines for Brownfields Assessment, Revolving Loan Fund, and Cleanup Grants, 
september 2004, 72 p., beschikbaar op http://www.epa.gov/brownfields/pg/fy05guidelines_final.pdf 
(laatst bezocht op 5 april 2007). 
342 42 U.S.C. §9604, (k), (3), (B). 
343 42 U.S.C. §9604, (k), (4), (A), (ii). 
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bedrag van deze subsidie bedraagt $200.000344. Dat ligt beduidend lager dan voor de 
Brownfields Revolving Loan Fund Grants, maar met deze laatste subsidies poogt de 
overheid dan ook meerdere brownfields gesaneerd te krijgen. 
 
Een interessant aspect bij de regeling omtrent Brownfields Cleanup Grants is dat 
CERCLA voorziet in criteria die moeten overwogen worden alvorens een subsidie 
voor een saneringsproject kan toegekend worden. Deze criteria zijn de volgende: 

“(i) the extent to which a grant will facilitate the creation of, preservation of, 
or addition to a park, a greenway, undeveloped property, recreational 
property or other property used for nonprofit purposes; (ii) the extent to 
which a grant will meet the needs of a community that has an inability to 
draw on other sources of funding for environmental remediation and 
subsequent redevelopment of the area in which a brownfield site is located 
because of the small population or low income of the community; (iii) the 
extent to which a grant will facilitate the use or reuse of existing 
infrastructure; (iv) the benefit of promoting the long-term availability of 
funds from a revolving loan fund for brownfield remediation; and (v) such 
other similar factors as the Administrator considers appropriate to consider 
for the purposes of this subsection”345. 

De wetgever gaat er dus bij haar brownfieldbeleid niet van uit dat 
brownfieldontwikkeling per definitie financiële steun verdient. Om subsidies te 
krijgen voor de sanering van een brownfield site, moet er aan bijkomende criteria 
voldaan zijn, zoals het sparen van groene ruimte en het gebruik of hergebruik van 
bestaande infrastructuur. 
 
De Brownfields Act staat toe om in het totaal $200.000.000 per jaar tussen 2002 en 
2006 te spenderen aan de financieringsinstrumenten. 25% van dat bedrag moet 
gebruikt worden voor brownfield sites die door petroleum verontreinigd zijn346. Voor 
de periode na 2006 is tot op heden nog niets bepaald. Er is wel een voorstel in 
bespreking in het Huis van Afgevaardigden om het jaartal 2006 te vervangen door 
2012347. 
 
3) Aanvraag 
 
De aanvraag tot het verkrijgen van financiële steun moet ingediend worden bij EPA. 
EPA beoordeelt minstens jaarlijks de ontvangen aanvragen, rangschikt ze, en kent 
subsidies toe aan de hoogst gerangschikte348. Het valt op dat CERCLA om de 
verschillende aanvragen onderling te rangschikken nogmaals in een uitgebreide reeks 
criteria voorziet349. Deze reeks omvat de criteria voor het in overweging nemen van 
Brownfields Cleanup Grants, maar bevat tevens enkele bijkomende criteria, meer 
bepaald: 

                                                 
344 42 U.S.C. §9604, (k), (3), (A), (ii). 
345 42 U.S.C. §9604, (k), (3), (C). 
346 42 U.S.C. §9604, (k), (12). 
347 H.R. 5810; de volledige titel is “To amend the Comprehensive Environmental Response, 
Compensation, and Liability Act of 1980 to authorize funding for brownfields revitalization activities 
and State response programs, and for other purposes”. 
348 42 U.S.C. §9604, (k), (5), (B). 
349 42 U.S.C. §9604, (k), (5), (C). 
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“(…). (ii) The potential of the proposed project or the development plan for 
an area in which one or more brownfield sites are located to stimulate 
economic development of the area on completion of the cleanup. (iii) The 
extent to which a grant would address or facilitate the identification and 
reduction of threats to human health and the environment, including threats 
in areas in which there is a greater-than-normal incidence of diseases or 
conditions (including cancer, asthma, or birth defects) that may be 
associated with exposure to hazardous substances, pollutants, or 
contaminants. (…). (vii) The extent to which the applicant is eligible for 
funding from other sources. (viii) The extent to which a grant will further 
the fair distribution of funding between urban and nonurban areas. (ix) The 
extent to which the grant provides for involvement of the local community 
in the process of making decisions relating to cleanup and future use of a 
brownfield site. (x) The extent to which a grant would address or facilitate 
the identification and reduction of threats to the health or welfare of 
children, pregnant women, minority or low-income communities, or other 
sensitive populations”. 

Bij de rangschikking houdt EPA dus rekening met onder meer de mate waarin de 
ontwikkeling van een brownfield site de economische groei van het gebied in het 
algemeen stimuleert en gevaren voor mens en milieu geïdentificeerd en gereduceerd 
worden. Daarnaast zijn er nog twee andere zeer interessante criteria. Enerzijds speelt 
de mate van inspraak van de lokale gemeenschap in het ontwikkelingsproces een rol. 
Het betrekken van de lokale gemeenschap bij het nemen van beslissingen is een trend 
die, mee onder invloed van internationale evoluties, in veel landen tot uiting komt. 
Anderzijds houdt EPA rekening met de mate waarin de subsidie de gezondheid en het 
welzijn van bepaalde minderheden kan beschermen. Dit criterium is typisch voor het 
Amerikaanse beleid en is gebaseerd op het streven naar “environmental justice”350. 
 
Ingevolge §9604, (k), (5), (A), (iii), van Titel 42 U.S.C. moet EPA richtlijnen 
publiceren om de gerechtigde entiteiten bij te staan in het aanvragen van de subsidies. 
Intussen heeft EPA reeds richtlijnen gepubliceerd (Proposal Guidelines for 
Brownfields Assessment, Revolving Loan Fund, and Cleanup Grants351) die zeer 
gedetailleerd de aanvraagprocedure uiteenzetten, evenals een nadere omschrijving 
geven van de gehanteerde criteria. Deze richtlijnen betekenen een duidelijke 
meerwaarde voor de gerechtigde entiteiten die wensen te kandideren voor financiële 
steun voor brownfieldontwikkeling. 
 
c. Verduidelijkingen in het aansprakelijkheidsregime 
 
1) Inleiding 
 
De tweede pijler van de Brownfields Act wijzigt de aansprakelijkheidsregels van 
CERCLA voor enkele groepen van personen. Twee groepen van personen, zijnde de 
aangrenzende eigenaars (contiguous property owners) en de toekomstige kopers te 
goeder trouw (bona fide prospective purchasers), worden onder bepaalde 
voorwaarden vrijgesteld van potentiële aansprakelijkheid. Voor een andere groep 

                                                 
350 Cfr. infra. 
351 EPA, Proposal Guidelines for Brownfields Assessment, Revolving Loan Fund, and Cleanup Grants, 
september 2004, 72 p. 



 71

personen, de onschuldige landeigenaars (innocent landowners), zorgt de Brownfields 
Act voor meer duidelijkheid omtrent hun potentiële aansprakelijkheid. 
 
2) Aangrenzende eigenaars 
 
Vóór de wijziging van CERCLA door de Brownfields Act konden eigenaars van een 
aangrenzend of nabijgelegen onroerend goed aansprakelijk gesteld worden, als zijnde 
eigenaars van een verontreinigd terrein, voor de verontreiniging die van een ander 
goed naar hun goed migreerde352. Deze situatie was vooral precair in het geval van 
grondwaterverontreiniging353. De Brownfields Act voegt nu in §9607, (q), van Titel 
42 U.S.C. een nieuwe vrijstelling van aansprakelijkheid in voor dergelijke 
aangrenzende of nabijgelegen eigenaars. 
 
De Act verbindt deze vrijstelling wel aan een aantal voorwaarden354. De aangrenzende 
eigenaar mag bijvoorbeeld niet bijgedragen hebben tot de verontreiniging. Hij mag 
ook geen eigenaar zijn van het goed van waar de verontreiniging komt of banden 
hebben met de eigenaar. Daarnaast moet hij alle redelijke maatregelen nemen om een 
verdere verontreiniging te stoppen en te voorkomen. Deze voorwaarde is 
problematisch, aangezien er geen standaarden bestaan over de precieze maatregelen 
die hij moet nemen355. Bovendien wijst GLADSTONE er terecht op dat het 
onduidelijk is hoe de eigenaar in de praktijk toekomstige verontreinigingen op het 
naburige goed kan voorkomen356. De Brownfields Act sluit alleszins uit dat de 
eigenaar grondwateronderzoeken moet uitvoeren357. 
 
Belangrijk is ook dat de aangrenzende eigenaar, op het ogenblik dat hij het goed 
verwierf, niet wist of geen reden had te weten dat het goed verontreinigd was of kon 
zijn. Daartoe dient hij alle gepaste inlichtingen in te winnen. Indien de aangrenzende 
eigenaar niet aan deze laatste voorwaarde voldoet, en dus kennis had of moest hebben 
van de verontreiniging, kan hij wel nog steeds een beroep doen op de hiernavolgende 
vrijstelling van de koper te goeder trouw358 of op de bescherming van de onschuldige 
landeigenaar359. 
 
De bepalingen omtrent de aangrenzende eigenaars zijn gebaseerd op het reeds langer 
bestaande beleid van EPA en zouden hen grotere garanties inzake aansprakelijkheid 
moeten bieden. EPA kan die eigenaars bovendien beschermen tegen vorderingen van 

                                                 
352 M. WERESH, o.c., 206. 
353 EPA voerde wel reeds een beleid ten aanzien van naburige eigendommen die door migrerend 
grondwater verontreinigd waren, dat erop neerkwam dat EPA geen actie ondernam tegen dergelijke 
eigendommen. De beleidsprincipes zijn terug te vinden in het document Final Policy Toward Owner of 
Property Containing Contaminated Aquifers, beschikbaar op 
http://www.epa.gov/brownfields/pdf/aquifer.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). Dit beleid is echter 
beperkt tot grondwaterverontreiniging en richt zich niet tot bodemverontreiniging. 
354 Zie 42 U.S.C. §9607, (q), (1), (A). 
355 R. FOX en P. MCINTYRE, “A Summary and Analysis of the Federal Small Business Liability 
Relief and Brownfields Revitalization Act”, Temple Environmental Law & Technology Journal 2002, 
Vol. 21, 24. 
356 D. GLADSTONE, “A New Brownfields Bill Provides Significant Liability Reform”, Environmental 
Claims Journal 2002, Vol. 14, 92. 
357 42 U.S.C. §9607, (q), (1), (D). 
358 42 U.S.C. §9607, (q), (1), (C). 
359 42 U.S.C. §9607, (q), (2), (A). 
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andere aansprakelijke personen360. Toch blijven er enkele drempels. De Brownfields 
Act keert namelijk de bewijslast niet om, zodat de aangrenzende eigenaar nog steeds 
zelf moet bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet. Bij het succesvol inroepen 
van de vrijstelling zorgt de Act er ook niet voor dat de eigenaar automatisch zijn 
kosten kan recupereren361. 
 
3) Toekomstige kopers te goeder trouw 
 
Personen die een verontreinigde facility verwerven na 11 januari 2002, datum van 
inwerkingtreding van de Brownfields Act, kunnen onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking komen voor een vrijstelling van aansprakelijkheid. Deze vrijstelling slaat 
dus niet enkel op brownfields. De voorwaarden zijn hoofdzakelijk terug te vinden in 
de definitie van een bona fide prospective purchaser362, zijnde een toekomstig koper 
te goeder trouw. Zo moet een persoon die als bona fide prospective purchaser in 
aanmerking wil komen bijvoorbeeld aantonen dat hij het terrein heeft gekocht na de 
totstandkoming van de verontreiniging363. Hij moet hiervoor alle gepaste inlichtingen 
inwinnen. Vervolgens moet hij redelijke stappen nemen om verdere verontreiniging te 
stoppen en naar de toekomst toe te voorkomen. Dit kan ook het stoppen van 
migrerend verontreinigd grondwater inhouden, wat deze voorwaarde wel zeer zwaar 
maakt364. De koper zal ook zijn volledige medewerking verlenen aan personen die op 
het terrein komen om saneringsmaatregelen te nemen. Daarnaast bepaalt §9607, (r), 
(1), van Titel 42 U.S.C. nog dat een bona fide prospective purchaser niet 
aansprakelijk is zolang hij de uitvoering van saneringsmaatregelen niet verhindert. 
 
Het is van belang er op te wijzen dat deze vrijstelling zelfs geldt wanneer de 
toekomstige koper weet heeft van de verontreiniging van het goed. De vrijstelling is 
ook niet beperkt tot brownfield sites, hoewel de wijziging deel uitmaakt van de 
Brownfields Act, maar is van toepassing op alle hazardous substances sites. 
 
Een interessant aspect verbonden aan de vrijstelling is de zogenoemde windfall lien, 
een soort van recht dat de overheid heeft op het gesaneerde goed (of een ander door 
de eigenaar aangeboden goed) om saneringskosten, die zij heeft opgelopen bij de 
sanering van het terrein in kwestie en die zij niet heeft kunnen terugvorderen, toch te 
recupereren. Hoewel de koper te goeder trouw dus is vrijgesteld van 
aansprakelijkheid, kan het zijn dat hij toch bepaalde kosten moet terugbetalen. Dit kan 
                                                 
360 42 U.S.C. §9607, (q), (3), (B). 
361 D. GUARIGLIA, M. FORD en G. DAROSA, “The Small Business Liability Relief and Brownfields 
Revitalization Act: Real Relief or Prolonged Pain?”, Environmental Law Reporter 2002, 10506. 
362 Zie hiervoor 42 U.S.C. §9601, (40). 
363 De koper moet dus bewijzen dat er geen gevaarlijke stoffen tijdens zijn eigenaarschap op het terrein 
zijn geplaatst. Dit bewijs kan moeilijk te leveren zijn. Het zou daarom volgens GUARIGLIA e.a. 
kunnen dat deze vrijstelling vooral van toepassing zal zijn wanneer het goed voor commercieel gebruik 
ontwikkeld wordt i.p.v. voor industrieel gebruik, gezien de waarschijnlijkheid dat er bij industrieel 
gebruik al vlugger gevaarlijke stoffen betrokken zijn (D. GUARIGLIA, M. FORD en G. DAROSA, 
o.c., 10507). 
364 D. GUARIGLIA, M. FORD en G. DAROSA, o.c., 10508 (“Conceivably, in order to obtain 
protection as a bona fide prospective purchaser a landowner may have to stop and prevent further 
migration of contaminated groundwater. Given such a scenario, the value of the bona fide prospective 
purchaser exemption is questionable. Thus, a principal issue of concern is whether the ‘reasonable step’ 
requirement is so onerous that bona fide prospective purchaser protection is eviscerated”). De 
wetgevingsgeschiedenis bevat alvast weinig tot geen sturing omtrent wat het nemen van redelijke 
stappen inhoudt. 
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wel enkel wanneer de door de overheid genomen saneringsmaatregelen de 
marktwaarde van het goed doen stijgen boven de redelijke marktwaarde die het had 
voor de sanering365. De overheid kan haar recht ook pas doen gelden op het ogenblik 
dat de eigenaar het goed verkoopt366. Het spreekt voor zich dat het bepalen van de 
waardestijging door de sanering geen gemakkelijke opdracht is. De windfall lien is 
daarom in zekere zin in tegenspraak met het doel van de Brownfields Act, zijnde 
stimuli creëren voor brownfieldontwikkeling. De mogelijkheid van een windfall lien 
op een goed zou brownfieldontwikkeling eerder kunnen ontmoedigen367.  
 
4) Onschuldige landeigenaars 
 
Voor een laatste groep personen, zijnde die van de onschuldige landeigenaars, 
behoudt de Brownfields Act weliswaar de bestaande regeling, maar verduidelijkt de 
Act wel de noodzakelijke vereisten om zich te kunnen beroepen op de reeds voorziene 
bescherming. Zoals reeds gesteld, moet een eigenaar van een verontreinigd terrein, 
om zich te kunnen beroepen op de innocent landowner defense, bewijzen dat hij het 
goed heeft verkregen na de dumping of plaatsing van gevaarlijke stoffen en dat hij 
niets wist of geen reden had om iets te weten van de aanwezigheid van gevaarlijke 
stoffen368, ondanks het inwinnen/uitvoeren van “alle gepaste 
inlichtingen/onderzoeken” (all appropriate inquiries)369. Vóór de wijziging van 
CERCLA door de Brownfields Act was echter niet duidelijk wat de termen “alle 
gepaste inlichtingen/onderzoeken” inhielden. Het was dan aan de rechtbanken om te 
bepalen onder welke omstandigheden een eigenaar onder de vereisten van de 
bescherming viel370. De Brownfields Act brengt daar verandering in en CERCLA 
bepaalt nu dat EPA standaarden en praktijken moet uitwerken die duidelijk de 
voorwaarden aangeven om aan de vereiste van het inwinnen/uitvoeren van “alle 
gepaste inlichtingen/onderzoeken” te voldoen. EPA diende dit tegen januari 2004 te 

                                                 
365 42 U.S.C. §9607, (r), (3), (B). 
366 42 U.S.C. §9607, (r), (4). 
367 Zie W. HATFIELD, “The Brownfields Revitalization and Environmental Restoration Act of 2001: 
Two New Defenses to CERCLA Liability – Do They Accomplish The Goals of Congress?”, 
Metropolitan Corporate Counsel 2002, nr. 6, 14. De auteur verwoordt de mogelijke negatieve invloed 
van de windfall lien als volgt: “One contradictory provision in the Brownfields amendments is the 
windfall lien section of the legislation. Congress provided new liability protections for prospective 
purchasers as a development incentive for brownfields properties. But, the legislation's windfall lien 
provision may provide a disincentive for purchasing an undervalued site for brownfields 
redevelopment. A windfall lien would attach to a site if the EPA has unrecovered response costs for a 
site cleanup and the cleanup resulted in an increase of the fair market value of the property. 
Theoretically, under the statute, the amount of lien would be the ‘increase in the fair market value of 
the property attributable to the response action at the time of a sale or other disposition of the property’ 
(42 U.S.C. 9607 (r)). The potential threat of a federal lien to recoup EPA response action costs may 
cast a dark cloud over an otherwise attractive brownfields site. How to calculate the portion of a 
property's increase in value that is directly related to an EPA response action is, of course, a problem 
well suited for litigation. While it is understandable that EPA has an interest in recouping its response 
costs, the potential threat of a federal windfall lien on property is a disincentive to the market to 
develop brownfields or contaminated properties. More problematic, however, is that the windfall lien 
provision creates new uncertainties and risks for financial institutions that historically have been 
skittish when lending on properties that have environmental risk. This trade-off by Congress does not 
appear to be well reasoned if the purpose of the Brownfield amendments was to remove uncertainty 
and provide incentives to the marketplace”. 
368 Op enkele uitzonderingen na; cfr. supra. 
369 42 U.S.C. §9601, (35), (B), (i). 
370 M. WERESH, o.c., 209. 
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doen371. EPA heeft de standaarden en praktijken uiteindelijk op 1 november 2005 
bekendgemaakt372 en ze zijn een jaar later, op 1 november 2006, in werking 
getreden373. Het zou nu voor eigenaars veel duidelijker moeten zijn of zij al dan niet 
de voorziene bescherming voor onschuldige landeigenaars kunnen inroepen. 
 
Nieuw is ook dat de eigenaar moet aantonen dat hij alle redelijke maatregelen heeft 
genomen om de verontreiniging die nog plaatsvond te stoppen, om toekomstige 
verontreiniging te voorkomen en om mens en milieu niet aan vroegere verontreiniging 
bloot te stellen374. MITCHELL wijst er terecht op dat deze laatste voorwaarde het 
voor de eigenaar zeker niet gemakkelijker maakt om zich op de bescherming voor de 
onschuldige landeigenaar te beroepen375. 
 
d. Ondersteuning van en afstemming met de state response programs 
 
1) Inleiding 
 
De derde en laatste pijler van de Brownfields Act omvat een aantal regels ter 
ondersteuning van en voor een betere afstemming met het beleid dat er in de 
verschillende Staten bestaat ten aanzien van brownfieldontwikkeling. Zoals reeds 
aangehaald, zorgt het naast elkaar bestaan van parallelle regelgevingen en 
programma’s op federaal en staatsniveau soms voor gespannen verhoudingen. De 
Brownfields Act probeert daar via een aantal maatregelen een einde aan te maken. 
Deze maatregelen bestaan uit financiële steun, uit een duidelijke afbakening van de 
bevoegdheden van EPA met betrekking tot sites waarop het staatsprogramma reeds 
van toepassing is, en uit een mogelijke opschorting van inschrijving op de NPL 
wanneer een Staat of een andere partij het verontreinigd terrein saneert in het kader 
van het staatsprogramma. 
 
2) Financiële steun 
 
De Brownfields Act voorziet in de eerste plaats in financiële ondersteuning voor die 
Staten die reeds een response program hebben bestaande uit een aantal vereiste 
elementen of die redelijke stappen nemen om de vereiste elementen op te nemen376. 
Onder de vereiste elementen verstaat de Act het volgende: 
- een inventaris van brownfields die regelmatig bijgehouden wordt; 
- voldoende middelen en mensen om een sanering op te volgen en indien nodig voort 
te zetten; 
- mechanismen en middelen om in voldoende publieke inspraak te voorzien; en 
- mechanismen om saneringsplannen en de uiteindelijke sanering goed te keuren377. 

                                                 
371 42 U.S.C. §9601, (35), (B), (ii) (“Not later than 2 years after January 11, 2002, the Administrators 
shall by regulation establish standards and practices for the purpose of satisfying the requirement to 
carry out all appropriate inquiries under clause (i)”). 
372 Federal Register, Vol. 70, 66070-66113, beschikbaar op 
http://www.epa.gov/brownfields/aai/aai_final_rule.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). Deze tekst 
wijzigt §312 van titel 40 van de Code of Federal Regulations. 
373 In afwachting van de nieuwe bepalingen verwees CERCLA naar interim standaarden en praktijken 
(42 U.S.C. §9601, (35), (B), (iv)). 
374 42 U.S.C. §9601, (35), (B), (i), (II). 
375 D. MITCHELL, o.c., 149. 
376 42 U.S.C. §9628, (a), (1), (A), (i). 
377 42 U.S.C. §9628, (a), (2). 
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In de tweede plaats kunnen Staten in aanmerking komen voor een financiële steun 
wanneer zij een memorandum of agreement hebben gesloten met EPA omtrent hun 
VCP378. De subsidie moet in beide gevallen uiteraard gebruikt worden in het kader 
van hun brownfieldactiviteiten. 
 
De Brownfields Act staat toe om in het totaal $50.000.000 per jaar tussen 2002 en 
2006 te spenderen aan deze ondersteuning van de Staten. Voor de periode na 2006 is 
tot op heden nog niets bepaald. Net zoals voor de Brownfields Assessment Grants, de 
Brownfields Revolving Loan Fund Grants en de Brownfields Cleanup Grants is er een 
voorstel in bespreking in het Huis van Afgevaardigden om het jaartal 2006 te 
vervangen door 2012379. 
 
3) Beperking van EPA’s bevoegdheid 
 
Een van de aspecten van de Brownfields Act waar het meest naar werd uitgekeken, is 
de beperking van de bevoegdheid van EPA ten aanzien van verontreinigde sites 
(eligible response sites380) die onder een staatsprogramma vallen381. Wanneer iemand 
na 15 februari 2001 een sanering uitvoert of heeft uitgevoerd in overeenstemming met 
het staatsprogramma, kan EPA, behalve in enkele uitzonderlijke gevallen, niet meer 
optreden382. Deze bepaling delegeert dus de controle en handhaving van saneringen 
volledig naar de Staten en zorgt ervoor dat brownfieldontwikkelaars eindelijk de 
bescherming krijgen dat hun vrijwillige overeenkomsten met een Staat niet nog eens 
beoordeeld worden door EPA, ook wel overfiling genoemd383. Het gevaar van 
overfiling wordt dus door de Brownfields Act behoorlijk verkleind. De mogelijkheid 
van een nieuwe beoordeling door EPA had namelijk voor een klimaat van afkering en 
wantrouwen tussen EPA en de Staten gezorgd384. In verscheidene recente zaken werd 
overigens de bevoegdheid van EPA om op te treden met betrekking tot een inbreuk 
nadat de inbreuk al werd beoordeeld door de overheid van een Staat met succes 
aangevochten385. 
 
MITCHELL vestigt wel de aandacht op het feit dat er toch nog steeds een aantal 
mogelijkheden (re-openers) bestaat voor EPA om actie te ondernemen, zeker wanneer 
er na de goedkeuring van het saneringsplan evenals na de effectieve sanering nog 

                                                 
378 42 U.S.C. §9628, (a), (1), (A), (ii). 
379 H.R. 5810. 
380 Voor de definitie van een eligible response site, zie 42 U.S.C. §9601, (41). De definitie vertrekt van 
de definitie van een brownfield site, maar voegt enkele uitzonderingen en aanvullingen toe. Belangrijk 
is ook hier weer dat sites die verontreinigd zijn door petroleum niet onder deze regeling vallen. 
381 R. FOX en P. MCINTYRE, o.c., 26; M. WERESH, o.c., 216. 
382 42 U.S.C. §9628, (b), (1), (A)-(B). 
383 Over overfiling, zie onder meer J. ORGAN, “The History of Overfiling under RCRA, the CWA, and 
the CAA Prior to Harmon, Smithfield, and CLEAN (Environmental Federalism Part 1)”, 
Environmental Law Reporter 2000, 10.615 e.v.; J. ORGAN, “The Impact of Harmon, Smithfield, and 
CLEAN on Overfiling Under RCRA, the CWA and the CAA (Environmental Federalism Part 2)”, 
Environment Law Reporter 2000, 10.732 e.v.; M. PUDER en J. VEIL, “Overfiling in the Cooperative 
Federalism Balance: A Search Forever Incomplete and Incompletable”, Col.J.Env.L. 2004, 119-144; en 
B. RAWSON, “Overfiling and Audit Priviliges Strain EPA-State Relations”, Natural Resources & 
Environment 1999, 483-486. 
384 B. RAWSON, o.c., 483. 
385 Zie bijvoorbeeld Harmon Indus., Inc. v. Browner, 191 F.3d 894 (8th Circuit). In deze uitspraak werd 
EPA ervan weerhouden op basis van RCRA actie te ondernemen daar de verweerder tot een akkoord 
was gekomen met de Staat. 
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verontreiniging ontdekt wordt die een gevaar inhoudt voor mens of milieu386. Vooral 
de hier zo juist vermelde re-opener heeft overigens veel kritiek uitgelokt, wegens te 
ruim geformuleerd. FOX en MCINTYRE, evenals LEVINE, geven aan dat in veel 
gevallen diegene die de sanering gaat uitvoeren nog op nieuwe informatie zal stoten 
nadat zijn saneringsplan is goedgekeurd. Gezien de voorziene re-opener zou dat 
betekenen dat de saneerder onderworpen wordt aan een potentiële actie vanwege 
EPA. De auteurs wijzen er bovendien op dat ook niet duidelijk is vanaf wanneer de 
verontreiniging juist een gevaar inhoudt, waardoor het kleinste gevaar kan leiden tot 
een federale actie387. Zij vergeten wel te vermelden dat EPA eigenlijk zelden een 
afgesloten staatszaak heropent388.  
 
De beperking van EPA’s bevoegdheid kan enkel plaatsvinden in Staten die een 
databank bijhouden, en minstens jaarlijks bijwerken, van de sites waarop in het 
voorbije jaar saneringsmaatregelen zijn genomen of in het komende 
saneringsmaatregelen zullen genomen worden389. Deze databank moet toegankelijk 
zijn voor het publiek. Ze moet ook bepaalde informatie bevatten over de sites, 
waaronder het feit of er gebruiksbeperkingen of beheersingsmaatregelen zijn 
opgelegd. 
 
4) Opschorting van inschrijving op NPL 
 
Tot slot voegt de Brownfields Act een nieuwe §9605, (h) toe aan Titel 42 U.S.C. 
Volgens deze bepaling zal EPA principieel een site niet inschrijven op de NPL 
wanneer een Staat hierom verzoekt en wanneer de Staat, of een andere partij onder 
staatstoezicht, de sanering uitvoert in overeenstemming met het staatsprogramma en 
voldoende vooruitgang boekt. Ondanks het feit dat de bepaling EPA de mogelijkheid 
niet ontneemt om een site op de NPL te plaatsen, stelt zij toch in belangrijke mate de 
persoon die overgaat tot een vrijwillige sanering gerust. Volgens de parlementaire 
voorbereiding zullen personen door deze toevoeging vlugger geneigd zijn om samen 
te werken met de overheid van een Staat om een site te saneren390. Indien EPA na een 
jaar van oordeel is dat er niet voldoende vooruitgang is geboekt, wordt de inschrijving 
op de NPL niet langer opgeschort en kan zij toch plaatsvinden.  
 
4. Evaluatie 
 
a. Inleiding 
 

                                                 
386 D. MITCHELL, o.c., 151. 
387 R. FOX en P. MCINTYRE, o.c., 27-28; A. LEVINE, “The Brownfields Revitalization and 
Environmental Restoration Act of 2001: The Benefits and the Limitations”, Villanova Environmental 
Law Journal 2002, 228-230. 
388 SIMONS, PENDERGRASS en WINSON-GEIDEMAN hebben een uitgebreide studie uitgevoerd 
naar het aantal re-openers (R. SIMONS, J. PENDERGRASS en K. WINSON-GEIDEMAN, 
“Quantifying Long-term Environmental Regulatory Risk for Brownfields: Are Reopeners Really an 
Issue?”, Journal of Environmental Planning and Management 2003, 257-269). Zij komen tot de 
bevinding dat binnen 46 Staten met een VCP van de 11.497 gesloten milieuzaken slechts 12 zaken door 
EPA heropend werden. Dit komt neer op 0,1 à 0,2% van het totaal aantal gesloten milieuzaken, wat 
bijzonder weinig is. Zie ook D. GLADSTONE, o.c., 96. 
389 42 U.S.C. §9628, (b), (1), (C). 
390 Repport 107-2 to accompany S. 350 (Brownfields Revitalization and Environmental Restoration Act 
of 2001), 20. 



 77

De Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act wordt over het 
algemeen zeer positief onthaald. Verscheidene auteurs zijn het er over eens dat deze 
Act, en dan vooral Titel II, beantwoordt aan de nood aan een regelgevend kader 
omtrent brownfields. Veel van wat nu wettelijk is vastgelegd, werd door EPA in de 
praktijk wel al toegepast. Mensen uit de publieke en private sector die betrokken 
waren bij de ontwikkeling van brownfields, verkondigden reeds lang dat CERCLA 
diende gewijzigd te worden. De bepalingen van CERCLA waren niet aangepast aan 
de specifieke situatie van brownfields. Het duurde na de eerste kritieken toch nog heel 
wat jaren vooraleer de Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization 
Act goedgekeurd werd.  
 
b. Financiering 
 
Via de wijziging van CERCLA voorziet de federale overheid in heel wat financiële 
middelen die vrijkomen voor de ondersteuning van brownfieldontwikkeling in de 
ruimste zin. Daarvoor wordt de term “brownfield site” voor het eerst wettelijk 
vastgelegd. De nieuwe, ruimere definitie geeft de gemeenschap heel wat meer 
flexibiliteit om allerhande sites aan te pakken en ze te saneren voor nieuw gebruik391. 
Volgens YOUNT is de definitie superieur aan andere bestaande definities, omdat ze 
in eenduidige bewoordingen is opgesteld en de kans geeft om brownfields als een 
milieu- én als een economisch probleem aan te pakken392. 
 
De wijziging van CERCLA houdt een significante stijging in van de subsidies 
tegenover de voorgaande jaren. Het feit dat de omvang van de voorziene subsidies in 
CERCLA zelf staat, toont aan dat de overheid overtuigd is van de nood aan financiële 
steun. De bedragen zullen hoogstwaarschijnlijk de komende jaren niet meer gewijzigd 
worden. Om een idee te hebben van het werkelijke gewicht van het totale aantal 
uitgekeerde subsidies voor brownfieldontwikkeling in de VS zou het nuttig kunnen 
zijn een vergelijking te maken met andere landen, waarbij onder andere rekening 
moet worden gehouden met de verhouding met de totale budgetten voor leefmilieu, 
economie en huisvesting. Een dergelijke vergelijking kan duidelijk maken of de VS 
relatief gezien werkelijk zoveel subsidies uitgeven als zij soms verkondigen. 
 
Anderzijds is het zo dat de vooropgestelde sommen geld in CERCLA slechts 
indicatief zijn. De toestemming vanwege Het Congres om bepaalde bedragen te 
spenderen houdt namelijk niet in dat de overheid die bedragen ook effectief opvraagt 
en vervolgens uitkeert393. Voor het fiscaal jaar 2002 heeft President Bush bijvoorbeeld 
aan Het Congres gevraagd “slechts” $98.000.000 toe te kennen394, hoewel de 
wetgeving toestemming geeft om in het totaal $250.000.000 op te vragen. Voor het 
fiscaal jaar 2003 voorzag Bush voor brownfieldontwikkeling $200.000.000395. Voor 
het fiscaal jaar 2006 was weer maar $130.000.000 beschikbaar396. Bij een vergelijking 

                                                 
391 C. BARTSCH, “The New Federal Law on Brownfields: The Small Business Liability Relief and 
Brownfields Revitalization Act”, Environmental Practice 2003, nr. 1, 48. 
392 K. YOUNT, “What Are Brownfields? Finding a Conceptual Definition”, Environmental Practice 
2003, nr. 1, 32. 
393 M. WERESH, o.c., 218. 
394 K. SHIRA, o.c., 1011. 
395 M. WERESH, o.c., 218. 
396 Zie 
http://www.brownfields2006.org/proxy/document.aspx?source=database&TableName=v_SessionAttac
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met andere landen vormt de omvang van de effectief uitgekeerde bedragen dus zeker 
een aandachtspunt. 
 
Een laatste mogelijke schaduwzijde van de financieringsregeling is de verhouding 
tussen enerzijds de kostprijs om met succes een aanvraag voor een subsidie in te 
dienen en anderzijds de maximale hoogte van de subsidie. Volgens COLLINS zou het 
wel eens zo kunnen zijn dat een groot percentage van de verkregen subsidie enkel een 
terugbetaling is van de gemaakte kosten voor de aanvraag, zeker bij de subsidies die 
maximum $200.000 mogen bedragen397. In dat geval zou de subsidie niet zoveel 
positieve effecten hebben. 
 
c. Aansprakelijkheid 
 
Wat de wijzigingen aan het aansprakelijkheidsregime betreft, zijn de meningen iets 
meer verdeeld398. Volgens auteurs als HIRD en WERTMAN is de vrijstelling van 
kopers te goeder trouw, en de daarmee verbonden windfall lien, een van de meest 
belangrijke bepalingen399. Heel wat brownfields blijven ongebruikt, omdat de 
potentiële koper vreest CERCLA-aansprakelijkheid op te lopen bij het kopen van het 
goed. De nieuwe vrijstelling voor toekomstige kopers te goeder trouw zorgt voor een 
aanzienlijke beperking van het aansprakelijkheidsregime. Potentiële ontwikkelaars 
kunnen hierdoor geen aansprakelijkheid oplopen voor verontreiniging die zij niet 
veroorzaakten. Zij mogen zelfs op de hoogte zijn van de verontreiniging. Onder het 
oude regime was de nieuwe eigenaar van een verontreinigd terrein aansprakelijk, los 
van het feit of hij tot de verontreiniging had bijgedragen. Hij kon weliswaar 
beschermd zijn als onschuldige eigenaar, maar die bescherming stond alleen open 
voor eigenaars die niets afwisten van de verontreiniging toen ze het goed kochten. Bij 
brownfieldontwikkeling zal de potentiële ontwikkelaar vaak wel degelijk op de 
hoogte zijn van de verontreiniging, of toch zeker behoren te zijn, waardoor de nieuwe 
vrijstelling als een welgekomen bescherming gezien wordt. 
 
MITCHELL erkent het belang van de vrijstelling van kopers te goeder trouw, maar 
volgens hem is het belang sterk beperkt door het feit dat ze niet van toepassing is op 
sites die verontreinigd zijn met petroleum of petroleumproducten400. Deze opmerking 
kan overigens veralgemeend worden naar de meeste bepalingen van de Small 
Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act. Uitgezonderd de regeling 
omtrent de toekenning van subsidies voor brownfieldontwikkeling, is de Act namelijk 
niet van toepassing op met petroleum verontreinigde sites401. Daardoor verkleint het 

                                                                                                                                            
hments&IdField=SessionAttachmentID&ID=1676&ContentField=Document&ContentTypeField=Doc
umentContentType&DocumentTitleField=DocumentTitleNoPath (laatst bezocht op 5 april 2007). 
397 F. COLLINS, o.c., 324. 
398 Hierbij zij nog opgemerkt dat de aansprakelijkheidswijzigingen niet enkel van toepassing zijn op 
brownfields, maar op alle verontreinigde sites die onder het toepassingsgebied van CERCLA vallen. 
399 D. HIRD, o.c., xxxvii; J. WERTMAN, “The Importance of the Brownfields Revitalization and 
Economic Restoration Act in Promoting Brownfields Redevelopment”, Temple Environmental Law & 
Technology Journal 2002, Vol. 20, 268. Aan de hand van de vrij recente CERCLA-rechtszaak United 
States v. Chrysler Corporation (157 F. Supp. 2d. 849 (N.D. Ohio 2001)) binnen de context van het 
vroegere regime probeert WERTMAN het belang aan te tonen van de recente wijzigingen om 
brownfieldontwikkeling te promoten. 
400 D. MITCHELL, o.c., 148. 
401 Dat geldt overigens in het algemeen voor CERCLA. Petroleum en een aantal gassen worden 
expliciet uit de definitie van gevaarlijke stof gesloten. Cfr. supra. 
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toepassingsgebied uiteraard in belangrijke mate. Dit is een spijtige zaak daar in de VS 
ongeveer 200.000 sites te maken hebben met petroleumverontreiniging door lekken 
aan ondergrondse opslagtanks (underground storage tanks of verkort UST’s). Naar 
analogie met brownfields noemt EPA deze sites ook wel USTfields402. Anderzijds is 
het enkele feit dat de Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization 
Act niet van toepassing is op petroleumgerelateerde verontreinigingen volgens 
GLADSTONE van geen tel. CERCLA zelf is namelijk niet van toepassing op 
dergelijke sites, dus moet de nieuwe Act hier ook niet op ingaan403. 
 
Het verst in de kritiek op de vrijstelling van toekomstige kopers te goeder trouw gaat 
KETTLES in zijn artikel “Bad Policy: CERCLA’s Amended Liability for New 
Purchasers”404. KETTLES vindt het een grote vergissing om toekomstige kopers 
tegen aansprakelijkheid te beschermen. Volgens hem is het zeer duur en oneerlijk. Hij 
geeft hiervoor drie redenen aan. In de eerste plaats moedigt de Act nu de 
verontreiniging door gevaarlijke stoffen in zekere zin aan. De Act neemt namelijk de 
vrees van huidige eigenaars voor aansprakelijkheid weg, daar nieuwe eigenaars toch 
vrijgesteld zijn van aansprakelijkheid. De vrijstelling heeft als gevolg dat de prijs van 
het verontreinigd goed dicht tegen de prijs van een niet-verontreinigd goed zal 
aanleunen. Waarom zou de huidige eigenaar dan nog zorg dragen voor zijn grond? In 
de tweede plaats zullen potentiële kopers, nu zij bevrijd zijn van aansprakelijkheid, 
tegen elkaar opbieden, waardoor de verkoper meer geld krijgt dan voorheen. Dit is 
oneerlijk en mogelijkerwijs inefficiënt, omdat het een wanbeleid niet ontmoedigt. In 
de derde plaats argumenteert KETTLES dat de saneringen duurder zullen worden. 
Doordat de kans om een aansprakelijke te vinden kleiner is, zal de overheid meer 
saneringen moeten uitvoeren, en de ervaring leert dat saneringen die de overheid 
uitvoert substantieel duurder zijn dan deze uitgevoerd door private, aansprakelijke 
                                                 
402 EPA definieert USTfields als volgt: “USTfields are abandoned or underused industrial and 
commercial properties where revitalization is complicated by real or perceived environmental 
contamination from underground storage tanks”, op http://www.epa.gov/oust/rags/ustfield.htm (laatst 
bezocht op 5 april 2007). 
403 D. GLADSTONE, o.c., 96-97. GLADSTONE stelt daar het volgende: “These complaints about the 
absence of protection from liability for petroleum contamination miss the point. It was not the fact that 
sites were contaminated that was impeding their redevelopment, but rather the fear of falling into 
morass of CERCLA’s strict, joint and several liability by merely having one’s name on the title or 
otherwise being associated with the site. (…) However, CERCLA does not apply to petroleum 
contamination, so there is no need for protection from CERCLA liability for petroleum sites. PL 107-
118 does not remove the need for property owners or purchasers of sites contaminated with non-
petroleum compounds to address that contamination. It merely removes the threat that they may incur 
CERCLA liability by doing so”. 
404 G. KETTLES, “Bad Policy: CERCLA’s Amended Liability for New Purchasers”, Journal of 
Environmental Law 2002/2003, 1-43. Hetzelfde artikel is ook verschenen in het UCLA Journal of 
Environmental Law & Policy 2003, 1-43. Een andere scherpe kritiek is terug te vinden in J. EPSTEIN, 
“Searching for the Meaning of ‘Stop’: New Due Diligence Problems for Prospective Purchasers Under 
the 2002 CERCLA Amendment”, The Environmental Lawyer 2003, 543-564 (zie bijvoorbeeld het 
volgende deel uit zijn conclusie p. 563-564: “Problems with the BFPP provision exist, and many 
practioners have yet to perceive their significance. Therefore, before coming up with solutions, it is 
important for prospective purchasers and their lawyers to gain a better understanding of the obstacles 
that the BFPP provision creates and the economic and legal consequences of failing to gain BFPP 
status. The community should form a consensus that these problems exist and call for EPA to issue 
emergency guidance fleshing out the BFPP provision’s vague requirements. Until that occurs, however, 
it appears insensible to advise prospective purchasers to seek BFPP status, and prospective purchasers 
should refuse to do so rather than pursuing the protection with blind faith.”). Deze laatste roept EPA op 
om dringend op te treden en meer duidelijkheid te geven over de vage voorwaarden voor de vrijstelling 
voor bona fide prospective purchasers. 
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partijen. De auteur raadt de Staten daarom aan de visie van Het Congres niet te volgen 
bij het uitstippelen van hun eigen beleid405. 
 
Verder wijst WERESH erop dat de vrijgestelde categorieën – de micromis, 
huishoudelijke afvalstoffen, toekomstige kopers te goeder trouw en aangrenzende 
eigenaars – nooit de grote spelers waren in het merendeel van de Superfund-
rechtszaken406. MITCHELL voegt er nog aan toe dat de vrijstelling voor 
aangrenzende eigenaars en de verduidelijkingen met betrekking tot de bescherming 
van onschuldige eigenaars weinig bijdragen tot brownfieldontwikkeling407. De reden 
hiervoor is dat de bewijslast voor beide instrumenten bij de partij ligt die de 
vrijstelling inroept en dat het zeer moeilijk is voor de eigenaar om aan de 
voorwaarden te voldoen. 
 
Het feit dat een persoon telkens grondig de voorwaarden moet nagaan, is overigens 
een aspect dat kan veralgemeend worden voor de volledige Small Business Liability 
Relief and Brownfields Revitalization Act. Tal van bepalingen uit de Act bevatten 
specifieke voorwaarden waaraan diegene die er zich op wil beroepen moet voldoen. 
Dit maakt het voor individuen vaak zeer moeilijk om uit te maken of een bepaalde 
regel in een bepaald geval al dan niet van toepassing is. Verscheidene voorwaarden 
zijn daarenboven ambigu en zouden wel eens tot heel wat nieuwe betwistingen 
kunnen leiden408. GLADSTONE is echter veel positiever over de opname van de 
voorwaarden in detail. Volgens hem is geen van de in de Act opgenomen vereisten 
nieuw of ongebruikelijk. Het gaat allemaal om reeds bestaande standaardpraktijken 
om aansprakelijkheid te vermijden. Het enige verschil na de Act is dat men niet langer 
het raden heeft naar welke acties volstaan om bijvoorbeeld op een bepaalde 
bescherming aanspraak te maken409. 
 
Uiteindelijk vat WERTMAN het geheel goed samen wanneer hij het volgende stelt: 

“Business interests and environmental concerns rarely find a common 
ground but the two views meet on the subject of brownfields. Few laws are 
enacted which satisfy all competing interests. CERCLA reform will 
invariably follow that trend. Someone will always feel mistreated. However, 
CERCLA reform could create considerable benefit for a large number of 
people”410. 

Mogelijke kritieken wegen met andere woorden niet op tegen de voordelen die de 
wijziging van CERCLA biedt. 
 
d. Bevoegdheidsverdeling 
 
Een laatste aspect betreft de duidelijke bevoegdheidsverdeling tussen EPA en de 
Staten. Deze verdeling komt vooral neer op een beperking van de bevoegdheden van 
EPA eens een verontreinigde site onder een staatsprogramma valt. Er was duidelijk 
nood aan een betere afbakening van de bevoegdheden, omdat ontwikkelaars die 
volgens de wetgeving van een bepaalde Staat een terrein saneerden nog steeds door 

                                                 
405 G. KETTLES, o.c., 4-5. 
406 M. WERESH, o.c., 218. 
407 D. MITCHELL, o.c., 149. 
408 D. GUARIGLIA, M. FORD en G. DAROSA, o.c., 10511; M. WERESH, o.c., 219. 
409 D. GLADSTONE, o.c., 97. 
410 J. WERTMAN, o.c., 287. 
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EPA konden worden aangesproken. De mogelijkheid dat EPA hun opnieuw 
aansprakelijk zou stellen, hing als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. De 
Brownfields Act verkleint in aanzienlijke mate het gevaar dat EPA de zaak een 
tweede keer beoordeelt. 
 
Het feit dat de sanering in bepaalde gevallen, zoals wanneer na de goedkeuring van 
het saneringsplan evenals na de effectieve sanering nog verontreiniging ontdekt wordt 
die een gevaar inhoudt voor mens of milieu, toch kan heropend worden, vormt echter 
een belangrijke beperking op de bepalingen in de Brownfields Act. Deze beperking 
wordt dan weer gemilderd doordat EPA ook vóór de wijziging van CERCLA slechts 
zelden een zaak heropende411. De kans op heropening is nu dus nog kleiner geworden. 
 
 
G. ANDERE RELEVANTE WETGEVING 
 
1. Inleiding 
 
CERCLA mag dan in de gewijzigde vorm al de belangrijkste act zijn voor 
brownfieldontwikkeling in de VS, het is zeker niet de enige wetgevende akte die erop 
van toepassing is of waarmee moet rekening gehouden worden. Verschillende andere 
juridische regels zijn op een of andere manier ook van belang voor 
brownfieldontwikkeling. WERESH geeft bijvoorbeeld terecht aan dat CERCLA niet 
de enige bron is van mogelijke milieuaansprakelijkheid die de beslissing om een 
brownfield te ontwikkelen beïnvloedt412. Andere federale milieuwetten, waaronder de 
Resource Conservation and Recovery Act, de Clean Water Act413 en de Clean Air 
Act414, stellen de eigenaar van een brownfield mogelijkerwijze aansprakelijk voor de 
aanwezige verontreiniging. 
 
Daarnaast kan het common law een rol spelen bij het beoordelen van de 
aansprakelijkheid. De regels uit het common law slaan weliswaar op schade, ruimer 
dan enkel milieuschade, maar kunnen uiteraard van toepassing zijn op 
milieuverontreiniging. Indien een persoon schade ondervindt op zijn brownfield of 
door een brownfield, zou het kunnen dat het common law bepaalde aspecten omtrent 
de aansprakelijkheid vastlegt. 
 
Ook op het vlak van financiële stimuli is niet alleen CERCLA interessant. De 
Taxpayer Relief Act bevat enkele bepalingen met betrekking tot brownfields415 en 
zorgt er bijvoorbeeld voor dat de kosten voor de sanering van een brownfield volledig 
aftrekbaar zijn van de bedrijfsinkomsten. 
 
In het geval van verontreiniging door bepaalde specifieke stoffen zou het ook kunnen 
dat er andere regels van toepassing zijn. De Oil Pollution Act416 bevat bijvoorbeeld 
bepalingen omtrent verontreinigingen door petroleum of petroleumgerelateerde 

                                                 
411 Normaal zullen de Staten zelf afdoende optreden. 
412 M. WERESH, o.c., 194 (in het bijzonder voetnoot 8). 
413 33 U.S.C. §§1251-1387.  
414 42 U.S.C. §§7401-7671q. 
415 Zie 26 U.S.C. §198. 
416 33 U.S.C. §§2701-2761. 
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producten, terwijl de Toxic Substances Control Act417 moet bekeken worden indien er 
toxische stoffen aanwezig zijn. 
 
Binnen deze groep van andere relevante teksten kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen enerzijds algemene juridische bepalingen, die tevens van toepassing zijn op 
milieuverontreiniging, en anderzijds specifieke milieureglementeringen, die uiteraard 
speciaal bedoeld zijn voor de aanpak van milieuverontreiniging. Tot de eerste 
categorie behoren de regels uit het common law. Tot de tweede categorie behoren 
bijvoorbeeld de regels uit de Resource Conservation and Recovery Act en de 
Taxpayer Relief Act. 
 
Hieronder worden de verschillende juridische bepalingen telkens kort toegelicht. In 
het kader van dit rechtsvergelijkend onderzoek is het van minder belang alle mogelijk 
toepasselijke regels uiteen te zetten. CERCLA blijft namelijk het uitgangspunt van 
vergelijking. Desalniettemin kan het interessant zijn een beperkt algemeen overzicht 
te hebben van het volledige juridische kader. Zoals in hoofdstuk I al aangegeven, 
wordt er daarbij niet ingegaan op de disparate regelgeving omtrent de ruimtelijke 
ordening. Indien een van de aangehaalde aspecten voor het rechtsvergelijkend 
onderzoek speciaal van belang is, zal dat aspect verder in detail bekeken worden bij 
de eigenlijke vergelijking. Een gelijkaardige benadering zal worden gevolgd bij de 
bespreking van het Nederlandse en het Belgische regime418. 
 
2. Common law 
 
a. Inleiding 
 
Vóór de goedkeuring van CERCLA en van enkele andere milieuregelgevingen van 
rond dezelfde periode, wordt er eigenlijk weinig aandacht besteed aan de 
milieutoestand van een eigendom. Als er dan toch milieuschade optreedt, wordt er een 
beroep gedaan op theorieën uit het common law. Nochtans bij vergelijking van het 
ruime aansprakelijkheidsregime van CERCLA met wat het common law voorziet, zal 
dat eerste voor privé-personen die hun kosten willen recupereren wel voordeliger 
zijn419. 
 
Desalniettemin blijven deze theorieën uit het common law ook na de goedkeuring van 
CERCLA bestaan en kunnen ze nog steeds van belang zijn, bijvoorbeeld voor het 
verhalen van persoonlijke schade waarvoor CERCLA niets voorziet. Onder CERCLA 
zijn namelijk niet alle kosten recupereerbaar, maar slechts een weliswaar ruim aantal 
kosten die een band vertonen met de Superfund-saneringsactiviteit420. Andere redenen 
om het common law te gebruiken kunnen volgens BERRY onder meer zijn: 

“a desire to avoid CERCLA’s somewhat onerous requirement for 
consistency with the National Contingency Plan, an attempt to circumvent 

                                                 
417 15 U.S.C. §§2601-2692. 
418 Cfr. infra. 
419 Zie J. HAISLEY, “Private Party Recovery of Environmental Response Costs”, Brigham Young 
University Journal of Public Law 1992, 261; W. WAGNER, “Overview of Federal and State Law 
Governing Brownfields Cleanups”, in T. DAVIS (ed.), Brownfields: A Comprehensive Guide to 
Redeveloping Contaminated Property, Chicago, ABA Publishing, 2002, 23. 
420 F. POWELL, Law and the Environment, West Educational Publishing Company, 1998, 75 (voetnoot 
1). 
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CERCLA’s petroleum exclusion, or a preference to pursue their claims in 
state court”421. 

Het common law verdient daarom zeker enige toelichting. 
 
b. Common law tort theories 
 
1) Algemeen 
 
Wanneer een schadelijdende partij kosten die het gevolg zijn van milieuschade wil 
recupereren, kan hij hoofdzakelijk de volgende vier zogenoemde common law tort 
theories422 gebruiken: trespass, nuisance, negligence, en strict liability423. Via deze 
theorieën kan hij trachten iemand aansprakelijk te stellen.  
 
2) Trespass 
 
Trespass beschermt het recht dat een persoon heeft op het exclusieve bezit van een 
goed. POWELL geeft het als volgt aan: 

“Trespass is defined as an intrusion on or invasion of the tangible property 
of another which interferes with the possessor’s right of exclusive 
possession of the property. A wrongful intrusion by a person onto the land 
of another constitutes trespass”424. 

Trespass doet zich voor wanneer een persoon schade berokkent door verkeerdelijk op 
een terrein in het bezit van iemand anders te komen of de oorzaak is van het feit dat 
een zaak of andere persoon dit doet425. Het maakt daarbij niet uit of hij werkelijk de 
intentie had om op het terrein te komen, of zaken of anderen dit te laten doen, of dat 
hij slechts onachtzaam is geweest. 
 
GELTMAN wijst er echter op dat het bij brownfields vaak moeilijk zal zijn de 
oorzaak van de schade aan te tonen: 

“Many brownfields properties are created by physical encroachment of a 
pollutant from a neighbor’s land. At common law, the only remedy for a 
neighbor to complain about the migration of pollution from one property to 
another was to show that it constituted a nuisance or to claim trespass. The 
causation requirements at common law are, however, a continuing 
impediment to the viability of a trespass case. Often it is hard to prove 
where the source of contamination emanated. There could be more than one 
source. Thus, the trespass is not clear because it is difficult to fingerprint the 
trespasser”426. 

                                                 
421 D. BERRY, “Non-CERCLA Liability and Requirements That Can Impede Brownfields 
Development”, in M. GERRARD (ed.), Brownfields Law and Practice: The Cleanup and 
Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, Hoofdstuk 5, 20. 
422 F. POWELL, o.c., 75. In dit werk bespreekt POWELL uitgebreid diverse belangrijke rechtszaken 
waarin de common law theorieën toegepast worden. 
423 De Engelstalige termen worden in dit stuk gebruikt, omdat een vertaling naar het Nederlands tot het 
vereenzelvigen met Nederlandstalige begrippen zou kunnen leiden, daar waar dit juridisch gezien niet 
steeds mogelijk is. 
424 F. POWELL, o.c., 76. 
425 Bijvoorbeeld bouwwerken op een privé-goed die een grondverschuiving veroorzaken waardoor er 
schade is aan het naburige goed (County of Allegheny v. Merrit Constr. Co., 454 A.2d 1051 (Super. Ct. 
1982). 
426 E. GELTMAN, o.c., 14. 
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3) Nuisance 
 
Nuisance is de theorie die in het milieurecht het meest gebruikt wordt. Er moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen private nuisance en public nuisance. Een private 
nuisance is “a civil action for damages or for abatement of an interference with use 
and enjoyment of land caused by the defendant’s conduct” en een public nuisance 
“arises when a defendant’s conduct causes an interference with some right common to 
the general public”427. 
 
Volgens POWELL gaat het bij private nuisance om: 

“an unreasonable activity or condition on the defendant’s land which 
substantially or unreasonably interferes with the plaintiff’s use and 
enjoyment of his property”428. 

De ene eigenaar veroorzaakt voor een andere eigenaar onredelijke hinder ten aanzien 
van het genot van zijn eigendom. Of bepaalde activiteiten onredelijk zijn, hangt 
volgens POWELL af van verschillende factoren: 

“whether the activity is customary for the area, whether it causes observable 
effects most would find unpleasant, whether there are better methods for 
carrying on the activity, whether there is value to the defendant and society, 
and whether the defendant’s activities began before the plaintiff’s 
occupation of his land”429. 

Aspecten als welke andere activiteiten er zijn in het gebied, wie zich het eerst 
gevestigd heeft, alsook of de gemiddelde persoon tevens hinder zou ondervinden, 
spelen dus een rol. 
 
Om te beoordelen of een eigenaar van een brownfield hinder veroorzaakt, maakt het 
niet uit of hij de verontreiniging zelf heeft gecreëerd. De huidige eigenaar is steeds 
verplicht om de aanwezige verontreiniging tegen te gaan, of er althans voor te zorgen 
dat geen ander persoon er schade door ondervindt, zelfs indien een vroegere eigenaar 
het goed heeft verontreinigd. Uit recente beslissingen blijkt immers nog dat de 
nuisance-theorie wel degelijk een effectieve toepassing kent in de brownfields 
context430. 
 
De doctrine van nuisance gelijkt sterk op die van trespass. Nuisance is echter 
kennelijk minder moeilijk te bewijzen dan trespass. In de praktijk blijkt dan ook dat 
nuisance en trespass vaak samen ingeroepen worden. Bovendien is het mogelijk dat 
beide theorieën aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een benzinelek van een pompstation die 
een naburige eigendom verontreinigt, vormt zowel nuisance als trespass431. 
 
4) Negligence 
                                                 
427 D. BERRY, o.c., 20.1. 
428 F. POWELL, o.c., 80. 
429 F. POWELL, o.c., 80. 
430 Zie bijvoorbeeld de zaak Wilshire Westwood Associates v. Atlantic Richfield Co., 1993 Cal. App. 
LEXIS 1188 (Cal. App. 4th Nov. 23, 1993). In deze zaak hadden de eisers een pompstation gekocht om 
er een kantoorgebouw op te plaatsen. Bij de bouwwerken ontdekken ze bodemverontreiniging, hoewel 
hun consultant had gezegd dat er geen problemen zouden zijn. De Staat vraagt de nieuwe eigenaars de 
bodem te saneren. Daarop stellen de nieuwe eigenaars met succes de vroegere uitbaters van het 
pompstation, evenals hun consultant aansprakelijk, onder meer op basis van nuisance. 
431 French v. Ralph E. Moore, Inc., 203 Mont. 327, 661 P.2d 844 (1983). 
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Opdat iemand aansprakelijk gesteld kan worden op basis van negligence, moet de 
schadelijdende partij de volgende elementen aantonen: 

“1) the defendant was under a duty to protect the plaintiff from injury; 2) the 
defendant breached that duty; 3) the plaintiff suffered actual injury or loss; 
and 4) the loss or injury proximately resulted from the defendant’s breach of 
the duty”432. 

Een eigenaar moet dus steeds opletten dat zijn activiteiten geen schade kunnen 
veroorzaken aan zijn buren. Volgens deze common law theorie zijn de huidige 
eigenaars verplicht hun eigendom in een goede staat te onderhouden, en kunnen zij 
aansprakelijk gesteld worden in het geval ze onredelijke activiteiten uitoefenen die 
schade berokkenen aan derden. Deze verplichting wordt ook wel de duty of care 
genoemd. De rechter zal de naleving hiervan kunnen toetsen aan het gedrag van een 
normaal zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden. 
 
De vraag of er in een bepaald geval sprake is van negligence komt ook voor bij 
brownfields. Zo bespreekt GELTMAN bijvoorbeeld uitgebreid de zaak Rosenblatt v. 
Exxon Co.433, waarin Rosenblatt, zijnde de houder van een goed, Exxon als vroegere 
houder aanspreekt, onder meer op basis van negligence, omdat het goed verontreinigd 
is. Exxon haalt echter aan dat de doctrine van negligence niet mag toegepast worden 
op opeenvolgende houders van een goed, omdat de nieuwe houder steeds het goed 
kan (laten) onderzoeken. Exxon argumenteert verder dat er geen relatie meer bestaat 
tussen de eiser en Exxon. De rechtbank volgt Exxon hierin en stelt dat, doordat er 
geen zogenoemde privity relationship434 is, de eiser negligence niet met succes kan 
inroepen. De overnemer moet de toestand van het goed onderzoeken bij de 
overdracht. Doet de overnemer dat niet, dan kan er geen sprake meer zijn van 
negligence vanwege vroegere houders. In dit geval wist of moest Rosenblatt volgens 
de rechter namelijk weten dat er benzineverontreiniging mogelijk was435. 
 
Bij brownfields is het vaak zo dat de verontreiniging reeds lang bestaat, en dat dus 
misschien niet de huidige eigenaar, maar een vroegere eigenaar de verontreiniging 
heeft veroorzaakt. Zoals uit de voorgaande zaak blijkt, zijn vroegere eigenaars in het 
common law echter moeilijker aan te spreken. Dat komt doordat er geen privity 
relationship is tussen de schadelijdende partij en de vroegere eigenaar. De doctrine 
van privity houdt in dat een contract in beginsel geen rechten of verplichtingen kan 
geven aan andere personen dan de partijen. Dit wil tevens zeggen dat op de vroegere 
eigenaar niet langer de verplichting rust de eigendom in een goede staat te 
onderhouden eens hij geen eigenaar meer is436. 
 
5) Strict liability 
 
Volgens de theorie van strict liability kan iemand aansprakelijk zijn voor schade 
louter op basis van het feit dat hij een bepaalde gevaarlijke activiteit uitoefent, 
waardoor de schade is veroorzaakt. Zoals reeds gesteld bij de bespreking van het 
aansprakelijkheidsregime van CERCLA, is de doctrine van strict liability voor 
                                                 
432 E. GELTMAN, o.c., 14. 
433 642 A.2d 180 (Md. 1993). 
434 Cfr. infra. 
435 E. GELTMAN, o.c., 14-16. 
436 E. GELTMAN, o.c., 11. 
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gevaarlijke activiteiten afgeleid uit verscheidene rechtszaken uit 19de eeuw, met als 
bekendste zaak Rylands v. Fletcher uit 1868. Intussen is het systeem van strict 
liability dus ook opgenomen in verschillende wetgevingen, zoals bijvoorbeeld 
CERCLA. 
 
De aansprakelijkheid ingevolge common law strict liability geldt ongeacht of de 
beoefenaar van de gevaarlijke activiteit al dan niet de intentie had om te schaden, en 
ongeacht of hij er alles aan gedaan heeft om de schade te voorkomen. De reden 
hiervoor is dat het risico verbonden aan dergelijke activiteiten moet worden gedragen 
door diegene die het uitzonderlijk risico creëert en er normaal gezien voordeel uit 
haalt, en niet door diegene die als buitenstaander aan de risico’s blootgesteld wordt. 
Bovendien kan de exploitant van de gevaarlijke activiteit de kosten voor bijvoorbeeld 
veiligheidsmaatregelen of een verzekering aan de consumenten verrekenen en op die 
manier het risico spreiden. 
 
Het is aan de rechtbanken om uit te maken op welke activiteiten strict liability van 
toepassing is. Normaal zal dit enkel het geval zijn voor de zeer gevaarlijke of 
potentieel schadelijke activiteiten. Een klassiek geval is de stortplaats voor gevaarlijk 
afval437. Via deze beslissingsbevoegdheid hebben de rechtbanken een belangrijke 
inbreng in het milieubeleid. Hun visie kan door de jaren heen wel veranderen, 
bijvoorbeeld naargelang de wetenschappelijke kennis vordert, de buurt rond de 
activiteit verandert, of de activiteit vaker voorkomt. Voor de meeste brownfields, die 
bijvoorbeeld gebruikt werden als pompstation of droogkuis, zal de common law 
theorie van strict liability niet van toepassing zijn, daar het gaat om algemeen 
aanvaarde activiteiten. Naarmate er meer verstedelijking plaatsvindt, en de meer 
industriële brownfields aan de rand van steden door huizen omringd worden, zullen 
ook deze geleidelijk aan niet meer als zeer gevaarlijk gezien worden438. 
 
c. Overdracht van eigendom: caveat emptor 
 
Bij de overdracht van eigendom speelt volgens het common law hoofdzakelijk de 
doctrine van caveat emptor of buyer beware. Het is namelijk bij een overdracht aan 
de koper om zich van de toestand van het terrein te vergewissen. Doet hij dit niet, of 
niet goed genoeg, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij hemzelf. Na de overdracht 
zal de koper de vroegere eigenaar niet meer kunnen aanspreken voor mogelijke 
gebreken, zoals verontreiniging. Het common law bevat wel de hiervoor vermelde 
actiegronden (trespass, nuisance, negligence, strict liability), maar die kunnen hier 
niet worden ingeroepen, zodat een koper riskeert met een verontreinigd terrein achter 
te blijven439. 
 
De voorbije jaren is deze ruime immuniteit voor de verkoper wel afgezwakt. Intussen 
wordt de verkoper verondersteld bepaalde feiten met betrekking tot het verkochte 
goed mee te delen aan de koper. Toch leggen veel rechtbanken deze verplichting 
enkel op bij de verkoop van residentiële eigendommen en niet bij die van 
commerciële eigendommen, waaronder juist de meeste brownfields vallen. De 

                                                 
437 E. GELTMAN, o.c., 17, en de verwijzingen in voetnoot 20 naar voorbeelden van rechtspraak 
hieromtrent. 
438 E. GELTMAN, o.c., 17. 
439 E. GELTMAN, o.c., 1. 
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doctrine van caveat emptor blijft dus in de context van brownfieldontwikkeling van 
belang440. 
 
3. Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 
 
a. Inleiding 
 
De meeste federale milieuwetgevingen worden goedgekeurd in de jaren 70, als 
antwoord op het inconsistente, en vaak ineffectieve, beleid van de Staten en de lokale 
overheden met betrekking tot de controle op verontreiniging. Een gebrek aan 
middelen en de angst om de industrie af te schrikken hinderen de verschillende 
pogingen van de Staten en lokale overheden441. In hun onderlinge concurrentie om 
nieuwe industrie, en dus ook nieuwe jobs, binnen te halen, zijn de verschillende 
overheden niet geneigd de bedrijfswereld veel in de weg te leggen. 
 
Om tot een uniforme regeling te komen op nationaal niveau met betrekking tot 
afvalbeheer, keurt Het Congres in 1976 de Resource Conservation and Recovery Act 
(RCRA) goed. Op die manier beschikken de Staten en de lokale overheden over een 
gemeenschappelijk juridisch kader waarbinnen zij kunnen ageren. RCRA vormt 
samen met CERCLA de belangrijkste wetgeving met betrekking tot de Amerikaanse 
inspanningen om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen en aan te 
pakken442. 
 
b. Toepassingsgebied en doelstellingen 
 
1) Algemeen 
 
RCRA bestaat hoofdzakelijk uit drie programma’s omtrent afvalbeheer, elk duidelijk 
onderscheiden van het ander. De act focust daarbij steeds op welke toekomstige 
verontreiniging tot stand zou kunnen komen en op de preventie van die 
verontreiniging. 
 
RCRA regelt in de eerste plaats de wijze waarop in nog actieve sites gevaarlijk afval 
(hazardous waste) kan gegenereerd worden en hoe het moet behandeld, opgeslagen, 
getransporteerd en verwijderd worden. Het geheel aan bepalingen hieromtrent vormt 
meteen het meest uitgebreide en bekendste deel van RCRA. In de tweede plaats bevat 
RCRA regels betreffende inrichtingen (zoals gemeentelijke stortplaatsen) die 
weliswaar afval ontvangen, maar enkel ongevaarlijk afval. Voor het beheer van 
dergelijk afval (solid waste management) zijn de voorwaarden in RCRA duidelijk 
veel minder uitgebreid. In de derde plaats wordt het beheer van petroleum en andere 
gevaarlijke stoffen in ondergrondse opslagtanks (underground storage tanks) 
gereglementeerd, alsook het verloop van een eventuele sanering bij verontreiniging 
door lekken. 
 
2) Hazardous waste management 
                                                 
440 E. GELTMAN, o.c., 19-20. 
441 B. RAWSON, o.c., 483. 
442 C. JOHNSTON, o.c., 417. Er is wel niet steeds een duidelijke lijn te trekken tussen wanneer 
CERCLA van toepassing is en wanneer RCRA, daar veel van de bepalingen uit beide acts elkaar 
overlappen. 
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Volgens RCRA valt onder de term “hazardous waste”: 

“a solid waste, or combination of solid wastes, which because of its 
quantity, concentration, or physical, chemical, or infectious characteristics 
may (A) cause, or significantly contribute to an increase in mortality or an 
increase in serious irreversible, or incapacitating reversible, illness; or (B) 
pose a substantial present or potential hazard to human health or the 
environment when improperly treated, stored, transported, or disposed of, or 
otherwhise managed”443. 

Het gaat daarbij toch al om behoorlijk verontreinigde stoffen. Niet alle uitgegraven 
verontreinigde grond valt onder deze definitie444. 
 
Om te weten of een bepaalde stof hazardous waste is, moet eigenlijk eerst duidelijk 
zijn of het gaat om solid waste. Is dit laatste niet het geval, dan kan het ook niet gaan 
om hazardous waste. Solid waste wordt gedefinieerd als zijnde: 

“any garbage, refuse, sludge from a waste treatment plant, water supply 
treatment plant, or air pollution control facility and other discarded material, 
including solid, liquid, semisolid, or contained gaseous material resulting 
from industrial, commercial, mining, and agricultural operations, and from 
community activities, but does not include solid or dissolved material in 
domestic sewage, or solid or dissolved materials in irrigation return flows or 
industrial discharges which are point sources subject to permits under 
section 1342 of title 33, or source, special nuclear, or byproduct material as 
defined by the Atomic Energy Act of 1954, as amended (68 Stat. 923) (42 
U.S.C. 2011 et seq.)”445. 

Het gaat hierbij dus eigenlijk om wat men over het algemeen onder afval verstaat446. 
Ondanks het feit dat men spreekt van solid waste, valt ook vloeibaar en gasvormig 
afval onder het begrip. 
 
Ingevolge §6921 van Titel 42 van de U.S. Code moet EPA criteria ontwikkelen en 
bekendmaken om de karakteristieken van gevaarlijk afval te identificeren en om een 
lijst op te stellen van gevaarlijk afval, waarop RCRA dan van toepassing is. De 
uitvoering hiervan door EPA is terug te vinden in de reeds aangehaalde Code of 
Federal Regulations447. JOHNSTON vat het als volgt samen: 

“Under EPA’s regulations, a ‘solid waste’ is ‘hazardous’ if (1) it is listed in 
the regulations as a hazardous waste, (2) it exhibits one of four 
characteristics that qualify it as a ‘hazardous waste’ (i.e., ignitability, 
reactivity, corrosivity, or toxicity), (3) it is a mixture of a listed hazardous 
waste and any other solid waste, or (4) it is derived from the treatment, 
storage, or disposal of a listed waste”448. 

EPA heeft ook reeds een lijst gepubliceerd met zowat 450 specifieke chemische 
stoffen die als toxische afvalstoffen gezien worden. 
                                                 
443 42 U.S.C. §6903, (5). 
444 M. GERRARD, “The Benefits and Risks of Going It Alone”, Natural Resources & Environment 
1999, 463. 
445 42 U.S.C. §6903, (27). 
446 Een gedetailleerde beschrijving van wat exact onder het begrip afval moet verstaan worden, en 
wanneer een goed juist afval wordt, ligt buiten het onderzoeksopzet en daar wordt hier dus niet op 
ingegaan.  
447 40 C.F.R. §261.3. 
448 C. JOHNSTON, o.c., 421. 
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Vervolgens voorziet RCRA in een hele reeks van verplichtingen waaraan zij die 
gevaarlijk afval genereren, transporteren, behandelen, opslaan of verwijderen moeten 
voldoen. Het gaat hier om drie groepen personen: 1) zij die gevaarlijk afval genereren 
(hazardous waste generators), 2) zij die het transporteren (hazardous waste 
transporters), en 3) zij die het behandelen, opslaan en verwijderen (treatment, storage 
and disposal facilities (TSD’s)). 
 
Voor zij die afval genereren verschillen de verplichtingen naargelang de hoeveelheid 
gegenereerd gevaarlijk afval. Het is aan de persoon die afval genereert zelf om uit te 
maken of het gaat om gevaarlijk afval449. Hij moet dus zelf bepalen of de 
verplichtingen in RCRA van toepassing zijn. Indien hij oordeelt dat hij gevaarlijk 
afval genereert, deelt hij dit mee aan EPA, waarna hij een identificatienummer 
krijgt450. Ongeacht de hoeveelheid geldt dat hij slechts gedurende 90 dagen gevaarlijk 
afval op zijn terrein mag opslaan. Overschrijdt hij die termijn, dan zal hij moeten 
voldoen aan de verplichtingen voor de TSD’s451. 
 
Met betrekking tot het transport bepaalt RCRA, zoals verder uitgewerkt in de Code of 
Federal Regulations, dat de transporteur enkel gevaarlijk afval mag aannemen dat 
vergezeld is van het nodige attest452. De transporteur brengt EPA op de hoogte van het 
transport, waarna hij een identificatienummer krijgt453. Het attest met de gegevens 
over het afval volgt het afval steeds. De transporteur moet wel gedurende drie jaar een 
kopie houden van het attest454. 
 
Voor de TSD’s zijn de verplichtingen nog uitgebreider dan voor zij die afval 
genereren of transporteren. De belangrijkste verplichting voor TSD’s, en meteen ook 
het grootste verschilpunt met de twee andere groepen personen, is dat TSD’s 
voorafgaandelijk aan het uitoefenen van hun activiteiten moeten beschikken over een 
vergunning455. De Code of Federal Regulations bevat verder, ter uitvoering van 42 
U.S.C. §6924, een lijst met tal van na te leven verplichtingen456. Het gaat dan onder 
meer van verplichtingen omtrent de inrichting en organisatie van een TSD, tot 
verplichtingen omtrent preventie en noodplanning, en verplichtingen over het 
bijhouden van attesten en andere nuttige gegevens. 
 
Verder vereist RCRA dat indien er contact is tussen het afval en de grond, de TSD het 
grondwater moet controleren, opdat zij eventuele verontreinigingen kan opsporen457. 
Als de TSD een verontreiniging ontdekt, wordt de verontreiniging in kaart gebracht 
en implementeert de TSD een zogenoemd corrective action program458. Dat 
programma geeft aan hoe de verontreiniging moet gesaneerd worden. Het maakt 

                                                 
449 40 C.F.R. §262.11. 
450 40 C.F.R. §262.12. 
451 40 C.F.R. §262.34. 
452 40 C.F.R. §263.20. De tekst spreekt letterlijk van een manifest. POWELL gebruikt de term Uniform 
Hazardous Waste Manifest (F. POWELL, o.c., 340). 
453 40 C.F.R. §263.11. 
454 40 C.F.R. §263.22. 
455 42 U.S.C. §6925. 
456 Zie 40 C.F.R. §264. 
457 40 C.F.R. §264.98-99. 
458 40 C.F.R. §264.100. Zie voor de meest recente informatie hieromtrent ook 
http://www.epa.gov/correctiveaction (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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daarbij niet uit of de verontreiniging veroorzaakt is door gevaarlijke afvalstoffen die 
reeds vóór de goedkeuring van RCRA in de TSD zijn459.  
 
Tot slot kan het zo zijn dat er bij de sluiting van een TSD bepaalde afvalstoffen 
aanwezig blijven op het terrein. De eigenaar/exploitant moet dan wel het terrein 
blijven beheren om verontreiniging te voorkomen. Men noemt dit ook het dirty 
closure scenario of closure as a landfill460. Het spreekt voor zich dat de voorgaande 
bepalingen ook voor brownfields van belang zijn. Aangezien de eigenaar/exploitant 
steeds moet blijven zorgen dat er geen verontreiniging op het terrein van de gesloten 
TSD ontstaat, zal hij kunnen aangesproken worden om het corrective action program 
uit te voeren indien blijkt dat er toch verontreiniging is totstandgekomen. 
 
3) Solid waste management 
 
Vervolgens bevat RCRA een aantal regels over het beheer van afvalstoffen die geen 
gevaarlijke afvalstoffen zijn. Twee aspecten zijn van belang. In de eerste plaats 
verbiedt RCRA open dumping461. Een open dump wordt gedefinieerd als: 

“any facility or site where solid waste is disposed of which is not a sanitary 
landfill which meets the criteria promulgated under section 6944 of this title 
and which is not a facility for disposal of hazardous waste”462. 

In de tweede plaats vraagt RCRA dat EPA standaarden opstelt voor sanitary 
landfills463. Een sanitary landfill is een inrichting voor het storten of verwijderen van 
afval die aan deze standaarden voldoet464. Deze standaarden zijn terug te vinden in 40 
C.F.R. §257. Uiteindelijk zouden dus enkel deze laatste soort stortplaatsen mogen 
overblijven, die dan ook voldoen aan de nodige gezondheids-, veiligheids- en 
milieunormen. 
 
4) Underground Storage Tanks (UST’s) 
 
Tot slot is in RCRA een regeling terug te vinden omtrent het beheer van petroleum en 
andere gevaarlijke stoffen in ondergrondse opslagtanks, evenals omtrent het verloop 
van een eventuele sanering bij verontreiniging door lekken. Dergelijke Underground 
Storage Tanks (UST’s) zijn ook vaak bij brownfields aanwezig465. Om te kunnen 
spreken van een UST of ondergrondse tank, moet minimum 10% van de tank beneden 
de oppervlakte liggen. Om te weten wat juist gevaarlijke stoffen zijn, moet er gekeken 
worden naar de definitie van hazardous substances in CERCLA. De technische 
standaarden voor UST’s zijn vastgesteld in 40 C.F.R. §280. EPA kan bij 
petroleumlekken steeds optreden indien dit noodzakelijk is. EPA kan daarvoor een 
beroep doen op het zogenoemde Leaking Underground Storage Tank Trust Fund466. 
 
c. Handhaving 
                                                 
459 42 U.S.C. §9624, (u). 
460 C. JOHNSTON, o.c., 426. 
461 42 U.S.C. §6945. 
462 42 U.S.C. §6903, (14). 
463 42 U.S.C. §6944. 
464 42 U.S.C. §6903, (26). 
465 M. GERRARD, “Underground Storage Tanks and RCRA Corrective Action”, in M. GERRARD 
(ed.), Brownfields Law and Practice: The Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, 
LexisNexis, Hoofdstuk 18, 4. 
466 42 U.S.C. §6991b, (h). 



 91

 
Net zoals verscheidene andere federale milieuwetgevingen, maar in tegenstelling tot 
CERCLA, gebruikt RCRA een model van cooperative federalism467. Dit houdt in dat 
de Staten, mits toestemming van EPA, een eigen equivalent van de federale regeling 
kunnen hanteren468. Indien deze nieuwe regeling wordt goedgekeurd, vervangt ze de 
federale regeling. CERCLA, daarentegen, kan niet gedelegeerd worden aan de Staten, 
maar dit kan Staten er dan weer wel niet van weerhouden een equivalente “mini-
superfund”-wetgeving aan te nemen469. 
 
Het is belangrijk te weten dat RCRA de handhaving van het uitgewerkte juridische 
kader niet enkel overlaat aan de federale administraties, maar deze bevoegdheid 
grotendeels delegeert naar de Staten. EPA behoudt weliswaar al haar bevoegdheden 
met betrekking tot het uitvoeren van inspecties, het nemen van stalen, het betreden 
van een terrein, het opvragen van informatie, enz470. Het zijn echter de Staten die de 
nodige vergunningen afleveren en voor de controle op de naleving ervan zorgen. De 
Staten dienen zo te zorgen voor een degelijke implementatie van RCRA of het 
equivalent op staatsniveau. Deze uitgebreide delegatie van bevoegdheden geldt zeker 
voor hazardous waste management, maar valt toch vooral op bij de twee andere 
programma’s, zijnde solid waste management en UST’s. In deze laatste twee gevallen 
steunt EPA nog meer op de handhaving vanwege de Staten. JOHNSTON wijst er 
zelfs op dat met betrekking tot UST’s, EPA historisch gezien zo goed als alle 
handhavingsgerelateerde activiteiten aan de Staten heeft overgelaten471. 
 
Daarnaast voorziet RCRA echter wel in een strenge federale controle door EPA472, 
wat maakt dat de federale overheid theoretisch gezien toch nog steeds het laatste 
woord heeft.  
 
Ten slotte krijgt ook de burger een belangrijke rol in het afdwingen van RCRA. 
Burgers kunnen namelijk naar een federale rechtbank stappen om RCRA te doen 
naleven. §6972 van Titel 42 U.S.C. (citizen suits) regelt uitgebreid hoe en tegen wie 
de burgerlijke actie kan ondernomen worden. Met betrekking tot solid waste 
management zijn de burgers zelfs de enige die voor de afdwinging van het verbod op 
open dumping kunnen zorgen473. Belangrijk daarbij op te merken is dat de burger met 
§6972 wel geen vergoeding kan krijgen voor eigen saneringskosten. Op dit vlak zijn 
de bewoordingen in RCRA volgens het U.S. Supreme Court duidelijk verschillend 
van die in CERCLA over het recupereren van saneringskosten474. 
 
d. Relevantie voor brownfields 

                                                 
467 C. JOHNSTON, o.c., 427.  
468 Voor wat betreft hazardous waste management, is deze mogelijkheid terug te vinden in 42 U.S.C. 
§6926; voor solid waste management is dit in 40 C.F.R. §256; en voor underground storage tanks staat 
dit in 42 U.S.C. §6991c. 
469 F. POWELL, o.c., 334. 
470 42 U.S.C. §6926-6927. 
471 C. JOHNSTON, o.c., 429. 
472 Over de spanning tussen de controlerende bevoegdheid van EPA en de bevoegdheden van de Staten, 
veroorzaakt door het feit dat EPA de rol van de Staten kan overnemen (overfiling), cfr. supra. 
473 Zie 42 U.S.C. §6945, (a), waarin verwezen wordt naar §6972. 
474 Zie Meghrig v. KFC Western, 116 S.Ct. 1251 (1996), waarin het U.S. Supreme Court stelt: 
“Congress (…) demonstrated in CERCLA that it knew how to provide for the recovery of cleanup 
costs, and (…) the language used to define the remedies under RCRA does not provide that remedy”. 
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Het grootste nadeel van RCRA ten aanzien van de sanering van brownfields is dat de 
act in eerste instantie gericht is op afvalstoffen die ontstaan in productieprocessen en 
niet op afvalstoffen die ontstaan door een sanering. Zoals reeds aangehaald, focust 
RCRA daardoor op afvalbeheer en preventie van toekomstige verontreiniging. 
Nochtans zijn de meeste saneringen eenmalige gebeurtenissen, waarbij grote 
hoeveelheden verontreinigde bodem en sloopafval moeten behandeld worden – en dus 
geen chemisch productieafval. Wanneer bij een sanering bijvoorbeeld verontreinigde 
grond wordt uitgegraven, moet deze nog voor die kan afgevoerd worden een 
doorgedreven behandeling ondergaan (dit is het zogenoemde land ban program)475. 
Bovendien mag de verontreinigde grond slechts een beperkte periode blijven liggen, 
kan het zijn dat er een vergunning moet aangevraagd worden en kan het zijn dat een 
corrective action moet opgestart worden voor het volledige terrein. Het resultaat is dat 
de verplichtingen in RCRA voor brownfields veel te streng en te duur zijn, en in 
sommige gevallen zelfs sanering verhinderen476. GORMAN geeft overigens al aan dat 
RCRA de kostprijs van afvalverwijdering in het algemeen heeft doen stijgen477. 
 
Een van de belangrijkste bepalingen om gevaarlijke afvalstoffen die in het verleden 
gedumpt zijn aan te pakken, is het artikel omtrent imminent hazard478. Dit artikel zegt 
dat: 

“upon receipt of evidence that the past or present handling, storage, 
treatment, transportation or disposal of any solid waste or hazardous waste 
may present an imminent and substantial endangerment to health or the 
environment, the Administrator may bring suit on behalf of the United 
States in the appropriate district court against any person (including any past 
or present generator, past or present transporter, or past or present owner or 
operator of a treatment, storage, or disposal facility) who has contributed or 
who is contributing to such handling, storage, treatment, transportation or 
disposal to restrain such person from such handling, storage, treatment, 
transportation, or disposal, to order such person to take such other action as 
may be necessary, or both”. 

Dat betekent dat EPA mag optreden tegen eenieder die ooit iets met het afval te 
maken heeft gehad wanneer er een dreigend en substantieel gevaar kan zijn voor de 
gezondheid of het milieu479. Wat juist een dreigend en substantieel gevaar is, wordt 
geval per geval beslist. Zekerheid omtrent het gevaar alvast is niet vereist480. 
 
e. RCRA Brownfields Prevention Initiative 
 

                                                 
475 Zie 42 U.S.C. §6924, (m). 
476 E. GELTMAN, o.c., 27. De auteur verwijst naar een getuigenis van een vroeger medewerker van 
EPA (zie voetnoot 70 p. 27 van het boek). De auteur haalt ook een aantal praktijkgevallen aan, die door 
de strenge en dure verplichtingen in RCRA niet gesaneerd zijn geraakt. 
477 H. GORMAN, “Brownfields in Historical Context”, Environmental Practice 2003, nr. 1, 22. Dit 
klinkt voor een deel ook logisch, gezien er vóór RCRA een grote vrijheid heerste en men dus niet direct 
het risico liep een inbreuk te plegen op welbepaalde regels. 
478 42 U.S.C. §6973, (a). 
479 Tenzij redelijkerwijze niet van hem verwacht kan worden dat hij werkelijk kennis heeft van de 
aanwezigheid van gevaarlijke afvalstoffen in de inrichting (42 U.S.C. §6934, (b)). 
480 D. BERRY, “Non-CERCLA Liability and Requirements That Can Impede Brownfields 
Development”, in M. GERRARD (ed.), Brownfields Law and Practice: The Cleanup and 
Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, Hoofdstuk 5, 6-7. 
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EPA is zich bewust van de drempels die RCRA kan plaatsen om aan 
brownfieldontwikkeling te doen. Daarom start EPA op 11 juni 1998 het RCRA 
Brownfields Prevention Initiative op. Tot die dag concentreert EPA zich voor de 
implementatie van de Brownfields Action Agenda hoofdzakelijk op aspecten die 
samenhangen met CERCLA. In tegenstelling tot het oorspronkelijke Brownfields 
Initiative van 1993, heeft dit nog niet geleid tot een aanpassing van RCRA481.  
 
EPA wenst met dit nieuwe initiatief het hergebruik van potentiële RCRA brownfields 
aan te moedigen, opdat de sites beter voldoen aan de noden van de gemeenschap. Dit 
kan zijn door een betere commerciële of residentiële ontwikkeling of door de vorming 
van groene ruimtes. Een potentiële RCRA brownfield is volgens EPA: 

“a RCRA facility that is not in full use, where there is redevelopment 
potential, and where reuse or redevelopment of that site is slowed due to real 
or perceived concerns about actual or potential contamination, liability, and 
RCRA requirements”482. 

 
Verder bepaalt EPA als doelstellingen van het initiatief: 

“1. To raise awareness by announcing and publicizing our intentions in 
undertaking this initiative to lenders, developers, community representatives 
and other stakeholders in brownfields cleanup and reuse. 2. To work with 
our partners in brownfields reuse to gather information, identify any RCRA 
barriers to redevelopment, and develop solutions. 3. To develop tools such 
as fact sheets and pilot good ideas generated from dialogue with interested 
stakeholders”483. 

EPA wil dus aanvankelijk op het administratieve niveau een aangepast beleid 
uitwerken.  
 
4. Taxpayer Relief Act (TPRA) 
 
Naast CERCLA en RCRA als belangrijkste federale milieuwetgeving betreffende 
brownfields, en naast het common law als geheel van overkoepelende rechtsregels, is 
ook de Taxpayer Relief Act484 extra relevant voor brownfields. In dit onderdeel komt 
daarom deze act kort aan bod485. President Clinton tekende de Taxpayer Relief Act op 
5 augustus 1997. De act voert verschillende belastingshervormingen door, bestaande 
uit meer dan 800 wijzigingen aan de Internal Revenue Code, of ook kortweg de Tax 
Code. 
 
De Taxpayer Relief Act is in het bijzonder interessant voor brownfieldontwikkeling, 
omdat ze een belastingsstimulus bevat om de sanering en ontwikkeling van 

                                                 
481 Het kan wel zijn dat bepaalde artikels uit de Small Business Liability Relief and Brownfields 
Revitalization Act van toepassing zijn op RCRA brownfields, bijvoorbeeld met betrekking tot 
subsidies. 
482 Zie http://www.epa.gov/swerosps/rcrabf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
483 EPA, Memorandum: Facilitating Reuse of Brownfields Subject to the Resource Conservation and 
Recovery Act: RCRA Brownfields Prevention Initiative, 11 juni 1998, beschikbaar op 
http://www.epa.gov/swerosps/rcrabf/pdf/memo0698.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
484 Public Law 105-34. 
485 Enkel de federale wetgeving wordt hier besproken. Daarnaast hebben echter ook veel Staten eigen 
belastingsstimuli in hun brownfieldbeleid opgenomen. Voor enkele voorbeelden, zie A. EDWARDS, 
o.c., 54-55. 
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brownfields aan te moedigen, ook wel genoemd de Brownfields Tax Incentive486. 
§198, (a) van Titel 26 U.S.C. verwoordt deze stimulus als volgt: 

“A taxpayer may elect to treat any qualified environmental remediation 
expenditure which is paid or incurred by the taxpayer as an expense which is 
not chargeable to capital account. Any expenditure which is so treated shall 
be allowed as a deduction for the taxable year in which it is paid or 
incurred”. 

Dit houdt in dat het belastingbetalers toegestaan is hun qualified environmental 
remediation expenditures volledig af te trekken in het jaar dat ze die opgelopen 
hebben, daar waar de klassieke fiscale regels dit normaal niet toelaten487. Op die 
manier heeft diegene die de sanering uitvoert een onmiddellijk belastingsvoordeel 
voor de vaak eenmalige en hoge saneringskosten, alvorens de gecreëerde meerwaarde 
te ontvangen. Dit betekent dat belastingbetalers bedrijfsverliezen kunnen hebben, die 
zij kunnen gebruiken om van andere inkomsten af te trekken, of over te dragen naar 
komende jaren488. 
 
Met een qualified environmental remediation expenditure wordt een uitgave bedoeld 
die betaald is of opgelopen is in verband met de sanering of het beheer van 
gevaarlijke stoffen op een verontreinigde site die de belastingbetaler voor zijn bedrijf 
gebruikt489. Er moet dus een band zijn met zijn bedrijf en de site moet potentieel 
verontreinigd zijn. NPL-sites zijn wel uitgesloten van het toepassingsgebied490. 
 
De overheid schat dat daar waar de belastingsincentive ongeveer $300 miljoen aan 
jaarlijkse belastingsinkomsten kost, de incentive ongeveer $3,4 miljard aan private 
investeringen zal teweegbrengen491. Daardoor zouden zo een 8.000 brownfields 
opnieuw in gebruik kunnen genomen worden. Het blijft hier voorlopig bij schattingen 
daar er nog geen effectieve cijfers bekend zijn. De Brownfields Tax Incentive liep 
normaal af op 31 december 2001, maar is reeds driemaal verlengd492, om nu te 
vervallen op 31 december 2007. 
 
5. Varia 
 

                                                 
486 Zie http://www.epa.gov/brownfields/bftaxinc.htm (laatst bezocht op 5 april 2007). Aanvankelijk 
was de Brownfields Tax Incentive enkel bedoeld voor brownfields in bepaalde achtergestelde gebieden, 
maar sinds 21 december 2000 is dit niet meer het geval (zie de Taxpayer Relief Act van 2000 die de 
Taxpayer Relief Act van 1997 wijzigt). 
487 Wanneer §198 niet van toepassing is, gelden nog steeds de algemene regels uit het fiscaal recht, die 
ook van toepassing zijn op milieusaneringskosten. Over hoe volgens de algemene regels 
milieusaneringskosten kunnen ingebracht worden, zie onder meer A. DORIS, “The Deductibility of 
Environmental Remediation Costs”, in T. DAVIS (ed.), Brownfields: A Comprehensive Guide to 
Redeveloping Contaminated Property, Chicago, ABA Publishing, 2002, 131-148; R. WESTIN, “Tax 
Treatment of Environmental Remediation Costs”, in M. GERRARD (ed.), Brownfields Law and 
Practice: The Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, Hoofdstuk 30, 
1-36. 
488 R. WESTIN, o.c., 15. 
489 26 U.S.C. §198, (b). 
490 26 U.S.C. §198, (c), (2). 
491 http://www.epa.gov/brownfields/bftaxinc.htm (laatst bezocht op 5 april 2007). 
492 Eerst door de Taxpayer Relief Act of 2000 tot 31 december 2003, vervolgens door de Working 
Families Tax Relief Act of 2004 tot 31 december 2005, en dan door de Tax Relief and Health Care Act 
of 2006 tot 31 december 2007. 
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Het hiervoor vermeld juridisch kader is bijzonder relevant specifiek voor 
brownfieldontwikkeling. Daarnaast bestaan er echter nog tal van andere wetgevende 
akten die niet specifiek van toepassing zijn op brownfields, maar in het algemeen op 
het milieubeleid (bv. algemene milieuprincipes of –beginselen), of een bepaald 
milieuaspect (bv. lucht, water, chemische stoffen). Uiteraard gelden al deze juridische 
bepalingen ook voor brownfields en moet de ontwikkelaar ze in aanmerking nemen. 
Een exhaustieve opsomming van deze akten is niet opportuun, aangezien ze 
waarschijnlijk zou neerkomen op een hele lijst van milieuwetgeving. Vandaar dat er 
slechts enkele uitgepikt worden die toch een zeker belang vertonen493. 
 
Vooreerst is er, wat het algemeen milieubeleid betreft, de National Environmental 
Policy Act (NEPA)494. NEPA bepaalt het nationaal milieubeleid, evenals de 
doelstellingen om het milieu te beschermen, te behouden en de toestand ervan te 
verbeteren. NEPA zorgt er verder voor dat deze doelstellingen terdege in het 
milieubeleid van de federale administraties geïmplementeerd en toegepast worden. 
 
Wat dan vervolgens specifieke milieuaspecten betreft, is de Oil Pollution Act 
(OPA)495 van 1990496 interessant. Naast CERCLA en RCRA is OPA een andere 
federale act die brownfieldontwikkeling toch in tamelijk belangrijke mate kan 
beïnvloeden. OPA voorziet namelijk in een wetgevend kader en een 
aansprakelijkheidsregime om lozingen van petroleum in rivieren tegen te gaan. OPA 
regelt alle soorten van petroleumverontreiniging en kan dus van toepassing zijn op 
brownfields indien deze in de buurt van verontreinigde rivieren of oevers liggen. 
 
De Clean Air Act (CAA)497 van 1970 bevat de regels omtrent luchtverontreiniging. In 
uitvoering van de CAA heeft EPA National Ambient Air Quality Standards 
vastgesteld, zijnde luchtkwaliteitsnormen per categorie van gebieden. Gebieden die 
aan deze criteria voldoen worden attainment areas genoemd. Gebieden die er niet aan 
voldoen worden nonattainment areas genoemd. Brownfields liggen meestal in deze 
laatste groep van gebieden498. 
 
Om ervoor te zorgen dat in de nonattainment areas vooruitgang wordt geboekt om te 
komen tot een attainment area, en dat de situatie in een attainment area niet 
verslechtert zodat het een nonattainment area wordt, wordt voorzien in een 
vergunningensysteem499. Dit vergunningensysteem, met daaraan gekoppeld vereisten 
inzake luchtverontreiniging, kan volgens GELTMAN een hinderpaal voor 
brownfieldontwikkeling zijn, daar het vaak goedkoper en gemakkelijker zal zijn om 

                                                 
493 Voor een uitgebreid overzicht over de relatie tussen deze wetgevingen en brownfieldontwikkeling, 
zie D. BERRY, “Non-CERCLA Liability and Requirements That Can Impede Brownfields 
Development”, in M. GERRARD (ed.), Brownfields Law and Practice: The Cleanup and 
Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, Hoofdstuk 5, 12.3-16; E. GELTMAN, 
Recycling Land: Understanding the Legal Landscape of Brownfield Development, Ann Arbor, The 
University of Michigan Press, 2000, 20-26. 
494 42 U.S.C. §§4321-4370f. 
495 33 U.S.C. §§2701-2761. 
496 De Oil Pollution Act werd goedgekeurd naar aanleiding van de olieramp met de Exxon-Valdez op 
24 maart 1989. 
497 42 U.S.C. §§7401-7671q. 
498 E. GELTMAN, o.c., 21. 
499 42 U.S.C. §7470, (1). 
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de nodige luchtverontreinigingsvergunning te verkrijgen in greenfields, die in principe 
in attainment areas liggen500. 
 
De Federal Water Pollution Control Act501 van 1972, algemeen bekend als de Clean 
Water Act (CWA), regelt de lozing van verontreinigende stoffen in de 
oppervlaktewateren. Binnen de CWA bestaat het National Pollutant Discharge 
Elimination System. Volgens dit systeem kan EPA onder bepaalde voorwaarden 
vergunningen afleveren. Net zoals bij de CAA zijn deze vergunningen vaak 
moeilijker te verkrijgen voor brownfields, daar brownfields meestal in gebieden 
liggen met een slechte waterkwaliteit. 
 
De Toxic Substances Control Act (TSCA) van 1976 tot slot geeft specifiek nog 
bepalingen aan met betrekking tot toxische chemische stoffen zoals PCB’s en 
asbest502. Dit zijn stoffen die ook bij brownfields nogal eens voorkomen. Bij de 
sanering zal dan rekening moeten gehouden worden met de bepalingen in de TSCA. 
Daar bijvoorbeeld PCB’s ook gevaarlijke stoffen zijn in de zin van CERCLA, zijn 
beide acts van toepassing op het vrijkomen van PCB’s bij brownfields503. Anderzijds 
spelen soms bij de afbraak van gebouwen waar chemische stoffen als asbest 
vrijkomen ook de hiervoor vermelde luchtverontreinigingsnormen een rol. 
 
 
H. CONCLUSIE 
 
Sinds het begin van de jaren 90 zijn de VS een specifiek brownfieldbeleid beginnen 
uitwerken. Dat heeft op relatief korte tijd geleid tot een wijziging van CERCLA door 
de Brownfields Act. De VS beschikken nu over een volledig juridisch kader voor 
brownfieldontwikkeling. Daarmee zijn de VS het eerste land om de nood aan een 
dergelijk beleid aan te voelen én in concrete maatregelen om te zetten. 
 
De bespreking van het regime toont wel aan dat het gaat om een behoorlijk 
ingewikkeld systeem. Een van de redenen voor de complexiteit is de 
bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de Staten. Deze verdeling is 
niet echt geslaagd en leidt nog regelmatig tot onduidelijkheid over het toe te passen 
normkader. De Brownfields Act stelt een aantal maatregelen voor om dat te 
verhelpen: financiële steun voor de Staten die een eigen brownfieldprogramma 
hebben of een akkoord afsluiten met EPA, een duidelijke afbakening van de 
bevoegdheden van EPA en een mogelijke opschorting van inschrijving op de NPL 
wanneer een Staat of een andere partij het verontreinigd terrein saneert in het kader 
van het staatsprogramma. 
 
Een andere reden voor de complexiteit is de redactie van CERCLA in het algemeen 
en het aansprakelijkheidsregime in het bijzonder. CERCLA is bijzonder gedetailleerd 
uitgewerkt en bevat tal van uitzonderingen op de regels (en vaak ook op de 
uitzonderingen zelf). Eenvoudige voorbeelden hiervan zijn de definities, terug te 
vinden in 42 U.S.C. §9601. Deze vaststelling geldt zeker voor de 
                                                 
500 E. GELTMAN, o.c., 21-22. 
501 33 U.S.C. §§1251-1387. 
502 D. SIVAS, “Asbestos Cleanups”, in M. GERRARD (ed.), Brownfields Law and Practice: The 
Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, Hoofdstuk 19, 3. 
503 B. JACOBS, o.c., 272. 
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aansprakelijkheidsregeling. Om aanspraak te kunnen maken op een van de 
vrijstellingen op het basisregime, dient de verzoeker telkens te voldoen aan vele 
voorwaarden, waarvan sommige problematisch zijn. CERCLA zou daarom gebaat 
zijn bij een vereenvoudiging. Aan de ene kant zou een gedetailleerde regeling voor 
rechtszekerheid moeten zorgen. Wanneer die gedetailleerdheid echter ten koste gaat 
van de leesbaarheid en toepasbaarheid van de regeling, en de regeling dermate 
ingewikkeld maakt dat zij nog moeilijk na te leven is, mist zij haar doel. Alle 
betrokken actoren (overheden, brownfieldontwikkelaars, derden,…) zullen bijna 
steeds genoodzaakt zijn een beroep te doen op zeer specifieke, vaak extern te zoeken, 
expertise. Voor sommige actoren zal dat financieel niet steeds haalbaar zijn504. 
 
Wat voorts opvalt, is dat de bepalingen in CERCLA die op brownfields van 
toepassing zijn, brownfieldontwikkeling vooral willen stimuleren, eerder dan de 
ontwikkeling juridisch af te dwingen. CERCLA bevat zeker sinds de Brownfields Act 
bijvoorbeeld zeer veel regels omtrent allerlei subsidiemogelijkheden. EPA werkt die 
vervolgens nog uit in tal van uitgebreide administratieve richtlijnen. De handhaving 
daarentegen lijkt minder prioritair. In de Brownfields Act is er weinig terug te vinden 
omtrent handhaving. De toepasselijke bepalingen zijn dus deze die reeds voor de 
Brownfields Act in CERCLA stonden en die zijn over het algemeen eerder summier 
en ruim geformuleerd505. Dat is bijvoorbeeld het geval met de mogelijkheid voor EPA 
om een sanering te heropenen nadat een saneringsplan is goedgekeurd of zelfs na een 
effectieve sanering506. Deze optie is zeer ruim geformuleerd en bovendien is het niet 
duidelijk hoe de betrokkene zich hiertegen kan beschermen of verdedigen. Hoewel 
EPA er slechts uiterst zelden gebruik van maakt, schrikt ze potentiële 
brownfieldontwikkelaars toch af. 
 
Tot slot is het positief vast te mogen stellen dat de VS behoorlijk wat financiële 
middelen uittrekken voor brownfieldontwikkeling, ook al keert de overheid meestal 
minder uit dan CERCLA officieel toestaat. Ontegensprekelijk gaat het nog steeds om 
aanzienlijke bedragen. Om een idee te hebben van het gewicht van het totale aantal 
uitgekeerde subsidies voor brownfieldontwikkeling in de VS zou het wel nuttig 
kunnen zijn een vergelijking te maken met andere landen, waarbij onder andere 
rekening moet worden gehouden met de verhouding met de totale budgetten voor 
leefmilieu, economie en huisvesting. 

                                                 
504 Denk maar aan de lokale overheden en particulieren. 
505 In tegenstelling tot de meeste andere bepalingen in CERCLA. Cfr. supra. 
506 42 U.S.C. §9628, (b), (1), (B). 
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HOOFDSTUK III: NEDERLAND 
 
“Inzet van het huidige saneringsbeleid van VROM is niet dat na de schoonmaak op de 

bodem elke maatschappelijke functie mogelijk is. De sanering is gericht op het 
toekomstige gebruik (functioneel saneren)”. 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)507 
 
A. INLEIDING 
 
Wat Love Canal is voor de Verenigde Staten, is Lekkerkerk voor Nederland: een 
zwart punt in de geschiedenis van het land, maar meteen ook een keerpunt dat de 
ontwikkeling inleidt van een uitgewerkt bodembeleid. 
 
In april 1980 werden in Lekkerkerk in de provincie Zuid-Holland giftige stoffen 
aangetroffen onder een nieuwbouwwijk. Het bleek onder meer om de 
kankerverwekkende stoffen benzeen en tolueen te gaan. De grond onder de 
nieuwbouwwijk was in 1970 en 1971 bouwrijp gemaakt met chemisch afval in plaats 
van met zand. De woonwijk met ruim 260 woningen werd ontruimd508. Alle bewoners 
moesten verhuizen. Om de vervuilde locaties te saneren werd alle verontreinigde 
grond weg gegraven. Het schoonmaken van de grond kostte bijna tweehonderd 
miljoen gulden509 (ongeveer 90 miljoen euro). Bodemvervuiling kwam hierdoor in het 
middelpunt van de nationale belangstelling510. De affaire maakte voor het eerst echt 
duidelijk dat het vermogen tot natuurlijk herstel van de bodem niet onbeperkt is; een 
gedachte die tot dan toe levendig aanwezig was511. 
 
Hoewel Lekkerkerk volgens de in hoofdstuk I uitgewerkte onderzoeksdefinitie strikt 
gezien geen brownfield is, is het deze zaak die aanleiding geeft tot de ontwikkeling 
van het Nederlandse bodembeleid zoals dat ook van toepassing is op brownfields. In 
dit hoofdstuk komt het algemeen juridisch kader voor de sanering en ontwikkeling 
van brownfields in Nederland aan bod512. De term brownfield wordt echter in 
Nederland voorlopig nog maar vrij zelden gebruikt. Vandaar dat er letterlijk niet echt 
sprake kan zijn van een Nederlands brownfieldbeleid. Het onderzoek spitst zich 
daarom hoofdzakelijk toe op het algemeen regime voor de historisch (potentieel) 
verontreinigde sites. 
 
De Nederlandse wetgeving vertoont heel wat interessante raakpunten met de 
Belgische. Het feit dat beide landen aan het begin van de 19de eeuw een Franse 
overheersing hebben gekend, ligt hier grotendeels aan ten grondslag. Zowel in 
Nederland als in België werd de Code civil of de Code Napoleon ingevoerd. Deze 

                                                 
507 Zie http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9538 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
508 H. LUIGIES, “Bodemsanering in Nederland”, in C. DE VRIES-HESS, D. RYCKBOST en H. 
LUIGIES, Bodemsanering, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1997, 49. 
509 Zie http://www.milieuloket.nl/9292000/modulesf/vfz6g9r00001 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
510 Voor een overzicht van de feiten, zie J. VAN DE GRIENDT en E. JANSSEN, “Lekkerkerk, was 
daar niet iets mee aan de hand?”, Bodem: tijdschrift over duurzaam bodembeheer 2004, 177-179. 
511 C. VAN DER WILT, “Wetgeving inzake de bodem”, in C. BACKES, T. DRUPSTEEN, P. 
GILHUIS en N. KOEMAN (eds.), Milieurecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2001, 377. 
512 Voor de redenen voor de bespreking van en, in een volgend hoofdstuk, de vergelijking met het 
Nederlandse systeem, zie hoofdstuk I. 
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werd intussen vervangen door een Burgerlijk Wetboek513, maar de Franse invloed is 
nog steeds duidelijk merkbaar. 
 
Daarnaast maakt Nederland net als België deel uit van de Europese Unie. Aangezien 
de Europese Unie het milieubeleid binnen de Unie, en dus ook binnen de lidstaten, in 
sterke mate stuurt, loopt het milieubeleid in Nederland en België ten dele parallel. 
 
Anderzijds is het wel zo dat veel relevante aspecten voor brownfieldontwikkeling, 
zoals bodemverontreiniging en ruimtelijke ordening, (nog) niet vanuit de EU geleid 
worden. Het brownfieldbeleid zal daardoor in beide landen toch heel wat eigen 
accenten hebben. Bovendien wordt Nederland wat het milieubeleid betreft vanuit een 
centraal bestuur geleid, met weliswaar overdracht van bevoegdheden tot uitvoering 
ervan naar lagere besturen, daar waar in het federale België de milieubevoegdheden, 
met inbegrip van de mogelijkheid om wetgevend op te treden, hoofdzakelijk 
overgedragen zijn aan de drie evenwaardige gewesten. In België kan er niet 
gesproken worden van een leidende centrale overheid. Dat maakt dat het onderzoek 
van het Nederlandse kader zich beperkt tot de studie van één wettelijk systeem. 
 
Net zoals in het hoofdstuk over de V.S. komen in eerste instantie de rechtsregels 
omtrent bodemsanering aan bod. In tweede instantie worden andere toepasselijke en 
relevante wetgevende akten en beleidsdocumenten besproken. Het gaat onder meer 
over de afvalstoffenwetgeving, aspecten van ruimtelijke ordening, de regels met 
betrekking tot de milieuvergunning,…  
 
 
B. HET JURIDISCHE KADER MET BETREKKING TOT 
BODEMSANERING 
 
1. Interimwet bodemsanering 
 
Net zoals Love Canal in de VS de aanzet gaf voor de goedkeuring van CERCLA, 
leidde Lekkerkerk in het begin van de jaren 80 in Nederland in de eerste plaats tot de 
goedkeuring van de Interimwet bodemsanering514. Deze wet trad in werking op 15 
januari 1983. Ondanks het feit dat de Interimwet bodemsanering er kwam in 
afwachting van meer definitieve wetgeving, bevatte ze toch een vrij uitgewerkt 
juridisch kader voor bodemsaneringen. Het uitgangspunt was dat het initiatief tot 
sanering van historische bodemverontreiniging bij de overheid lag. Primair saneerde 
en betaalde de overheid515. Er bestond dus geen onderzoeks- noch een saneringsplicht 
ten aanzien van reeds aanwezige bodemverontreiniging. Wel had de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingevolge artikel 12 lid 1 
van de Interimwet bodemsanering de bevoegdheid om een bevel tot sanering uit te 
vaardigen516. De minister heeft hier echter nooit van gebruik gemaakt517. 
                                                 
513 Hetwelk op 1 januari 1992 vervangen werd door het huidige Burgerlijk Wetboek. 
514 Wet van 29 december 1982, houdende tijdelijke regelen inzake sanering ingeval van verontreiniging 
van de bodem (Interimwet bodemsanering) (Stb. 1982, 763). 
515 C. VAN DER WILT, o.c., 377. 
516 Art. 12 lid 1 van de Interimwet bodemsanering luidt als volgt: “Onze Minister kan degene op wiens 
grondgebied zich de oorzaak bevindt van een verontreiniging van de bodem in een geval als 
aangewezen krachtens artikel 7, eerste lid, bevelen de daarbij aangegeven maatregelen te nemen om de 
oorzaak van die verontreiniging weg te nemen of de verontreiniging of de gevolgen daarvan te 
beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken”. Art. 7 lid 1 bepaalt dat de minister op basis van een 
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Gelijktijdig met de sanering of achteraf verhaalde de overheid dan de kosten voor 
onderzoek en sanering op de veroorzaker van de bodemverontreiniging of op degene 
die ongerechtvaardigd verrijkt was. Deze twee mogelijkheden van kostenverhaal 
waren neergeschreven in artikel 21 Interimwet bodemsanering. De overheid kon de 
kosten verhalen op de eigenaar of gebruikers van onroerende goederen waarop zich de 
oorzaak van de verontreiniging bevond, dan wel de verontreiniging of de gevolgen 
daarvan zich voordeden, of op personen met beperkte rechten waaraan dergelijke 
goederen waren onderworpen, voor zover zij door de sanering ongerechtvaardigd 
verrijkt werden. In het eerste geval moest de overheid een onrechtmatige daad in 
hoofde van de veroorzaker kunnen aantonen waardoor de verontreiniging van de 
bodem in het betrokken geval was veroorzaakt. In het tweede geval moest de overheid 
kunnen aantonen dat iemand ongerechtvaardigd was verrijkt ten koste van de 
overheid, opdat zij een vergoeding zou krijgen voor haar schade tot het bedrag van de 
verrijking. 
 
De overheid heeft volgens SEERDEN in eerste instantie de veroorzaker via 
onrechtmatige daad willen aanpakken. Het verhaalsrecht wegens ongerechtvaardigde 
verrijking was in het begin namelijk alleen bedoeld om speculatie tegen te gaan518. De 
overheid wilde het kostenverhaal toepassen wanneer zij een verontreiniging op een 
terrein van een ander dan de overheid zelf gesaneerd had519. Dit kon bijvoorbeeld zijn 
wanneer zij vond dat een bepaald bedrijfsterrein van een bepaalde firma moest 
gesaneerd worden, en de firma zelf niets deed. Het kostenverhaal op basis van 
onrechtmatige daad, neergeschreven in het huidig artikel 162 van Boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek520 (oud artikel 1401 B.W.), verliep in de praktijk echter niet zo 
vlot. De overheid ondervond onder invloed van de rechtspraak heel wat beperkingen. 
Zo moest een bodemverontreiniging bij een derde volgens de Hoge Raad 
onrechtmatig zijn ten opzichte van de Staat521. Dit is een toepassing van artikel 6:163 
B.W. volgens hetwelk “[g]een verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de 
geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die 
heeft geleden”. Deze bepaling wordt ook het relativiteitsprincipe of de Schutznorm 
genoemd522. Volgens de Hoge Raad in voormeld arrest kan er bij 

                                                                                                                                            
provinciaal milieuprogramma vaststelt welke van de aangewezen gevallen voor sanering of onderzoek 
in aanmerking komen. 
517 H. LUIGIES, o.c., 51. 
518 R. SEERDEN, Hoofdlijnen bodembeschermingsrecht, Den Haag, Sdu Uitgevers bv, 2003, 180. 
519 Voor een terrein van de overheid zelf dat door een derde verontreinigd was, kon een beroep gedaan 
worden op de middelen uit het civiele recht (cfr. infra). 
520 De artikels uit het Burgerlijk Wetboek worden verder als volgt aangeduid: “[Boek]:[artikel] B.W.” 
Dit komt in dit geval neer op artikel 6:162 B.W. Artikel 6:162 B.W. luidt als volgt: 
“1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is 
verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.  
2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd 
met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer 
betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.  
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld 
of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt.” 
521 Hoge Raad 9 februari 1990, Administratiefrechtelijke beslissingen 1990, 1249, noot C. KLEIJS-
WIJNNOBEL; T.M.A. 1990, 107, noot J. VAN DUNNÉ. 
522 R. SEERDEN, o.c., 81; R. SEERDEN en M. VAN ROSSUM, “Legal Aspects of Soil Pollution and 
Decontamination in the Netherlands”, in R. SEERDEN en K. DEKETELAERE (eds.), Legal Aspects of 
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bodemverontreiniging slechts sprake zijn van een onrechtmatigheid ten aanzien van 
de Staat vanaf het moment waarop de Staat zich de zorg voor een schone bodem heeft 
aangetrokken, althans vanaf het moment waarop het voor de verontreiniger duidelijk 
moet zijn geweest dat de Staat zich die zorg zou gaan aantrekken523. 
 
De Hoge Raad heeft dit standpunt vervolgens in twee arresten verduidelijkt door te 
stellen dat de overheid haar saneringskosten met betrekking tot vóór 1 januari 1975 
veroorzaakte bodemverontreiniging niet op de veroorzaker kon verhalen524. Volgens 
de Hoge Raad is het slechts vanaf 1 januari 1975 duidelijk geworden dat de overheid 
zich de sanering van bodemverontreiniging is gaan aantrekken en dat het 
verontreinigen van de bodem onrechtmatig kan zijn ten aanzien van de overheid. De 
Hoge Raad geeft wel een uitzondering aan, volgens dewelke de Staat ook 
kostenverhaal kan uitoefenen voor vervuiling van voor 1 januari 1975. Dat is de 
situatie waarin de Staat kan bewijzen dat de verontreiniging toch onrechtmatig was 
ten aanzien van de overheid doordat de bedoelde duidelijkheid reeds eerder bestond, 
en dat er dus voor de veroorzaker concrete aanwijzingen waren dat de overheid een 
sanering zou gaan uitvoeren525. Sinds enkele arresten van de Hoge Raad van 30 
september 1994 geldt deze regel overigens niet enkel voor de verontreiniging van 
eigen bedrijfsterreinen, maar ook voor andere plaatsen waar afvalstoffen zijn gestort 
of ten vervoer gegeven526. Ondanks deze uitzondering werd het voor de Staat 
nagenoeg onmogelijk de kosten van onderzoek en sanering te verhalen op de 
veroorzakers van bodemverontreiniging vóór 1 januari 1975, althans onder de 
Interimwet bodemsanering527, daar waar bij brownfields een dergelijke oude 
verontreiniging regelmatig aanwezig zal zijn. Meer in het algemeen bleek in de 
praktijk, mede onder invloed van nog andere factoren (zoals insolventie, faillissement, 
verjaring, state of the art), dat het heel moeilijk was om achteraf aan kostenverhaal te 
doen. 
 
Bij de goedkeuring van de Interimwet bodemsanering had de overheid bovendien nog 
geen duidelijk zicht op de omvang van de bodemverontreiniging in Nederland. VAN 
DER WILT vermeldt dat in het begin van de jaren 80 de totale saneringskosten op 1 
miljard gulden werden geraamd (ongeveer 454 miljoen euro). De Stuurgroep “Tien 
jaren-scenario bodemsanering” raamde de kosten eind jaren 80 al op 50 miljard 
gulden (ongeveer 22,7 miljard euro). Uit rapporten van verschillende commissies 
bleek in het midden van de jaren 90 dat de opruiming van de historische vervuiling bij 
de voortzetting van het bestaande beleid, met de voor handen zijnde 
saneringstechnieken, 100 miljard gulden (ongeveer 45,4 miljard euro) zou gaan 

                                                                                                                                            
Soil Pollution and Decontamination in the EU Member States and the United States, Antwerpen – 
Groningen, Intersentia, 2000, 326. 
523 H. LUIGIES, o.c., 51. 
524 Hoge Raad 24 april 1992, N.J. 1993, 2636, noot C. BRUNNER; M. en R. 1992, 409, noot P. 
GERRITZEN-RODE; T.M.A. 1992, 131; Hoge Raad 24 april 1992, N.J. 1993, 2621; M. en R. 1992, 
409, noot P. GERRITZEN-RODE; T.M.A. 1992, 134, noot J. VAN DUNNÉ. Voor een uitgebreidere 
bespreking van de arresten, zie verder ook J. VRANKEN, “Rechterlijke rechtsvinding in VAN 
Wijngaarden/Staat”, in J. VRANKEN en H. VON MEIJENFELDT, Inbouw hoofdstuk bodemsanering 
in de Wet bodembescherming, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1993, 2-7. 
525 De overheid kan daarnaast ook de veroorzaker aanspreken bij een inbreuk op een subjectief recht 
van de Staat. 
526 Hoge Raad 30 september 1994, T.M.A. 1994, 159, noot J. VAN DUNNÉ; A.A. 1995, 273. 
527 H. LUIGIES, o.c., 52. 
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kosten. Zo maar even 100 keer meer dan men aanvankelijk vermoedde528. Gezien de 
later vermoede omvang van het probleem was het systeem van pre-financiering 
vanwege de overheid, met kostenverhaal achteraf, onhoudbaar. Intussen zijn er 
volgens het Milieu en Natuur Planbureau 400.000 locaties die mogelijk ernstig 
verontreinigd zijn529. 
 
2. Wet bodembescherming 
 
a. Inleiding 
 
In 1994 werd de Interimwet bodemsanering volledig geïntegreerd in de Wet 
bodembescherming530. De Wet bodembescherming bestond reeds sedert 1986, en was 
in werking getreden op 1 januari 1987, maar voorzag tot voor de integratie enkel in de 
wettelijke basis voor preventieve bodembeschermingsvoorschriften. Sinds 1994 bevat 
de Wet bodembescherming naast een preventief luik, dus ook een curatief luik. Het 
zal vooral dat laatste luik zijn dat bij de bespreking van het Nederlandse 
brownfieldbeleid aan bod komt. De Interimwet bodemsanering is vervallen op 15 mei 
1994, de dag waarop de integratie in de Wet bodembescherming in werking trad531. 
 
Het curatieve luik zoals overgenomen uit de Interimwet bodemsanering volstond 
echter niet langer en kwam zeker de laatste jaren onvoldoende tegemoet aan de noden 
in de praktijk. Het wettelijk kader hinkte duidelijk achterop eens de 
beleidsvernieuwing op snelheid kwam. De Wet bodembescherming was daarom aan 
een grondige vernieuwing toe. Na een beleidsproces van een tiental jaren, werd de 
Wet bodembescherming met ingang van 1 januari 2006 ingrijpend gewijzigd door de 
Wet van 15 december 2005, houdende wijziging van de Wet bodembescherming en 
enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het beleid inzake 
bodemsaneringen532. De wetswijziging was bedoeld om het bodemsaneringsbeleid dat 
zich de laatste jaren had ontwikkeld een wettelijke grondslag te geven en om de 
bodemsanering soepeler te laten verlopen. Intussen wordt ze alvast overwegend 
positief onthaald in de literatuur533.  
 
b. Toepassingsgebied 
 
De Wet bodembescherming is gericht op het voorkomen en bestrijden van nieuwe 
verontreiniging en op de sanering van reeds lang bestaande verontreiniging534. De wet 
lijkt dus een onderscheid te maken tussen nieuwe en historische verontreiniging, met 

                                                 
528 C. VAN DER WILT, o.c., 378-380. 
529 http://www.mnp.nl/nl/dossiers/bodem/veelgestelde_vragen/index.html?printable=yes&what=all 
(laatst bezocht op 11 april 2007). 
530 Wet van 3 juli 1986, houdende regelen inzake bescherming van de bodem (Wet bodembescherming) 
(Stb. 1986, 404). 
531 Zie de Wet van 10 mei 1994 houdende uitbreiding van de Wet bodembescherming met een 
saneringsregeling (Stb. 1994, 331). 
532 Stb. 2005, 680. 
533 W. BRAAMS en A. VAN POORTVLIET, “De evolutie nadert haar voltooiing. De vernieuwing van 
de Wet bodembescherming”, T.M.A. 2006, 46-52; E. DANSE en A. HAVINGA-SMILDE, “Wijziging 
Wet bodembescherming in verband met bodemsanering”, M. en R. 2006, 138-144. Minder positief, in 
het bijzonder omtrent het nastreven van het beginsel “de vervuiler betaalt”, is E. BRANS, “De positie 
van de vervuiler onder de vernieuwde Wet bodembescherming”, T.M.A. 2006, 43-45. 
534 C. VAN DER WILT, o.c., 381. 
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dien verstande dat de wet deze benaming niet letterlijk hanteert. Algemeen gesteld 
slaat het preventieve luik, zijnde de bepalingen omtrent de voorkoming van 
verontreiniging, op nieuwe verontreiniging en het curatieve luik, zijnde de 
saneringsbepalingen, eerder op historische verontreiniging. Het criterium om te 
bepalen of het gaat om nieuwe of historische verontreiniging is de datum 1 januari 
1987, datum van inwerkingtreding van de Wet bodembescherming. Verontreiniging 
van voor die dag wordt gezien als historische verontreiniging. Verontreiniging 
ontstaan na 1 januari 1987 wordt bestempeld als nieuwe bodemverontreiniging. Het is 
belangrijk in te zien dat de Wet bodembescherming zelf dit criterium niet vooropstelt. 
Het is ontwikkeld door de overheid. Bij brownfields zal er eerder sprake zijn van 
historische verontreiniging. Hierna wordt daarom vooral ingegaan op de hierop 
betrekking hebbende saneringsbepalingen. 
 
Vooreerst is het voor een goed begrip van het volledige juridische kader toch van 
belang even kort stil te staan bij de aanpak van nieuwe bodemverontreiniging. Na de 
eerste ervaringen met de Interimwet bodemsanering was, zoals hierboven al 
aangegeven, duidelijk dat de gevolgen van de Interimwet bodemsanering financieel 
niet te dragen waren door de overheid. Vandaar dat de overheid voor 
bodemverontreiniging ontstaan vanaf 1 januari 1987 haar uitgangspunt veranderde, en 
zij niet langer primair zelf zou saneren. Het nieuwe uitgangspunt is de preventie van 
nieuwe bodemverontreiniging. Mocht er ondanks de regels ter voorkoming van 
bodemverontreiniging toch verontreiniging tot stand komen, zal het de vervuiler zijn 
die betaalt. De verantwoordelijkheid voor de sanering verschuift dus van de overheid 
naar de vervuiler of zijn/haar rechtsopvolger zelf. Deze laatste zal normaal gezien 
vrijwillig moeten overgaan tot sanering535. 
 
In beginsel zal vanaf 1 januari 1987 iedere nieuw opgetreden bodemvervuiling 
gesaneerd worden. Indien de vervuiler zijn verantwoordelijkheid niet opneemt, kan de 
overheid de sanering afdwingen via bestuursrechtelijke handhaving van de 
vergunningsvoorschriften en zonodig via artikel 13 van de Wet bodembescherming. 
Dit artikel bevat een algemene zorgplicht, die als volgt verwoord is: 

“Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 
6 tot en met 11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat 
door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is 
verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 
worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, 
dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de 
verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken 
en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of 
aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen 
onverwijld genomen”. 

 
Nieuwe bodemverontreiniging moet dus ingevolge de overtreding van specifieke 
wettelijke voorschriften en/of de algemene zorgplicht van artikel 13 Wet 
bodembescherming direct opgeruimd worden door en voor rekening van de 
                                                 
535 LUIGIES geeft hiervoor treffend de reden weer: “De omvang van het probleem en de systematiek 
van de [Interimwet bodemsanering], in onderlinge samenhang bezien, maken duidelijk waarom 
vrijwillige sanering van overheidswege zo nadrukkelijk gepropageerd en gestimuleerd wordt. In feite is 
vrijwillige sanering noodzakelijk door het falen of, zo men wil, de onmacht van het gekozen wettelijk 
instrumentarium” (H. LUIGIES, o.c., 54). 
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overtreder. Artikel 13 vormt zo meteen het sluitstuk van de regeling voor nieuwe 
verontreiniging in de Wet bodembescherming536. In vergelijking met de Interimwet 
bodemsanering is er in de Wet bodembescherming dus duidelijk een overgang op te 
merken van handhaving via de civielrechtelijke aansprakelijkheid naar handhaving 
via het bestuursrecht, zij het dat bepaalde instrumenten uit het civiele recht nog steeds 
toegepast zouden kunnen worden. 
 
Wat vervolgens de sanering van bodemverontreiniging betreft, lijkt de ruime definitie 
van saneren zowel van toepassing op nieuwe als historische verontreiniging. De 
definitie stelt namelijk dat saneren “het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken 
van verontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging 
van de bodem”537 is. SEERDEN geeft echter meteen aan: 

“dat de meeste wettelijke instrumenten inzake sanering hoofdzakelijk 
betrekking hebben op sanering van historische gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging. Voor recente (ernstige en niet-ernstige) gevallen van 
bodemverontreiniging moet men terugvallen op de reguliere handhaving van 
milieuvergunningen en algemene regels, dan wel de algemene zorgplicht 
van artikel 13 Wbb”538. 

Nochtans sluit de Wet bodembescherming zelf niet letterlijk uit dat bepaalde 
saneringsbepalingen toegepast worden op nieuwe bodemverontreiniging.  
 
Zoals uit bovenstaand citaat van SEERDEN valt af te leiden, wordt het 
toepassingsgebied van de saneringsbepalingen door het beleid nog op een tweede 
manier verengd. Naast het feit dat zij vooral van toepassing zijn op historische 
vervuiling, hebben ze hoofdzakelijk ook slechts betrekking op gevallen van ernstige 
verontreiniging. Een “geval van ernstige verontreiniging” wordt als volgt 
gedefinieerd: 

“geval van verontreiniging waarbij de bodem zodanig is of dreigt te worden 
verontreinigd, dat de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, 
plant of dier heeft, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd”539. 

Dat de Wet bodembescherming zich vooral richt tot ernstige verontreinigingen blijkt 
bijvoorbeeld uit artikel 28 volgens hetwelk onder bepaalde voorwaarden de sanering 
van niet-ernstige verontreinigingen niet moet gemeld worden bij gedeputeerde staten 
van de betrokken provincie. Wannéér de bodem net op een dergelijke manier dreigt 
verontreinigd te worden, zou de overheid verder moeten regelen in een algemene 
maatregel van bestuur (amvb)540, maar deze amvb ontbreekt541. In afwachting van een 
amvb gebruikt de overheid de Circulaire van 4 februari 2000 Streefwaarden en 
interventiewaarden bodemsanering542. Deze circulaire bepaalt, zoals de titel het stelt, 
de streef- en interventiewaarden met betrekking tot de bodem, uitgedrukt in 
concentraties van stoffen. De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is 
van een duurzame bodemkwaliteit. Vertaald naar het curatieve beleid, betekent dit dat 
                                                 
536 C. VAN DER WILT, o.c., 384. 
537 Art. 1 Wet bodembescherming. 
538 R. SEERDEN, o.c., 81. 
539 Art. 1 Wet bodembescherming.  
540 Art. 36 Wet bodembescherming. Een amvb is een besluit van de regering waarin wettelijke regels 
nader worden uitgewerkt. 
541 Zie hieromtrent bijvoorbeeld ook A. CHRISTIAANS, “Wanneer is bodemverontreiniging ernstig? 
Een belangrijk begrip in de bodemsanering onder de loep”, Bodem: tijdschrift over duurzaam 
bodembeheer 2000, 90-91 (met reactie van A. BOEKHOLD, 92-93). 
542 Stcrt. 24 februari 2000, 39. 
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streefwaarden het niveau aangeven dat bereikt moet worden om de functionele 
eigenschappen die de bodem voor mens, dier of plant heeft, volledig te herstellen543. 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden 
verminderd544. Van bodemverontreiniging is sprake wanneer de streefwaarden als 
gevolg van menselijk handelen overschreden zijn. Liggen de concentraties van stoffen 
tussen de streef- en de interventiewaarden, is er sprake van niet-ernstige 
bodemverontreiniging. Liggen de concentraties daarentegen boven de 
interventiewaarden, dan gaat het om een ernstige bodemverontreiniging545. 
 
Tot vóór de wijziging van de Wet bodembescherming van 15 december 2005 speelde 
nog een laatste element mee opdat de overheid gebruik kon maken van bepaalde 
wettelijke instrumenten om historische bodemverontreiniging te bestrijden, namelijk 
het antwoord op de vraag of de ernstige verontreiniging ook urgent diende gesaneerd 
te worden. De ratio achter de urgentiebepaling was volgens BOS en WILDEBOER de 
gedachte dat de omvang van de historische bodemverontreiniging in Nederland zó 
groot was dat niet alles tegelijk kon worden aangepakt. Er was behoefte aan een 
zekere prioritering546. Bij de bepaling van de urgentie werd gelet op de actuele risico’s 
en op de lokale omstandigheden547. De regels voor de bepaling van de urgentie 
moesten normaal in een amvb neergelegd worden548. Die amvb was er tot op de dag 
van de wetswijziging nog niet549. 
 
In het huidige artikel 36 Wet bodembescherming is de vereiste van het stellen van 
regels met betrekking tot de urgentie geschrapt. Het begrip “urgentie” komt overigens 
in de volledige Wet bodembescherming niet meer voor. Het is vervangen door de 
noodzaak tot een spoedige sanering, neergeschreven in artikel 37 Wet 
bodembescherming. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan het feitelijk gegeven dat 
het uitsluitend stellen van prioriteiten op grond van de milieuhygiënische situatie niet 
aansluit bij de praktijk550. In die praktijk wordt immers vaak gesaneerd om redenen 
die niet direct iets met de bodemsituatie te maken hebben. De maatschappelijke 
context krijgt op die manier meer belang. Aangezien brownfields dikwijls een 
negatieve maatschappelijke invloed hebben, gaan ze onder de huidige Wet 
bodembescherming misschien vlugger dan met de (milieuhygiënische) 

                                                 
543 Circulaire van 4 februari 2000 Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering, 6. 
544 Circulaire van 4 februari 2000 Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering, 4. 
545 Om van overschrijding van de interventiewaarden te spreken, dient voor tenminste één stof de 
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van bodem- of 
sedimentverontreiniging, of 100 m³ poriënverzadigd bodemvolume in het geval van 
grondwaterverontreiniging, hoger te zijn dan de interventiewaarde. 
546 H. BOS en L. WILDEBOER (eds.), Wet bodembescherming, Lelystad, Koninklijke Vermande B.V., 
Vol. 1, 2000, B-1 51. 
547 Volgens VAN DER WILT hield dit in dat “wordt gekeken naar op de plaats van de verontreiniging 
voorkomende risico’s voor mens (actuele humane risico’s), plant en dier (actuele ecologische risico’s) 
en verspreiding (actuele verspreidingsrisico’s) van de verontreiniging, gerelateerd aan het gebruik van 
de locatie. (…) Een geval is slechts niet urgent indien voor alle drie de aspecten (mens, ecologie en 
verspreiding) aannemelijk is gemaakt, dat er geen sprake is van een zodanig actueel risico dat bepaalde 
waarden worden overschreden” (C. VAN DER WILT, o.c., 388). 
548 Oud art. 36 tweede zin Wet bodembescherming. 
549 De overheid hanteerde intussen de Circulaire van 19 december 1997 Saneringsregeling Wet 
bodembescherming: beoordeling en afstemming (Stcrt. 1998, 4). 
550 W. BRAAMS en A. VAN POORTVLIET, o.c., 48; E. DANSE en A. HAVINGA-SMILDE, o.c., 
139. 
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urgentiebepaling als gronden gezien worden waar een spoedige sanering noodzakelijk 
is. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat het beleid zo georiënteerd is dat de sanering 
van bodemverontreiniging veroorzaakt na 1 januari 1987 hoofdzakelijk aangepakt 
wordt via artikel 13 Wet bodembescherming of via de aanpak van de overtreding van 
milieuvergunningvoorschriften of algemene regels. De specifieke 
saneringsbepalingen in de Wet bodembescherming gelden op hun beurt eerder voor 
de ernstige gevallen van bodemverontreiniging die vóór 1987 veroorzaakt zijn, met 
dien verstande dat de Wet bodembescherming dit zelf niet zo expliciet stelt. Dit 
laatste zou voor de rechtszekerheid anders wel een goede zaak zijn.  
 
c. Actief bodembeheer 
 
Uit het bovenstaande volgt dat de Wet bodembescherming dus nauwelijks iets bepaalt 
over de aanpak van niet-ernstige verontreiniging van vóór 1987551. Voor dergelijke 
verontreinigingen is er geen saneringsnoodzaak en dus ook geen saneringstijdstip 
bepaald552. 
 
De afgelopen jaren heeft zich dan bij provincies en gemeenten een beleid van actief 
bodembeheer ontwikkeld heeft553. Actief bodembeheer wil de gewenste 
maatschappelijke ontwikkelingen zodanig faciliteren dat deze zo min mogelijk 
worden belemmerd door de bodemwetgeving (met name de procedurele aspecten). 
Daarbij wordt rekening gehouden met de in het gebied gewone bodemsituatie. Een 
van de bekendste voorbeelden is het programma “Actief Bodembeheer de Kempen” 
dat in 1997 tot stand is gekomen op initiatief van de Nederlandse provincies Noord-
Brabant en Limburg, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM), gemeenten en waterschappen in het projectgebied554. Dat 
programma is gericht op het beheer van de met zware metalen verontreinigde bodem 
in en rond de Nederlandse Kempen. 
 
Actief bodembeheer houdt volgens BOS en WILDEBOER in dat gemeenten en 
provincies kennis hebben van de bodemkwaliteit van hun grondgebied en dat zij een 
beleid ontwikkelen om te bevorderen dat schone bodems schoon blijven en dat de 
bestaande bodemkwaliteit in ieder geval gelijk blijft. Het gaat uit van het besef dat 
delen van de Nederlandse bodem langdurig of blijvend verontreinigd zullen zijn. 
Actief bodembeheer heeft niet alleen betrekking op (diffuse555) niet-ernstige 
verontreiniging of ernstige verontreiniging waarvan de spoedige sanering niet 
noodzakelijk is, maar ook op gelijktijdige, clustergewijze aanpak van mobiele 
verontreinigingen. Met inachtneming daarvan dient een verantwoord beheer van de 
                                                 
551 R. SEERDEN, o.c., 129. 
552 Op basis van andere wet- en regelgeving (bv. met betrekking tot de ruimtelijke ordening) kan het 
uiteindelijk wel zo zijn dat een verontreiniging moet worden gesaneerd.  
553 Voor het ontstaan en de ontwikkeling van actief bodembeheer, zie bijvoorbeeld T. EDELMAN, 
“Actief bodembeheer: glans verloren?”, Bodem: tijdschrift over duurzaam bodembeheer 2000, 211-
212, en de uitgebreide verwijzing aldaar naar verdere literatuur. 
554 Voor meer informatie, zie http://www.abdk.nl (laatst bezocht op 5 april 2007). 
555 Diffuse bodemverontreinigingen zijn vaak in een groot gebied aanwezig en er is meestal geen 
oorzakelijk verband tussen één herkenbare bron en de aanwezigheid van de verontreiniging. Ze 
vereisen een geheel andere aanpak dan lokale verontreinigingen. Actief bodembeheer kan hiervoor een 
oplossing bieden. 
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bodem plaats te vinden556. De gemeenten en provincies stellen daartoe 
bodembeleidsplannen op. In de bodembeleidsplannen beschrijven gemeenten en 
provincies welke invulling zij geven aan het bodemsaneringsbeleid. 
 
d. Saneringsproces 
 
1) Uitgangspunt: vrijwillige sanering 
 
Zoals reeds vermeld, gaat de overheid principieel uit van de vrijwillige sanering van 
bodemverontreiniging door de veroorzaker, ook wel genoemd sanering in eigen 
beheer557. De vrijwillige sanering start in principe steeds met de melding aan 
gedeputeerde staten van de betrokken provincie van het voornemen om “de bodem te 
saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging 
van de bodem wordt verminderd of verplaatst”558. 
 
Hieraan is in de praktijk altijd wel een onderzoek voorafgegaan. De Wet 
bodembescherming voorziet in een aantal onderzoeken, te weten een oriënterend 
onderzoek, een nader onderzoek en een saneringsonderzoek559. Wanneer iemand een 
vermoeden heeft dat zijn terrein verontreinigd is, zal hij normaal steeds een 
oriënterend onderzoek uitvoeren. Dit bestaat uit een historisch onderzoek en een 
feitelijk veldonderzoek. Een dergelijk oriënterend onderzoek in het kader van de 
sanering is in principe niet afdwingbaar, behoudens de mogelijkheid waarin het 
Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen560 voorziet om onder bepaalde 
voorwaarden bepaalde inrichtingen te verplichten een verkennend onderzoek (dat 
sterk overeenkomt met het oriënterend onderzoek)561 uit te voeren en de resultaten 
ervan aan het bevoegde gezag te geven. 
 
Als uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad verontreiniging is, moet het nader 
onderzoek uitmaken of het gaat om een geval van ernstige verontreiniging. Indien ook 
hier het antwoord positief is, kan op een bepaald moment sanering aan de orde zijn. 
Daarvoor moet dan een saneringsonderzoek opgesteld worden dat als volgt 
gedefinieerd wordt: 

“inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering, inhoudende een 
beschrijving van hun milieuhygiënische, technische en financiële aspecten, 
alsmede van de kwaliteit van de bodem die met de op die wijzen 

                                                 
556 H. BOS en L. WILDEBOER (eds.), o.c., B-1 19. 
557 C. VAN DER WILT, o.c., 386. 
558 Art. 28 lid 1 Wet bodembescherming. Dit artikel voorziet wel in enkele uitzonderingsgronden, 
bijvoorbeeld in geval het gaat om niet-ernstige en eerder kleine verontreinigingen. Verder staan er in 
uitvoering van artikel 28 lid 4 nog andere uitzonderingen in het Besluit van 29 november 1994, 
houdende overige niet-meldingplichtige gevallen van niet-ernstige bodemverontreiniging ten aanzien 
waarvan het voornemen bestaat de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge 
waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst (Stb. 1994, 844). 
559 Voor meer informatie over deze onderzoeken, zie onder meer R. SEERDEN, o.c., 95-98, en de 
verwijzingen aldaar naar uitgebreidere literatuur. 
560 Besluit van 25 september 1993, houdende regels met betrekking tot het verplicht bodemonderzoek 
op in gebruik zijnde bedrijfsterreinen (Stb. 1993, 602). Het besluit komt later nog aan bod bij de 
bespreking van het specifieke beleid omtrent de bodemsanering van bedrijfsterreinen (cfr. infra). 
561 Voor een overzicht van de verschillende soorten onderzoeken, zie H. BOS en L. WILDEBOER 
(eds.), o.c., B-1 47-49. 
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uitgevoerde sanering zal worden bereikt, uitmondend in een keuze van de 
wijze van sanering”562. 

Voor het nader onderzoek en het saneringsonderzoek kan er een bevel vanwege het 
bevoegde gezag uitgevaardigd worden563. 
 
2) Ernst en noodzaak tot spoedige sanering 
 
Het bevoegde gezag zal op grond van artikel 29 Wet bodembescherming na de 
melding bij beschikking vaststellen of er sprake is van een geval van ernstige 
verontreiniging. Indien het inderdaad om ernstige verontreiniging gaat, spreekt het 
zich ook uit over de vraag of het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem 
of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico’s voor 
mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is564. De Circulaire 
bodemsanering 2006565 werkt dit saneringscriterium waarmee wordt vastgesteld of 
een spoedige sanering noodzakelijk is verder uit. De circulaire beschrijft in bijlage 1 
de werkwijze van het saneringscriterium, die bestaat uit drie stappen. Voorts 
verduidelijkt de circulaire wanneer er sprake is van onaanvaardbare risico’s voor de 
mens, voor het ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging. 
 
Komen gedeputeerde staten tot de conclusie dat er effectief van dergelijke risico’s 
sprake is, dan bepalen zij dat met de sanering dient te worden begonnen voor een door 
hen vast te stellen tijdstip dat ligt zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van de 
beschikking die de noodzaak tot spoedige sanering vaststelt. Bij de beschikking 
kunnen gedeputeerde staten het uiterste tijdstip van indienen van het saneringsplan 
aangeven566. De noodzaak tot spoedige sanering zegt dus vooral iets over het tijdstip 
waarop de sanering dient te gebeuren. 
 
Op grond van het derde lid van artikel 37 Wet bodembescherming kunnen 
gedeputeerde staten bij de beschikking aangeven welke tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen aan de sanering vooraf dienen te gaan. Het bevoegde gezag 
laat normaal de ruimte om de methode te kiezen die tot het beoogde doel moet leiden. 
De uitvoering van dergelijke maatregelen voorafgaand aan de definitieve sanering 
brengen dan geen onevenredig nadeel met zich mee567. 
 
Stellen gedeputeerde staten echter vast dat er geen sprake is van dergelijke risico’s, 
kunnen zij bij de beschikking aangeven welke maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem genomen moeten worden en op welke wijze en tijdstippen 
aan hen verslag wordt gedaan van de uitvoering van die maatregelen. Tevens kan 
worden aangegeven welke beperkingen in het gebruik van de bodem door de 
eigenaar, erfpachter of gebruiker van het grondgebied waar sprake is van ernstige 
verontreiniging, in acht worden genomen568. Deze bepaling is nieuw sinds de 
                                                 
562 Art. 1 Wet bodembescherming. 
563 Cfr. infra. 
564 Art. 37 lid 1 Wet bodembescherming. 
565 Stcrt. 28 april 2006, 83. 
566 Art. 37 lid 2 Wet bodembescherming.  
567 Vz. Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 4 november 1996, T.M.A. 1997, 141; Afd. Bestuursrechtspraak 
R.v.St. 16 augustus 1999, M. en R. 2000, 174, noot C. VAN DER WILT; T.M.A. 2000, 23, noot M. 
SIMONS-VINCKX. Het bedrijf in kwestie diende ervoor te zorgen dat de verontreiniging op haar 
terrein zich niet zou verspreiden vooraleer de sanering zou plaatsvinden. 
568 Art. 37 lid 4 Wet bodembescherming. 
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wetswijziging van 15 december 2005. De Wet bodembescherming introduceert 
hiermee een ander soort maatregelen om de bodem te beschermen. Het gaat 
bijvoorbeeld om monitoring om de bodemsituatie op te volgen. Deze mogelijkheid 
voor gedeputeerde staten lijkt sterk op de mogelijkheid in de VS om institutional 
controls op te leggen569. 
 
3) Saneringsdoelstelling 
 
3.1. Van multifunctioneel…  
 
Tot 1 januari 2006 was het uitgangspunt bij sanering in de Wet bodembescherming 
multifunctioneel saneren. Bodemverontreiniging moest in principe in die mate 
gesaneerd worden dat de bodem opnieuw proper was en voor elk gebruik beschikbaar. 
Reeds vanaf het begin van de jaren 90 en zelfs na de integratie van de Interimwet 
bodemsanering in de Wet bodembescherming werd dat uitgangspunt echter in vraag 
gesteld570. Er gingen meer en meer stemmen op om het beleid aan te passen en bij 
historische vervuiling meer uit te gaan van een functiegerichte sanering. Bij 
functiegericht saneren stemt de overheid de saneringsmaatregelen af op het gewenste 
gebruik na de sanering. Dit leidde tot het opstarten van een 
beleidsvernieuwingsproces (Bever) voor bodemsanering571. 
 
Een eerste belangrijke aanzet tot het beleidsvernieuwingsproces was het 
kabinetsstandpunt ten aanzien van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, getiteld 
“Interdepartementaal beleidsonderzoek: bodemsanering”572. Volgens het 
kabinetsstandpunt was de reden voor de beleidsvernieuwing dat bodemsanering als 
dusdanig te duur was en de bodemsaneringsoperatie onvoldoende rendement had, 
omdat per tijdseenheid te weinig gevallen aangepakt werden573. Functiegericht 
saneren zou 35 tot 50% goedkoper zijn dan multifunctioneel saneren574. De 
saneringsbenadering “herstel multifunctionaliteit, tenzij”, zoals oud artikel 38 lid 1 en 
3 Wet bodembescherming ook wel genoemd werden, zou daarom verlaten worden575.  
                                                 
569 Cfr. hoofdstuk II. 
570 Voor een historische schets van de evolutie van het principe van multifunctioneel saneren, zie C. 
VAN DER WILT, “Multifunctionality of Soil: The Rise and Fall of a Dutch Principle”, Environmental 
Liability 1998, 18-24. 
571 Voor een beschrijving van Bever, zie H. BOS en K. KRIJNEN, “Het vernieuwde 
bodemsaneringsbeleid. Beleidsontwikkelingen en regelgeving bodemsanering”, T.M.A. 1998, 179-184; 
O. VAN SANDICK, J. KOSTER en J. VAN DEN BROEK, (Functiegerichte) bodemsanering, 
Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1999, 53 p.; A. WILLEMSTEIN en A. VAN HERWIJNEN, 
“Beleidsvernieuwing bodemsanering: de tussenstand”, T.M.A. 2002, 33-41 (met naschrift). 
572 Tweede Kamer, 1996-1997, 25.411, nr. 1.  
573 Tweede Kamer, 1996-1997, 25.411, nr. 1, 3. Het kabinetsstandpunt vervolgt: “Bovendien leidt de 
omvang van de bodemverontreinigingsproblematiek in relatie tot de voor de aanpak daarvan 
beschikbare middelen ertoe dat stagnatie optreedt in ruimtelijke en economische processen. Het gevolg 
is maatschappelijke schade, een gering draagvlak voor bodemsanering, een laag investeringsniveau en 
een negatieve beïnvloeding van de kwaliteit van de leefomgeving. Een koerswijziging in het 
bodemsaneringbeleid is noodzakelijk om de stagnatie van maatschappelijke activiteiten op te heffen, 
het rendement van de aanpak te vergroten en de bodemsaneringsoperatie te versnellen”. 
574 Tweede Kamer, 1999-2000, 25.411, nr. 7, 2, evenals op 
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=23555#b23581 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
575 Tweede Kamer, 1996-1997, 25.411, nr. 1, 3. Dit standpunt werd nadien bevestigd. Zie bijvoorbeeld 
Tweede Kamer, 1999-2000, 25.411, nr. 7, 2: “de saneringsdoelstelling ‘herstel van de 
multifunctionaliteit, tenzij sprake is van locatie-specifieke omstandigheden’ wordt vervangen door een 
aanpak waarbij de bodem na saneren voldoet aan de eisen die het gebruik stelt”. 
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Een tweede belangrijke stap in het proces was het kabinetsstandpunt van begin 2002, 
getiteld “Beleidsvernieuwing bodemsanering”576. Centraal stond het functiegericht en 
kosteneffectief saneren van ernstige verontreiniging van landbodems, veroorzaakt 
vóór 1987, waarbij het vooral ging om 1) de verdere invulling van de 
saneringsdoelstelling voor de ondergrond en het gebiedsgericht afwijken van 
saneringsdoelstellingen, 2) de bedrijvenregeling577, alsmede 3) de kwaliteit van de 
uitvoering578. 
 
Een van de eerste concrete resultaten van het beleidsvernieuwingsproces was de 
inwerkingtreding op 14 oktober 2002 van oud artikel 38 lid 3 van de Wet 
bodembescherming579. Dat lid vormde een belangrijke uitzondering op het principe 
van multifunctioneel saneren, meer bepaald het functiegericht saneren of de 
zogenoemde IBC-sanering580. Het werd verder uitgevoerd in het Besluit 
locatiespecifieke omstandigheden bodemsanering581 en de Regeling locatiespecifieke 
omstandigheden582. Op zich wekte het verbazing dat oud artikel 38 lid 3 uiteindelijk 
toch nog in werking trad. De bedoeling was reeds om de beleidsvernieuwing veel 
drastischer door te voeren en de Wet bodembescherming uitgebreid te gaan wijzigen. 
In afwachting opteerde de overheid er toch voor om het artikel al in werking te laten 
treden, wat een eerste duidelijke wettelijke verankering van functiegericht saneren 
betekende. 
 
Vóór 14 oktober 2002 bestond er formeel-juridisch geen mogelijkheid om af te wijken 
van het uitgangspunt van multifunctionele sanering. Sterker nog, functiegericht 
saneren was eigenlijk in strijd met de wet583. VAN DER WILT geeft echter aan dat dit 
in de praktijk toch op grote schaal gebeurde584. Het bestuur gebruikte daarvoor als 
basis de Notitie locatiespecifieke omstandigheden585. Uit de rechtspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt trouwens dat ook de Raad 
van State vond dat functiegericht saneren in bepaalde omstandigheden aanvaardbaar 

                                                 
576 Tweede Kamer, 2001-2002, 28.199, nr. 1. Dat kabinetsstandpunt was totstandgekomen na de 
afronding van het project Bever en het gaf invulling aan de beleidsvernieuwing die in 1997 
aangekondigd werd. 
577 Cfr. infra. 
578 R. SEERDEN, o.c., 86. SEERDEN geeft op p. 86-89 een beknopt overzicht van de inhoud van het 
kabinetsstandpunt. 
579 Oud artikel 38 lid 3 luidde als volgt: “Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke 
daarbij aangewezen omstandigheden die verband houden met bijzondere kenmerken van het betrokken 
geval van verontreiniging, maatregelen kunnen worden genomen, die leiden tot het isoleren en het 
beheersen van de verontreiniging alsmede tot het controleren van de effecten van het isoleren en het 
beheersen. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent isoleren, beheersen en 
controleren als bedoeld in de eerste volzin”. 
580 IBC staat daarbij voor isoleren, beheersen en controleren. 
581 Besluit van 2 april 2002 tot bepaling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 38, derde lid, 
van de Wet bodembescherming, alsmede tot aanwijzing van omstandigheden en maatregelen als 
bedoeld in dat artikellid (Stb. 2002, 192). 
582 Regeling van 23 september 2002 houdende regels met betrekking tot het isoleren, beheersen en 
controleren van bodemverontreiniging (Stcrt. 10 oktober 2002, 195; rectificatie, Stcrt. 4 december 
2002, 234). 
583 R. SEERDEN, o.c., 84. 
584 C. VAN DER WILT, “Wetgeving inzake de bodem”, in C. BACKES, T. DRUPSTEEN, P. 
GILHUIS en N. KOEMAN (eds.), Milieurecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2001, 391. 
585 Zie bijlage 6 van de Circulaire Saneringsregeling Wet bodembescherming: beoordeling en 
afstemming. 
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kon zijn, ondanks de afwezigheid van een correcte juridische basis586. Verscheidene 
auteurs stonden hier kritisch tegenover587. 
 
3.2. …naar functiegericht saneren 
 
Sinds de wijziging van de Wet bodembescherming van 15 december 2005 is 
ingevolge het nieuwe artikel 38 lid 1 Wet bodembescherming het uitgangspunt bij 
sanering niet langer multifunctioneel saneren, maar functiegericht saneren. Dat lid 
bepaalt namelijk: 

“Degene die de bodem saneert, voert de sanering zodanig uit dat: 
a. de bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de 
sanering krijgt waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van 
blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt; 
b. het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel 
mogelijk wordt beperkt; 
c. de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik 
van de bodem als bedoeld in artikel 39d zoveel mogelijk wordt beperkt”. 

 
Deze saneringsdoelstelling geldt uitsluitend voor historische gevallen van ernstige 
verontreiniging, zijnde gevallen van vóór 1 januari 1987. Immobiele historische 
bodemverontreiniging moet volgens de saneringsdoelstelling in principe gesaneerd 
worden afhankelijk van de functie die de bodem na de sanering krijgt. Gaat het om 
mobiele verontreiniging, dan moet de saneerder het risico op verspreiding zoveel 
mogelijk beperken. Het aanpassen van de saneringsdoelstelling houdt dus alvast in dat 
het achterblijven van verontreiniging na een sanering wordt geaccepteerd588. Dat was 
overigens een van de redenen waarom niet iedereen tevreden was met het nieuwe 
uitgangspunt589. Toch is het pleit beslecht in het voordeel van het functiegericht 
saneren. Een functiegerichte sanering moet er wel steeds voor ijveren de nazorg 
zoveel mogelijk te beperken, ongeacht of het gaat om immobiele of mobiele 
verontreiniging. “Zoveel mogelijk” betekent dat de kosten in goede relatie moeten 
staan tot de effecten van de sanering590. 
 
Bij of krachtens amvb kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de 
saneringsdoelstelling591. Dat is echter nog niet gebeurd. In afwachting van een amvb 
gebruikt de overheid de Circulaire bodemsanering 2006592. Deze circulaire vermeldt 
onder meer in bijlage 3 de bodemgebruikswaarden. Deze kwaliteitseisen gelden als 
terugsaneerwaarde voor de sanering van immobiele verontreinigingssituaties in de 
bovengrond, en bepalen de kwaliteit van een toe te passen leeflaag. Voordien waren 
ze opgenomen in de Regeling locatiespecifieke omstandigheden. Door de wijziging 
van artikel 38 Wet bodembescherming zijn de Regeling locatiespecifieke 
omstandigheden, evenals het Besluit locatiespecifieke omstandigheden 
                                                 
586 Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 9 september 1999, M. en R. 2000, 122, noot C. VAN DER WILT; 
T.M.A. 2000, 85, noot M. SIMONS-VINCKX. 
587 C. VAN DER WILT, o.c., 392, en de verwijzingen in zijn voetnoot 53 naar andere auteurs. 
588 E. DANSE en A. HAVINGA-SMILDE, o.c., 140. 
589 Zie C. VAN DER WILT, “Multifunctionality of Soil: The Rise and Fall of a Dutch Principle”, 
Environmental Liability 1998, 24, waar hij verwijst naar het standpunt van de Stichting Natuur en 
Milieu in een persbericht van 19 juni 1997. 
590 Circulaire bodemsanering 2006, 2 (Stcrt. 28 april 2006, 83). 
591 Art. 38 lid 2 Wet bodembescherming. 
592 Stcrt. 28 april 2006, 83. 
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bodemsanering, echter vervallen. Het bevoegd gezag mag in concrete situaties 
gemotiveerd afwijken van de in bijlage 3 genoemde generieke 
bodemgebruikswaarden. Hiervan zal in elk geval sprake zijn wanneer er bestuurlijk 
vastgestelde lokale of regionale gebiedsspecifieke waarden gelden. Wat de mobiele 
verontreiniging betreft, geeft de circulaire aan dat er meerdere saneringsoplossingen 
denkbaar zijn om de verspreiding tegen te gaan. De circulaire somt daarom de 
aspecten op die een rol kunnen spelen in het afwegingsproces om de saneringsvariant 
vast te stellen. 
 
4) Saneringsplan 
 
Vooraleer de sanering van start kan gaan, moet er een saneringsplan opgesteld zijn. 
Bij een vermoeden van ernstige verontreiniging, moet hij die melding doet van het 
voornemen de bodem te saneren, tevens een saneringsplan indienen593. Dat plan houdt 
uiteraard rekening met de resultaten van de verschillende onderzoeken die 
plaatsgevonden hebben594. Het moet bovendien voldoen aan verscheidene 
inhoudelijke eisen, zoals een beschrijving van de wijze waarop de sanering zal 
worden uitgevoerd595, een begroting van de kosten en een overzicht van de 
beschikbare middelen, en een beschrijving van de werkzaamheden, zodat de overheid 
kan beoordelen of de sanering overeenkomstig het plan is uitgevoerd. Sinds 1 januari 
2006 moet het saneringsplan ook het tijdstip aangeven waarop de sanering naar 
verwachting zal zijn uitgevoerd en, indien de verontreiniging zich kan verspreiden en 
de saneringsmaatregelen zich uitstrekken over een periode van drie jaar of meer, een 
overzicht van de tussentijds beoogde effecten. Een andere interessante vereiste staat in 
punt c van artikel 39 lid 1. Dit is van toepassing op de situatie waarin de 
bodemverontreiniging niet volledig verwijderd wordt en er dus restverontreiniging op 
het terrein blijft. Punt c stelt dat in een dergelijk geval het saneringsplan het volgende 
bevat: 

“een beschrijving van beperkingen in het gebruik van de bodem of 
maatregelen die naar verwachting nodig zijn in het belang van de 
bescherming van de bodem, alsmede een indicatie van de kosten van die 
maatregelen”. 

Het saneringsplan moet dus, indien aanwezig, duidelijk de 
beheersingsmechanismen596 en de gebruiksbeperkingen597 beschrijven. Het plan 
behoeft de instemming van gedeputeerde staten598. 
 
De saneerder moet de sanering uitvoeren volgens het goedgekeurde saneringsplan. 
Het saneringsplan kan achteraf niet mondeling gewijzigd worden599. Indien degene 

                                                 
593 Art. 39 lid 1 Wet bodembescherming. 
594 Cfr. supra. 
595 Waarbij is aangegeven hoe aan artikel 38 eerste lid Wet bodembescherming zal worden voldaan. 
596 Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 6 februari 2002, T.M.A. 2002, 161. 
597 Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 12 maart 2001, T.M.A. 2001, 166 (de in het saneringsplan 
opgenomen gebruiksbeperking heeft enkel betrekking op graven en niet op beplanting en beheer, wat 
volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak niet volstaat). 
598 Art. 39 lid 2 Wet bodembescherming. Voor rechtspraak hieromtrent, zie onder meer Afd. 
Bestuursrechtspraak R.v.St. 9 september 1999, T.M.A. 2000, 85, noot M. SIMONS-VINCKX; M. en R. 
2000, 122, noot C. VAN DER WILT; Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 21 december 2000; Afd. 
Bestuursrechtspraak R.v.St. 25 juni 2001. 
599 Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 2 juni 2004, T.M.A. 2005, 156, noot W. KROON; J.M. 2004, 680, 
noot E. VAN DER MOLEN. 
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die de bodem saneert wenst af te wijken van het plan, meldt hij de wijzigingen van het 
saneringsplan uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering daarvan aan 
gedeputeerde staten. Gedeputeerde staten kunnen naar aanleiding van de melding 
aanwijzingen geven omtrent de verdere uitvoering van de sanering, die een wijziging 
inhouden van onderdelen van het saneringsplan waarmee reeds is ingestemd600. De 
sanering moet dan overeenkomstig die aanwijzingen uitgevoerd worden. 
Gedeputeerde staten kunnen aan de instemming met een saneringsplan voorschriften 
verbinden tot het stellen van financiële zekerheid601. 
 
Naast de bepalingen uit de Wet bodembescherming kunnen er ook steeds bepaalde 
andere wettelijke voorschriften op de sanering van toepassing zijn, zoals de wetgeving 
inzake milieuvergunningen en inzake ruimtelijke ordening. Wat de besluiten genomen 
tijdens de saneringsprocedure betreft, is het nog van belang erop te wijzen dat er 
ingevolge artikel 87 lid 1 Wet bodembescherming een beroep op de administratieve 
rechter openstaat overeenkomstig hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer602. Een 
belanghebbende kan op grond daarvan een beroep instellen tegen de beslissing op 
bezwaar bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die in eerste en 
enige instantie de bevoegde rechter is603. 
 
5) Evaluatieverslag 
 
Het feit dat het achterblijven van verontreiniging na een sanering wordt geaccepteerd, 
brengt met zich mee dat er strengere eisen gelden voor de evaluatie en de nazorg na 
de sanering. Artikel 39c Wet bodembescherming verplicht daarom nu degene die de 
bodem heeft gesaneerd dan wel een fase van de sanering heeft uitgevoerd daarvan zo 
spoedig mogelijk schriftelijk verslag te doen aan gedeputeerde staten. Het verslag 
bevat onder meer een beschrijving van de getroffen saneringsmaatregelen en van de 
kwaliteit van de bodem na de sanering (aard en omvang van de restverontreiniging),  
de hoeveelheid, de kwaliteit en de bestemming van de afgegraven verontreinigde 
grond en het onttrokken verontreinigde grondwater, en, indien na de sanering nog 
verontreiniging in de bodem aanwezig is, het aangeven van de noodzaak van 
beperkingen in het gebruik van de bodem, of maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem. 
 
Het verslag behoeft thans de instemming van gedeputeerde staten604. Die instemming 
is een besluit in de zin van artikel 1:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht605, 
zijnde een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een 
publiekrechtelijke rechtshandeling. De instemming is daardoor vatbaar voor bezwaar 
en beroep. Vóór de wetswijziging van 15 december 2005 voorzag de Wet 
bodembescherming niet in een formele goedkeuring van het resultaat van de sanering. 
Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kon het oordeel over 
het resultaat van de sanering daarom niet gezien worden als een besluit in de zin van 

                                                 
600 Art. 39 lid 4-5 Wet bodembescherming. 
601 Art. 39f lid 1 Wet bodembescherming. 
602 Wet van 13 juni 1979, houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op 
het gebied van de milieuhygiëne (Stb. 1979, 442) 
603 Art. 20.1 lid 1 Wet milieubeheer. 
604 Art. 39c lid 2 Wet bodembescherming. 
605 Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Stb. 1992, 315). 
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de Algemene wet bestuursrecht606. Dit leidde tot rechtsonzekerheid bij zowel de 
saneerder, die daarmee geen formeel eindoordeel kreeg over de uitgevoerde sanering, 
als voor derden, die geen bezwaar en beroep konden instellen tegen de beslissing van 
het bevoegd gezag607. 
 
6) Nazorgplan 
 
Indien er na de sanering restverontreiniging is en in het verslag is aangegeven dat 
beperkingen in het gebruik van de bodem of maatregelen noodzakelijk zijn, wordt 
door de saneerder ingevolge artikel 39d Wet bodembescherming een nazorgplan 
ingediend waarin de beperkingen of maatregelen worden beschreven. 
Gebruiksbeperkingen betreffen bijvoorbeeld het niet aanleggen van een moestuin of 
het niet gebruiken van verontreinigd grondwater. Nazorgmaatregelen kunnen 
bijvoorbeeld bestaan uit periodieke controle, het onderhouden, verbeteren en 
vervangen van voorzieningen608. Het nazorgplan bevat tevens een begroting van de 
kosten van de maatregelen en het behoeft de instemming van gedeputeerde staten. 
 
In de Wet bodembescherming is voorts geregeld wie verantwoordelijk is voor de 
nazorg. Er wordt een onderscheid gemaakt naar gelang het gaat om 
gebruiksbeperkingen dan wel nazorgmaatregelen. De gebruiksbeperkingen zijn na te 
leven door de eigenaar, erfpachter of gebruiker van het terrein met 
restverontreiniging. De nazorgmaatregelen zijn uit te voeren door degene die de 
bodem heeft gesaneerd, dan wel degene die daartoe is aangewezen in het nazorgplan. 
De uitvoering geschiedt overeenkomstig het goedgekeurde nazorgplan en 
overeenkomstig de voorschriften die aan de instemming zijn verbonden. 
Gedeputeerde staten kunnen aan de instemming met een nazorgplan voorschriften 
verbinden tot het stellen van financiële zekerheid609. 
 
e. Uniforme saneringen 
 
In uitvoering van artikel 39b Wet bodembescherming heeft de Nederlandse regering 
op 1 februari 2006 een besluit goedgekeurd houdende regels voor uniforme 
saneringen (Besluit uniforme saneringen)610. Dat besluit is verder uitgewerkt door de 
bevoegde staatssecretaris in de Regeling uniforme saneringen611. Het Besluit uniforme 
saneringen legt de regels vast voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen van korte 
duur die volgens een standaardaanpak uitgevoerd kunnen worden (zoals bijvoorbeeld 
de sanering van tankstations). Het besluit geldt enkel voor de in de Regeling uniforme 
saneringen vastgelegde categorieën van uniforme saneringen, meer bepaald de 
categorieën “immobiel”, “mobiel”, “tijdelijke uitplaatsen” en “projectgebied de 
Kempen”. De Regeling stelt tevens een aantal nadere voorwaarden voorop om onder 
een categorie te vallen. 
 

                                                 
606 Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 6 maart 2001, T.M.A. 2001, 85, noot; M. en R. 2001, 245, noot C. 
VAN DER WILT; Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 17 april 2002. 
607 E. DANSE en A. HAVINGA-SMILDE, o.c., 141. 
608 Ibid. 
609 Art. 39f lid 1 Wet bodembescherming. 
610 Stb. 2006, 54. 
611 Stcrt. 9 februari 2006, 29. 
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Voor een uniforme sanering moeten geen beschikkingen omtrent de ernst, de 
spoedeisendheid, en de beschikking op het saneringsplan genomen worden. Deze 
worden vervangen door een melding dat overeenkomstig de eisen van het Besluit 
wordt gesaneerd. Tegen de acceptatie van de melding staat geen rechtsbescherming 
open. De meldingsprocedure duurt vijf weken. Bij bepaalde nader omschreven zeer 
eenvoudige uniforme saneringen duurt de procedure zelfs slechts vijf werkdagen. Dit 
is aanmerkelijk korter dan de instemmingprocedure op het saneringsplan, waarvoor 
een termijn geldt van dertien weken tot maximaal zelfs een half jaar. Doel van het 
besluit is dan ook het bodemsaneringsproces te versnellen door de procedure voor 
eenvoudige saneringen in te perken. Daarmee wordt tegelijkertijd bijgedragen aan een 
beperking van de administratieve lasten voor de saneerder en uitvoeringslasten voor 
het bevoegd gezag612.  
 
Na de uitvoering van de sanering doet degene die de bodem heeft gesaneerd daarvan 
binnen acht weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden schriftelijk 
verslag aan het bevoegd gezag613. Het verslag behoeft de instemming van het bevoegd 
gezag614. Hier heeft de wetgever dan wel in rechtsbescherming voorzien doordat er 
tegen deze instemmingsbeschikking beroep mogelijk is. Voorts moet er geen 
nazorgplan ingediend worden615. 
 
f. Gefaseerde sanering en deelsanering 
 
Gedeputeerde staten kunnen, op verzoek van degene die de bodem saneert, bepalen 
dat de sanering in fasen uitgevoerd wordt616. Een dergelijke gefaseerde sanering mag 
niet ingaan tegen het belang van de bescherming van de bodem. Van iedere fase moet 
steeds melding gedaan worden bij het bevoegde gezag. Op grond van artikel 38 lid 4 
Wet bodembescherming kunnen gedeputeerde staten aanwijzingen geven omtrent de 
verdere uitvoering van de sanering, die een wijziging inhouden van onderdelen van 
het saneringsplan waarmee reeds ingestemd is. 
 
Normaal gezien heeft een sanering betrekking op het hele geval van verontreiniging. 
De Wet bodembescherming definieert een geval van verontreiniging als volgt: 

“geval van verontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat 
betrekking heeft op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de 
oorzaak of de gevolgen daarvan in technische, organisatorische en 
ruimtelijke zin met elkaar samenhangen”617. 

De technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang moet cumulatief aanwezig 
zijn618. Meerdere gevallen van ernstige verontreiniging moeten, wanneer er met het 

                                                 
612 Besluit uniforme saneringen, Nota van Toelichting, 8 (Stb. 2006, 54). 
613 Art. 13 lid 1 Besluit uniforme saneringen. 
614 Art. 14 lid 1 Besluit uniforme saneringen. 
615 Art. 15 lid 1 Besluit uniforme saneringen. 
616 Art. 38 lid 3 Wet bodembescherming. 
617 Art. 1 Wet bodembescherming. Voor een bespreking van de gevalsdefinitie, zie M. SIMONS-
VINCKX, “De Gevalsdefinitie in de Wet bodembescherming en zijn consequenties”, T.M.A. 2006, 75-
79. 
618 Zie bijvoorbeeld Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 12 december 2000; Afd. Bestuursrechtspraak 
R.v.St. 4 juli 2001; Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 11 juli 2001; Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 18 
juli 2001; Vz. Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 17 juli 2001. Deze uitspraken worden beknopt 
besproken in M. SIMONS-VINCKX, “Overzichtsnoot. Rechtspraak met betrekking tot bodemsanering 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State”, T.M.A. 2001, 176-180. 
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oog op de aanpak van de verontreiniging voldoende samenhang bestaat, soms ook 
samen gesaneerd worden. Het ene geval van ernstige verontreiniging moet zich dan 
binnen het grondgebied van het andere geval bevinden, of binnen een aangrenzend 
grondgebied619. Gedeputeerde staten kunnen anderzijds echter ingevolge artikel 40 
Wet bodembescherming onder bepaalde omstandigheden instemmen met de sanering 
van een deel van een geval, de zogenoemde deelsanering620. Een deelsanering was 
vóór de wijziging van de Wet bodembescherming van 15 december 2005 slechts 
mogelijk indien het ging om een verplaatsing van een gering gedeelte van de 
bodemverontreiniging621. Sinds de inwerkingtreding van de wetswijziging is het 
woord “gering” vervallen en moet het voor een deelsanering gewoon gaan om een 
verplaatsing van een gedeelte van de bodemverontreiniging, ongeacht de grootte van 
dat gedeelte. Zo wordt de mogelijkheid van een deelsanering duidelijk soepeler. 
BRAAMS en VAN POORTVLIET geven wel aan dat een voorwaarde voor het 
uitvoeren van een deelsanering is, anders dan het geval was, dat een deelsanering er 
niet toe zal mogen leiden dat de verontreiniging zich verder verspreidt, of dat het 
bouwplan dat aanleiding vormt voor de deelsanering een latere sanering van het 
overige deel van het geval van verontreiniging onmogelijk maakt622. 
 
Het verschil tussen de gefaseerde sanering en de deelsanering is dus dat bij de 
gefaseerde sanering het hele geval aangepakt wordt, zij het in verschillende fasen, 
terwijl bij de deelsanering enkel en alleen een deel gesaneerd wordt623. Met een 
deelsanering kan dan ook slechts ingestemd worden wanneer sanering van het hele 
geval niet meer kan worden gevergd624. Eens de deelsanering op basis van artikel 40 
goedgekeurd is, zal een bedrijf de na de sanering nog aanwezige restverontreiniging 
later niet meer moeten saneren. 
 
g. Bevelen 
 
De Wet bodembescherming kent een uitgebreide regeling van bevelen, zoals 
onderzoeks- en saneringsbevelen, die door het bevoegde gezag kunnen gegeven 
worden625. Zonder deze bevelen als “stok achter de deur”, zou het systeem van 
saneringen in eigen beheer en op vrijwillige basis waarschijnlijk in de praktijk niet 
altijd werken. SEERDEN wijst erop dat de bevelen hoofdzakelijk bedoeld zijn om 
historische verontreiniging van vóór 1987, en eigenlijk nog verder terug in de tijd 

                                                 
619 Art. 42 Wet bodembescherming. 
620 Voor rechtspraak hieromtrent, zie onder meer Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 10 mei 2001, T.M.A. 
2001, 99, noot M. SIMONS-VINCKX (het bouwen van een fabriekshal met een verharde vloer, 
waardoor blootstelling voorkomen wordt, kan niet aangemerkt worden als een deelsanering); Afd. 
Bestuursrechtspraak R.v.St. 5 juni 2002, T.M.A. 2002, 162. 
621 Dat werd ook bevestigd in de rechtspraak: Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 4 januari 2001, T.M.A. 
2001, 164; M. en R. 2001, 198, noot C. VAN DER WILT; Contra: Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 18 
december 2002, T.M.A. 2003, 53, noot M. SIMONS-VINCKX (een deelsanering met verplaatsing van 
meer dan een gering gedeelte wordt toch goedgekeurd). 
622 W. BRAAMS en A. VAN POORTVLIET, o.c., 49. 
623 Voor rechtspraak over het verschil, zie Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 29 juli 1999, M. en R. 
2000, 223, noot C. VAN DER WILT (een bedrijf wilde op haar verontreinigde bedrijfsterrein een 
aantal nieuwe productiehallen bouwen, en wilde de sanering beperken tot dat deel dat nodig was voor 
de nieuwbouw). 
624 C. VAN DER WILT, o.c., 391, en de verwijzing in zijn voetnoot 51 naar Vz. Afd. 
Bestuursrechtspraak R.v.St. 6 februari 1998, T.M.A. 1998, 82, noot M. SIMONS-VINCKX. 
625 Voor een beschrijving van de verschillende bevelen, zie G. VAN DER VEEN, “Bestuursrechtelijke 
instrumenten in de Wet bodembescherming”, T.M.A. 1998, 185-189. 
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namelijk van vóór 1975, aan te pakken. Nochtans staat de Wet bodembescherming er 
niet aan in de weg om bepaalde bevelen ook bij nieuwe verontreiniging te 
gebruiken626. 
 
Vooreerst heeft het bevoegde gezag op basis van artikel 43 Wet bodembescherming 
twee onderzoeksbevelen ter beschikking. Het kan in de eerste plaats een bevel tot 
nader onderzoek geven aan degene die een zakelijk of persoonlijk recht heeft op het 
grondgebied en het tevens in gebruik heeft of gehad heeft in de uitoefening van een 
bedrijf. In de tweede plaats kan het bevoegde gezag een bevel tot saneringsonderzoek 
opleggen aan de veroorzaker van de verontreiniging, dan wel de eigenaar of de 
erfpachter van het grondgebied. Het bevoegde gezag is daarbij niet gehouden iedere 
mogelijke veroorzaker van een verontreiniging op een bepaald perceel te bevelen 
nader onderzoek te verrichten627. 
 
Het meest verregaande bevel is echter het saneringsbevel628, al heeft dat bevel sterk 
aan belang ingeboet sinds de wijziging van de Wet bodembescherming op 15 
december 2005 en de invoering van een saneringsplicht voor eigenaars en erfpachters 
van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen waarop een geval van ernstige verontreiniging 
is ontstaan629. De mogelijkheid van een saneringsbevel moest noodzakelijkerwijs in 
de Wet bodembescherming voorzien zijn voor de situaties waarin de burger de 
sanering niet in eigen beheer en op eigen kosten wil uitvoeren. Het bevoegde gezag 
kan ingevolge artikel 43 lid 3 Wet bodembescherming in het geval van een ernstige 
verontreiniging de veroorzaker of eigenaar/erfpachter een bevel opleggen de bodem te 
saneren indien in een beschikking is vastgesteld dat spoedige sanering noodzakelijk 
is. Op deze regel bestaat wel een uitzondering, meer bepaald indien overeenkomstig 
een saneringsplan is gesaneerd630. Nieuw ontwikkelde reinigingstechnieken die een 
verdergaande sanering mogelijk maken kunnen dus, na uitvoering van een 
goedgekeurd saneringsplan, niet leiden tot een saneringsbevel631. 
 
Het saneringsbevel wordt niet opgelegd als straf of boete voor bijvoorbeeld 
onrechtmatig handelen. De betrokkene hoeft niet een of andere norm geschonden te 
hebben. Een saneringsbevel kan ook worden gegeven als de betrokkene geen enkel 
verwijt valt te maken632. Anderzijds staan er wel een aantal 
“ontsnappingsmogelijkheden” ter beschikking, al gelden die alleen voor de 
eigenaar/erfpachter. Artikel 46 lid 1 Wet bodembescherming bepaalt namelijk dat er 
aan de eigenaar/erfpachter geen saneringsbevel gegeven wordt, indien deze aantoont 
dat hij: 

“a. gedurende de periode waarin de verontreiniging is veroorzaakt geen 
duurzame rechtsbetrekking heeft gehad met de veroorzaker of veroorzakers; 

                                                 
626 R. SEERDEN, o.c., 109. 
627 Vz. Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 1 mei 1998, T.M.A. 1998, 203. 
628 Zie over het saneringsbevel zeer uitgebreid C. VAN DER WILT, Het saneringsbevel in de Wet 
bodembescherming, Universiteit van Amsterdam, diss. doct., 2000. Zie ook P. KLIK, “Het eerste 
saneringsbevel”, T.M.A. 1998, 103-111; L. WIGGERS-RUST, “Verdraagt het eerste saneringsbevel 
zich wel met (de structuur van) de Wet bodembescherming?”, T.M.A. 1999, 37-42. 
629 Cfr. infra. 
630 Art. 43 lid 5 Wet bodembescherming. 
631 C. VAN DER WILT, “Wetgeving inzake de bodem”, in C. BACKES, T. DRUPSTEEN, P. 
GILHUIS en N. KOEMAN (eds.), Milieurecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2001, 393. 
632 G. VAN DER VEEN, o.c., 186. 
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b. geen directe of indirect betrokkenheid heeft gehad bij de veroorzaking 
van de verontreiniging, en 
c. op het moment van de verkrijging van het recht op het grondgebied niet 
op de hoogte was dan wel redelijkerwijs niet op de hoogte had kunnen zijn 
van de verontreiniging”. 

Het woordje “en” maakt duidelijk dat het hier gaat om cumulatieve vereisten. Verder 
voorzien lid 2 en 3 van datzelfde artikel onder voorwaarden nog in een 
afkoopmogelijkheid indien aan bepaalde van de vereisten uit lid 1 niet voldaan is. 
 
Indien geen spoedige sanering van een geval van ernstige verontreiniging 
noodzakelijk is, kunnen gedeputeerde staten de veroorzaker of eigenaar/erfpachter 
bevelen de maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, aangegeven 
in artikel 37 lid 4 Wet bodembescherming, te treffen. 
 
Daarnaast bevat de Wet bodembescherming op verschillende plaatsen de 
mogelijkheid om te bevelen tijdelijke beveiligingsmaatregelen te treffen. Dit kan, 
voorafgaand aan de definitieve sanering, bij de beschikking over de ernst van de 
verontreiniging, de noodzaak tot spoedige sanering en het tijdstip van de sanering (art. 
37 lid 3), of bij een geval van ernstige verontreiniging (art. 43 lid 1). Het kan ook 
gevoegd worden bij een saneringsbevel (art. 43 lid 4). 
 
Tot slot kunnen nog vermeld worden het stakingsbevel en het gedoogbevel. Ze gelden 
voor ongewone voorvallen op basis van artikel 30 Wet bodembescherming en zijn 
volgens artikel 49 Wet bodembescherming ook toepasbaar om onderzoek en sanering 
van historische verontreiniging evenals de uitvoering van nazorgmaatregelen mogelijk 
te maken. Tot voor de wijziging van de Wet bodembescherming van 15 december 
2005 bestond ook nog het zogenaamde planbevel of correctiebevel. Degene die de 
bodem niet saneerde overeenkomstig een door hem ingediend en door het bestuur 
goedgekeurd saneringsplan, kon bevolen worden alsnog overeenkomstig dat plan te 
handelen633. Aangezien nu in de Wet bodembescherming staat dat het saneringsplan 
nageleefd moet worden, is deze tussenstap niet langer nodig. Wijkt de saneerder af 
van het saneringsplan, en dat is niet gemeld of het bevoegd gezag heeft aangegeven 
dat een afwijking niet toelaatbaar is, dan kan het bevoegd gezag direct handhavend 
optreden634. 
 
h. Bodemsanering bedrijfsterreinen 
 
1) Historiek 
 
De Nederlandse overheid besteedt reeds sedert bijna drie decennia zeer veel aandacht 
aan de sanering van bedrijfsterreinen. Ze is er daarbij van overtuigd dat de sanering 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft. Als eerste stap werd op 28 maart 1989 
de Commissie bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen (Commissie BSB) 
opgericht met als voornaamste opdracht het uitwerken van een strategie voor de 
aanpak van bodemverontreiniging op bestaande bedrijfsterreinen, uitgaande van de 
primaire verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor het treffen van vrijwillige 

                                                 
633 Oud art. 44 Wet bodembescherming. 
634 E. DANSE en A. HAVINGA-SMILDE, o.c., 144. Voor een bespreking van de handhaving, cfr. 
infra. 
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maatregelen635. Op basis van de bevindingen van de Commissie BSB werd de 
zogenaamde BSB-operatie (BSB staat voor BodemSanering van in gebruik zijnde 
Bedrijfsterreinen) opgestart, die nu nog steeds loopt. Het doel van de operatie is om 
op vrijwillige basis tot een algehele inventarisatie van verontreinigde bedrijfsterreinen 
te komen. Het uitgangspunt van de BSB-operatie is dat de kosten voor onderzoek en 
in principe ook voor sanering van verontreinigde bedrijfsterreinen gedragen worden 
door de bedrijven zelf636.  
 
De uitvoering van de BSB-operatie is in hoge mate gedecentraliseerd. Volgens het 
Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen moet het bevoegd gezag, zijnde 
de provincies dan wel bepaalde gemeenten637, via een door hem aangewezen instantie 
ofwel zelf, een BSB-actie ondernemen638. Dit is een actie, gericht op systematische 
ondersteuning van de vrijwillige sanering van de bodem van in gebruik zijnde 
bedrijfsterreinen639. Brownfields die niet op een in gebruik zijnd bedrijfsterrein 
liggen, vallen daardoor buiten het doelgebied van de BSB-operatie. 
 
Een BSB-actie omvat ten minste: 

“a. het inventariseren van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen waar 
activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden waardoor de bodem kan 
worden of zijn verontreinigd of aangetast; 
b. het per bedrijfsterrein aangeven met welke prioriteit een onderzoek naar 
de kwaliteit van de bodem noodzakelijk is, en het uitnodigen van de 
betreffende bedrijven tot het verrichten van dit onderzoek, en 
c. het registreren van de resultaten van de onder b. bedoelde 
bodemonderzoeken”640. 

De aangewezen instantie of het bevoegde gezag zelf maant volgens een eigen 
prioriteitenstelling bedrijven op het eigen grondgebied dus aan vrijwillig een 
inventariserend onderzoek uit te voeren en de resultaten mee te delen. Op basis van 
dit onderzoek worden de gegevens verzameld die over de locatie bekend zijn met het 
doel vast te stellen of het al dan niet een verdachte locatie betreft641. Bepaalde 
inrichtingen die niet vrijwillig aan de actie meedoen, kunnen verplicht worden een 
vooronderzoek en een verkennend onderzoek, met een aantal monsternemingen, uit te 
voeren en de resultaten ervan aan het bevoegde gezag te geven. 
 
De laatste jaren zijn steeds meer bedrijven vrijwillig tot de uitvoering van een 
bodemonderzoek overgegaan. Wel wordt vastgesteld dat weinig bedrijven ook 
vrijwillig overgaan tot sanering wanneer dit nodig blijkt642. VAN DER WILT geeft 
aan dat in de bodemsaneringsoperatie een zekere patstelling is ontstaan doordat 
bedrijven wel geneigd zijn om te saneren, maar hun medewerking mede laten 
afhangen van hun aansprakelijkheidspositie643. Om de saneringsfase van de BSB-
operatie te versnellen, heeft de overheid in eerste instantie een aantal afspraken 
                                                 
635 H. LUIGIES, o.c., 55. 
636 H. BOS en L. WILDEBOER (eds.), o.c., B-1 43; H. LUIGIES, o.c., 55. 
637 Zie art. 2 Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen. Een lijst met gemeenten is 
opgenomen in het besluit. 
638 Art. 4a lid 1 en 2 Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen. 
639 Art. 1 b Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen. 
640 Art. 4a lid 3 Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen. 
641 H. BOS en L. WILDEBOER (eds.), o.c., B-1 47. 
642 Zie http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10255 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
643 C. VAN DER WILT, o.c., 27. 
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gemaakt, ook wel de bedrijvenregeling genoemd644. Het merendeel van deze 
afspraken heeft de overheid, tezamen met de provincies en gemeenten evenals het 
bedrijfsleven, vastgelegd in het Convenant bodemsanering in gebruik zijnde en 
blijvende bedrijfsterreinen645. Het convenant646 werd op 11 juni 2001 gesloten tussen 
de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister 
van Economische Zaken, de provincies, de gemeenten, de werkgeversorganisaties 
VNO-NCW en de Koninklijke Vereniging MKB647-Nederland. 
 
De bedrijvenregeling en het convenant waren echter slechts een interimbeleid, in 
afwachting van een wettelijke regeling. Deze regeling is er gekomen op 1 januari 
2006. Door de wetswijziging van 15 december 2005, in werking getreden op 1 januari 
2006, bevat de Wet bodembescherming een aantal bepalingen inzake de sanering van 
bedrijfsterreinen. Deze bepalingen zijn klaarblijkelijk het resultaat van een lang 
proces en vervangen de afspraken vastgelegd in het convenant.  
 
2) De vastgelegde plichten en rechten 
 
2.1. De saneringsplicht 
 
De Wet bodembescherming bevat sinds 1 januari 2006 een saneringsplicht voor de 
eigenaar of de erfpachter van een bedrijfsterrein waar een geval van ernstige 
verontreiniging is ontstaan én indien in een beschikking is vastgesteld dat spoedige 
sanering noodzakelijk is648. Onder een bedrijfsterrein wordt het volgende verstaan: 

“een perceel (…) waarop bedrijfsactiviteiten worden verricht door een 
onderneming in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of de Wet 
op de vennootschapsbelasting 1969, niet behorend tot de landbouwsector 
(…)”649. 

Het moet dus gaan om een terrein dat nog effectief gebruikt wordt voor 
bedrijfsactiviteiten. De saneringsplicht zal daarom enkel van toepassing kunnen zijn 
op brownfields die niet volledig verlaten zijn, maar “slechts” onderbenut.  
 
De saneringsplicht is verbonden aan het perceel waarop de bron van verontreiniging 
zich bevindt en houdt in dat de eigenaar of erfpachter de “bodem” moet saneren. Dat 
betekent in beginsel dat het hele geval van ernstige verontreiniging moet worden 
aangepakt en dus ook de eventuele verontreiniging die zich vanaf het bedrijfsterrein 

                                                 
644 J. VAN DEN BROEK, “Bodemsanering bedrijfsterreinen”, M. en R. 2001, 80. 
645 Het convenant is beschikbaar op http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10257 (laatst bezocht op 5 
april 2007). Voor een bespreking, zie M. SIMONS-VINCKX, “Bedrijvenregeling bodemsanering. Een 
genereuze gift of een koekoeksei?”, T.M.A. 2001, 114-122; J. VAN DEN BROEK, “Bodemsanering 
bedrijfsterreinen”, M. en R. 2001, 80; J. VAN DEN BROEK, “Europese Commissie akkoord met 
Bedrijvenregeling bodemsanering. Rode draad met veel losse eindjes en gordiaanse knopen”, 
Bouwrecht 2002, 453-467; C. VAN DER WILT, “Het Convenant bodemsanering bedrijfsterreinen. 
Naar een nieuw systeem van aansprakelijkheid voor historische bodemverontreiniging”, M. en R. 2002, 
26-32. 
646 Een convenant is net als regelgeving een juridisch instrument voor de overheid om bepaalde 
beleidsdoelstellingen te realiseren. Wanneer de centrale overheid partij is bij een convenant, moet zij 
de Aanwijzingen voor convenanten (Vaststelling Aanwijzingen voor convenanten (Stcrt. 27 januari 
2003, 18)) naleven. 
647 Midden- en kleinbedrijf. 
648 Art. 55b lid 1 Wet bodembescherming. 
649 Art. 55a Wet bodembescherming. 
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tot buiten de perceelsgrenzen heeft verspreid650. Indien de eigendom of de erfpacht 
wordt overgedragen, blijft de verplichting om te saneren mede rusten op de 
overdragende eigenaar of erfpachter tot het tijdstip waarop de opvolgende eigenaar of 
erfpachter een financiële zekerheid voor de saneringskosten heeft gesteld, en de 
gedeputeerde staten daarmee hebben ingestemd651.  
 
Met de sanering wordt begonnen uiterlijk voor het tijdstip dat is bepaald in de 
beschikking omtrent de noodzakelijke spoedige sanering. De bedoelde eigenaar of 
erfpachter is verplicht tijdelijke beveiligingsmaatregelen of maatregelen in het belang 
van de bescherming van de bodem te nemen en van de uitvoering van die maatregelen 
verslag te doen, voor zover dat is aangegeven in de beschikking. De saneringsplicht 
komt voor eigenaars of erfpachters van bedrijfsterreinen in de plaats van het 
saneringsbevel. De eigenaar of erfpachter op wie de wettelijke saneringsplicht rust, 
kan dus niet ook nog eens geconfronteerd worden met een saneringsbevel652. Indien 
hij de saneringsplicht niet nakomt, zal het bevoegd gezag die bestuursrechtelijk 
kunnen handhaven653. 
 
2.2. Het recht op financiële bijdrage 
 
Naast een saneringsplicht voorziet de Wet bodembescherming voor eigenaars en 
erfpachters van bepaalde van de beoogde bedrijfsterreinen in een financiële 
tegemoetkoming vanwege de overheid in de saneringskosten. Deze subsidieregeling is 
gebaseerd op artikel 76j Wet bodembescherming en is verder uitgewerkt in het Besluit 
financiële bepalingen bodemsanering654 en de Regeling financiële bepalingen 
bodemsanering 2005655. Hiermee geeft de overheid invulling aan haar 
medeverantwoordelijkheid voor het oplossen van de problematiek van de 
bodemverontreiniging. 
 
De overheid beperkt haar medeverantwoordelijkheid door enkel bij te dragen in de 
saneringskosten wanneer de verontreiniging ontstaan is voor 1 januari 1975. Dit valt 
enigszins te betreuren656. Het Besluit financiële bepalingen bodemsanering 
verduidelijkt dat niet de volledige verontreiniging moet ontstaan zijn voor 1975, maar 
minstens een deel657, zonder te specificeren hoe groot dat deel moet zijn. Wanneer de 
onderneming een deel van de verontreiniging heeft veroorzaakt voor 1 januari 1975, 
komt de aanvrager in aanmerking voor een bijdrage. Bij ministeriële regeling kunnen 
nadere regels worden gesteld ten aanzien van het bepalen van de ouderdom van de 
bodemverontreiniging658. De hoogte van de subsidie wordt dan berekend naar 
                                                 
650 Memorie van Toelichting, Tweede Kamer 2003-04, 29.462, nr. 3, 13. 
651 Art. 55b lid 3 Wet bodembescherming. 
652 W. BRAAMS en A. VAN POORTVLIET, o.c., 47. 
653 Cfr. infra. 
654 Besluit van 15 december 2005, houdende uitvoering van financiële bepalingen van de Wet 
bodembescherming ter zake van sanering van de bodem (Besluit financiële bepalingen bodemsanering) 
(Stb. 2005, 681). 
655 Stcrt. 23 december 2005, 250. 
656 C. VAN DER WILT, o.c., 29-30. 
657 Art. 11 lid 1 a. Besluit financiële bepalingen bodemsanering. Onder het convenant moest het nog 
gaan om minstens 80%. 
658 Art. 11 lid 3 Besluit financiële bepalingen bodemsanering. Onder het convenant gebeurde dat nog 
via de Circulaire ouderdomsbepaling bij bodemverontreiniging op in gebruik zijnde en blijvende 
bedrijfsterreinen (Stcrt. 7 mei 2002, 86), maar deze circulaire is met de inwerkingtreding van de 
wijziging van de Wet bodembescherming van 15 december 2005 vervallen. 
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evenredigheid van het deel van de verontreiniging dat is ontstaan voor 1 januari 
1975659. 
 
Naast de datum van het ontstaan van de verontreiniging is er nog een andere datum 
van belang. De eigendom of de erfpacht moet namelijk normaal verworven zijn voor 
1 januari 1995660. 
 
De berekening van de hoogte van de bijdrage is omstandig beschreven in het Besluit 
financiële bepalingen bodemsanering en de Regeling financiële bepalingen 
bodemsanering 2005. Daaruit blijkt dat ze afhankelijk is van verscheidene factoren: 1) 
de mate van betrokkenheid en schuld aan de verontreiniging; 2) een duurzame 
rechtsbetrekking met de veroorzaker; 3) het op de hoogte zijn van de verontreiniging; 
4) de koopprijs van het bedrijfsterrein; 5) het soort bedrijf (MKB of niet-MKB); 6) de 
eigenaar of erfpachter is een onderneming noch een overheid. Op basis van deze 
elementen kan de bijdrage variëren van 15% tot 70% van de saneringskosten. 
 
De eigenaar of erfpachter die aanspraak wenst te maken op de financiële 
overheidsbijdrage dient zich uiterlijk op 31 december 2007 aan te melden, tenzij 
aannemelijk wordt gemaakt dat door bijzondere omstandigheden aanmelding voor die 
datum niet mogelijk was661. De aanspraak op de financiële steun is overdraagbaar met 
de eigendom of het erfpachtsrecht van het bedrijfsterrein662. Een dergelijke 
overdraagbaarheid van rechten is overigens uitzonderlijk in het Nederlandse recht663. 
Het Besluit financiële bepalingen bodemsanering maakt het voorts ingevolge artikel 
10 ook mogelijk om voor de sanering van één of meerdere afzonderlijke delen van 
een geval van verontreiniging reeds subsidies te krijgen. De Nota van Toelichting 
geeft als voorbeeld een groot industrieel complex dat als één geval van 
verontreiniging is beschikt. Met de sanering van een dergelijk geval zijn in het 
algemeen vele jaren gemoeid. Zo een groot terrein kan in delen worden aangepakt. In 
die omstandigheid kan de subsidie worden aangevraagd per sanering van een 
bronlocatie en er kunnen meerdere aanvragen voor subsidie worden gedaan. Per 
aanvraag wordt de subsidie verleend, vastgesteld en uitbetaald664. 
 
3) Ongeoorloofde staatssteun? 
 
De overheid moet er bij het verstrekken van subsidies steeds op letten geen 
ongeoorloofde staatssteun in de zin van het EG-Verdrag uit te keren. Dat was ook al 
zo met het convenant. Daarom had de Nederlandse overheid het convenant aangemeld 
bij de Europese Commissie. De Commissie had op 27 februari 2002 besloten om geen 

                                                 
659 Art. 17 lid 5 Besluit financiële bepalingen bodemsanering. 
660 Art. 11 lid 1 b. Besluit financiële bepalingen bodemsanering. Artikel 18 van het Besluit financiële 
bepalingen bodemsanering bepaalt wat niet onder een verwerving wordt verstaan. Het gaat onder meer 
om de overdracht van de onderneming binnen het familieverband van de eigenaar tot de tweede graad 
in de rechte lijn en om de verwerving binnen een opvolging onder algemene titel. Bij dergelijke 
verkrijgingen wordt een subsidie dus niet per definitie geweigerd indien ze hebben plaatsgevonden na 1 
januari 1995. 
661 Art. 11 lid 1 c. Besluit financiële bepalingen bodemsanering. 
662 Art. 11 lid 4 Besluit financiële bepalingen bodemsanering. 
663 M. SIMONS-VINCKX, “Inlichtingenplicht bij overdracht van verontreinigde gronden”, Bodem: 
tijdschrift over duurzaam bodembeheer 2001, 206. 
664 Besluit financiële bepalingen bodemsanering, Nota van Toelichting, 37. 
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bezwaar tegen het convenant te maken665, omdat de steunmaatregel verenigbaar was 
met artikel 87 lid 3 c) EG-Verdrag, aangezien hij voldeed aan de voorwaarden van de 
Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu666. 
 
Bij besluit van 27 juli 2005 had de Europese Commissie een nieuwe aanmelding met 
betrekking tot de verlenging en de wijziging van het convenant goedgekeurd667. 
Volgens de nieuwe aanmelding konden ondernemingen de voorziene subsidie 
aanvragen tot 31 december 2007, i.p.v. 2005. Aangezien de nieuwe subsidieregeling, 
zoals die is opgenomen in de Wet bodembescherming, grotendeels gelijk blijft aan de 
in het convenant voorziene subsidieregeling, lijkt deze goedkeuring ook te mogen 
gelden voor de nieuwe bepalingen.  
 
4) De vervuiler betaalt (niet langer)? 
 
Ingevolge artikel 174 lid 2 EG-Verdrag moet het milieubeleid van de lidstaten 
berusten op onder meer het beginsel dat “de vervuiler betaalt”. De Wet 
bodembescherming vertrekt weliswaar ook van dit beginsel, maar vult het aan met het 
beginsel dat “de belanghebbende meebetaalt”. Dit houdt in dat degene die profijt heeft 
van de bodemsanering, meebetaalt. De aanvulling is conform de bestaande praktijk. 
Maatschappelijke partijen worden, gezien hun belang bij het tijdig geschikt maken 
van de bodem voor het gewenste gebruik, aangesproken op hun 
medeverantwoordelijkheid voor de bodemsanering. Zij participeren, naast de 
veroorzaker en, zo nodig, de milieuoverheid, ook in de financiering668. 
 
Uit de Wet bodembescherming blijkt nu echter dat de aandacht grotendeels verschuift 
van de veroorzaker naar de eigenaar/erfpachter. Het is de eigenaar/erfpachter van een 
bedrijfsterrein die saneringsplichtig is. Dit is logisch daar de eigenaar/erfpachter 
gemakkelijk op te sporen is, en de beschikking over het terrein heeft. Het beginsel dat 
de belanghebbende meebetaalt wordt daardoor echter veel belangrijker669, misschien 
wel belangrijker dan het beginsel dat de vervuiler betaalt. In beginsel moet de 
eigenaar/erfpachter de sanering uitvoeren. Deze plicht zal de overheid via het 
bestuursrecht handhaven. Tegen de veroorzaker zal pas een saneringsbevel worden 
ingezet wanneer een actie tegen de eigenaar/erfpachter niet slaagt670. 
 
Nu dit de stand van zaken is, vraagt BRANS zich af of de nieuwe regeling nog wel 
voldoende recht doet aan het beginsel “de vervuiler betaalt”671. Volgens VAN DER 
WILT kan de overheid beter toegeven dat de vervuiler als aanspreekpunt uit het 
bodemsaneringsbeleid verdwijnt672. 
 
5) Conclusie 
                                                 
665 P.B. C. 19 juni 2002, afl. 146 (steunmaatregel N 520/01). Zie omtrent deze beslissing M. 
KÖNINGS, “The rehabilitation of polluted industrial sites in the Netherlands”, C.P.N. 2002, 65-66. 
666 P.B. C. 3 februari 2001, afl. 37. Deze regeling, en dan meer bepaald het onderdeel over 
investeringssteun voor de sanering van vervuilde industrieterreinen, komt later nog uitgebreid aan bod. 
667 P.B. C. 17 september 2005, afl. 228 (steunmaatregel N 85/2005). 
668 Notitie bodemsanering bedrijfsterreinen, p. 1. 
669 W. BRAAMS en A. VAN POORTVLIET, o.c., 47. 
670 C. VAN DER WILT, o.c., 29. 
671 E. BRANS, “De positie van de vervuiler onder de vernieuwde Wet bodembescherming”, T.M.A. 
2006, 44. 
672 C. VAN DER WILT, o.c., 29. 
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Met betrekking tot de bodemsanering van bedrijfsterreinen bevat de Wet 
bodembescherming afspraken over een saneringsplicht voor historische 
bodemverontreiniging en een financiële vergoeding voor bodemsanering. Het is een 
goede zaak dat de overheid het bedrijfsleven met financiële steun tegemoetkomt. Het 
is een uiting van het besef van medeverantwoordelijkheid. De nieuwe bepalingen in 
de Wet bodembescherming moeten het aantal saneringen van bedrijfsterreinen 
verhogen en versnellen, daar dit onder het convenant nog onvoldoende het geval 
was673.  
 
i. Handhaving 
 
1) Bestuursrechtelijke handhaving 
 
Zoals reeds gesteld, is er in vergelijking met de Interimwet bodemsanering in de Wet 
bodembescherming een overgang op te merken van handhaving via de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid naar handhaving via het bestuursrecht. De 
handhaving van de Wet bodembescherming gebeurt nu in de eerste plaats met 
bestuursrechtelijke middelen. Deze middelen zijn in hoofdzaak de bestuursdwang en 
de dwangsom674. Onder bestuursdwang wordt verstaan: 

“het door feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan optreden 
tegen hetgeen in strijd met bij of krachtens enig wettelijk voorschrift 
gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten”675. 

Een bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen, kan in plaats daarvan 
aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen ertoe strekkende de overtreding 
ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van de overtreding 
te voorkomen676. In de praktijk wordt de dwangsom meer en meer toegepast677. 
 
Het juridisch kader van de bestuursrechtelijke handhaving ligt verspreid over 
verschillende wetten. Het gaat hierbij om organieke wetten, bijzondere wetten 
alsmede het algemeen bestuursrecht678. De belangrijkste toezichtsbevoegdheden staan 
bijvoorbeeld in de Algemene wet bestuursrecht (art. 5:11-5:20). De Wet 
bodembescherming zelf verwijst naar de artikelen 18.3-18.16 van de Wet 
milieubeheer679, die voorschriften bevatten over onder meer de bevoegdheden van de 
bestuursorganen, en waarvan de reikwijdte dus niet beperkt is tot besluiten genomen 
op basis van de Wet milieubeheer zelf. 
 

                                                 
673 In 2004 heeft de Commissie Monitoring en Evaluatie Bedrijvenregeling (MEB), opgericht op basis 
van artikel 6.1 van het Convenant bodemsanering in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen, een 
evaluatie laten uitvoeren naar de werking en het bereik van de Bedrijvenregeling. Uit dit onderzoek 
bleek dat het bereik van de regeling achterbleef op de verwachtingen (Rapport evaluatie 
beleidsvernieuwing bodemsanering, 10 juni 2005, 10). De commissie heeft naar aanleiding van deze 
conclusie een aantal aanbevelingen gedaan. 
674 Voor een uitgebreide bespreking van deze middelen, zie P. VAN BUUREN, G. JURGENS en F. 
MICHIELS, Bestuursdwang en dwangsom, Deventer, Kluwer, 2005, 239 p. 
675 Art. 5:21 Algemene wet bestuursrecht. 
676 Art. 5:32 Algemene wet bestuursrecht. 
677 R. SEERDEN, o.c., 165. 
678 Voor een overzicht van het algemeen wettelijk kader voor de handhaving van het bestuursrechtelijk 
bodembeschermingsrecht, zie R. SEERDEN, o.c., 164-167. 
679 Zie art. 95 lid 1 Wet bodembescherming. 



 126 

2) Strafrechtelijke handhaving 
 
Net zoals de meeste andere milieuwetten, bevat de Wet bodembescherming zelf geen 
bepalingen over strafrechtelijke handhaving. Deze bepalingen zijn opgenomen in de 
Wet op de economische delicten680. Deze wet geeft aan welke overtredingen van 
voorschriften uit onder meer de Wet bodembescherming een economisch delict 
uitmaken, en ten gevolge daarvan een welbepaalde strafmaat opgelegd krijgen. De 
regels inzake sanering vallen zeker ook onder de strafbaar gestelde overtredingen681.  
 
3) Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
 
Binnen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid zijn er hoofdzakelijk drie 
aansprakelijkheidsvormen van belang: het kostenverhaal, de aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad en de contractuele aansprakelijkheid. 
 
Het kostenverhaal gaat uit van de overheid en is het sluitstuk van de aanpak van de 
bodemverontreiniging in Nederland682. Indien er geen vrijwillige sanering in eigen 
beheer en op eigen kosten plaatsvindt, en de overheid kan om welke reden dan ook 
geen saneringsbevel uitvaardigen, dan zal het onderzoek en de sanering van 
overheidswege gebeuren. Daarna tracht de overheid op grond van artikel 75 Wet 
bodembescherming de kosten te verhalen op “degene door wiens onrechtmatige daad 
de verontreiniging of de aantasting van de bodem in het betrokken geval is 
veroorzaakt en die deswege of anderszins buiten overeenkomst jegens enige overheid 
krachtens burgerlijk recht aansprakelijk is voor de gevolgen daarvan”683, ofwel op 
“degene die door dat onderzoek of die sanering ongerechtvaardigd wordt verrijkt”684. 
 
Net zoals onder het oude artikel 21 Interimwet bodemsanering bestaan er volgens de 
Wet bodembescherming dus twee wijzen van kostenverhaal: enerzijds op basis van 
onrechtmatige daad of anderzijds op basis van ongerechtvaardigde verrijking. Het 
kostenverhaal op basis van onrechtmatige daad vertrekt, zoals de benaming al 
aangeeft, van de notie “onrechtmatige daad”. Wat daaronder verstaan wordt, staat 
thans in artikel 6:162 B.W. Opdat er sprake is van een onrechtmatige daad, moet er 
een onrechtmatig handelen of nalaten zijn dat aan iemand kan toegerekend worden 
(schuldaspect), een schade en een causaal verband tussen het handelen/nalaten en de 
schade. Wanneer iemand door een onrechtmatige daad bodemverontreiniging 
veroorzaakt, kan de overheid kostenverhaal uitoefenen685. De bewijslast ligt bij de 
overheid686. Het veroorzakersbegrip wordt daarbij ruim geïnterpreteerd687. 
                                                 
680 Wet van 22 juni 1950, houdende vaststelling van regelen voor de opsporing, de vervolging en de 
berechting van economische delicten (Stb. 1950, K 258). 
681 Wat de opsporingsbevoegdheden betreft, zie artikel 17 e.v. van de Wet op de economische delicten. 
682 Voor de beleidsvisie van het bevoegde ministerie op het kostenverhaal, zie het document 
“Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming” (Stcrt. 26 april 2002, 81). Zie 
hierover M. VAN HINTUM, “Kostenverhaal in ontwikkeling: de Beleidsregel Kostenverhaal, artikel 
75 Wet bodembescherming, gepubliceerd”, T.M.A. 2002, 95-100. Voor een overzicht van recente 
rechtspraak inzake kostenverhaal ten gevolge van bodemsanering, zie G. VAN DER VEEN, 
“Jurisprudentie kostenverhaal bodemsanering 2003-2005”, T.M.A. 2006, 53-58. 
683 Art. 75 lid 1 Wet bodembescherming. 
684 Art. 75 lid 3 Wet bodembescherming. 
685 Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 4 augustus 1998, T.M.A. 1998, 202 (een zeer onzorgvuldige 
bedrijfsvoering, gepaard gaande met het slordig omgaan met op de bedrijfsterreinen aanwezige vaten 
verontreinigende stoffen, tonen de causaliteit en de onrechtmatigheid aan); Rb. Amsterdam 24 
september 2003, J.M. 2004, 26, noot H. BOS (de exploitant van een brandstofverkooppunt, evenals de 
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Zoals reeds aangehaald bij de bespreking van artikel 21 van de Interimwet 
bodemsanering, had de jurisprudentie van de Hoge Raad de toepassing van het 
kostenverhaal op basis van onrechtmatige daad bemoeilijkt. Er was het 
relativiteitsprincipe, en er was de kwestie dat de overheid de kosten voor de sanering 
van bodemverontreinigingen van vóór 1 januari 1975 niet kon verhalen. Artikel 75 
Wet bodembescherming probeert hier meer duidelijkheid in te scheppen. Wanneer 
artikel 21 Interimwet bodemsanering en artikel 75 Wet bodembescherming met elkaar 
vergeleken worden, blijkt het belangrijkste verschil met artikel 21 Interimwet 
bodemsanering in het zesde lid van artikel 75 Wet bodembescherming te zitten688. 
Vooreerst is het relativiteitsprincipe geschrapt. Zelfs wanneer een veroorzaker geen 
onrechtmatige daad begaan heeft ten opzichte van de overheid, kan de overheid toch 
de saneringskosten op hem verhalen. Daarnaast heeft de wetgever kostenverhaal in 
verband met bodemverontreiniging van vóór 1 januari 1975 toch in beperkte mate 
mogelijk willen maken689. Voor beide situaties gelden echter strenge voorwaarden, 
die ook beschreven staan in het zesde lid van artikel 75690. Daarenboven stelde de 
Hoge Raad in enkele arresten dat de voorwaarden strikt moeten uitgelegd worden691. 
Daardoor komt volgens SEERDEN een succesvol kostenverhaal toch heel ver weg te 
liggen, als het al niet onmogelijk wordt692. Vandaar dat het kostenverhaal op basis van 
onrechtmatige daad in de praktijk enkel zinvol is voor bodemverontreiniging 
veroorzaakt na 1 januari 1975. Daarbij komt dan nog dat de sanering van 
                                                                                                                                            
eigenaar/petroleumleverancier, zijn aansprakelijk voor een onvoldoende sanering, die nadien door de 
provincie uitgevoerd is) 
686 Hof Leeuwarden 21 januari 1998, T.M.A. 1998, 198 (de Staat slaagt er niet in de oorzaak te 
bewijzen, noch de veroorzaker aan te duiden, van een verontreiniging op een voormalige manège). 
687 Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 10 oktober 2002, J.M. 2003, 442, noot H. BOS (Het op eigen 
initiatief uitgraven en opslaan door een particulier van door een voormalige gemeentelijke 
ammoniakfabriek verontreinigde grond heeft de schade vergroot); Rb. Amsterdam 18 februari 2004, 
J.M. 2004, 335, noot H. BOS (het veroorzaken bestaat uit het verrichten van onvoldoende onderhoud 
aan de ondergrondse installatie, waardoor deze ging lekken). BOS verwijst in de noot naar 
gelijkaardige rechtspraak. 
688 Artikel 75 lid 6 Wet bodembescherming luidt als volgt: “In de gevallen waarin de veroorzaker van 
een verontreiniging of aantasting niet op grond van het eerste lid aansprakelijk is omdat hij door het 
verontreinigen of aantasten niet jegens enige overheid onrechtmatig handelde, kunnen de in dat lid 
bedoelde kosten niettemin door de Staat worden verhaald, indien aan de voorwaarden is voldaan, dat:  
a. de veroorzaker op het moment waarop de verontreiniging of aantasting door zijn toedoen werd 
veroorzaakt de ernstige gevaren kende die aan de stoffen die de verontreiniging of aantasting hebben 
veroorzaakt verbonden waren, dan wel deze gevaren behoorde te kennen, en  
b. de veroorzaker met het oog op deze ernstige gevaren zich ernstig verwijtbaar niet van de 
verontreinigende of aantastende gedragingen heeft onthouden, terwijl, indien deze gedragingen in 
beroep of bedrijf hebben plaatsgevonden, voor wat betreft de ernstige verwijtbaarheid in het bijzonder 
in aanmerking moeten worden genomen: 

1°. de destijds in vergelijkbare bedrijven gebruikelijke bedrijfsvoering, en  
2°. de destijds bestaande en voor de veroorzaker redelijkerwijs toepasbare alternatieven.” 

689 H. BOS en L. WILDEBOER (eds.), o.c., B-1 109. 
690 Voor een toepassing, zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 19 maart 1996, T.M.A. 1997, 19 (verontreiniging 
door exploitatie van chemische fabriek in de jaren 1948 tot 1952); Rb. Rotterdam 14 juli 2004, J.M. 
2005, 49, noot H. BOS (ingebruikname van ondergrondse olietanks in 1978 ondanks de wetenschap dat 
de kathodische bescherming van een aantal tanks niet deugde; afgewezen). 
691 Hoge Raad 20 april 2001, N.J. 2001, 3974, noot C. BRUNNER; Hoge Raad 25 oktober 2002, 
T.M.A. 2002, 159; J.M. 2003, 221, noot H. BOS. 
692 R. SEERDEN, o.c., 178. Idem: C. VAN DER WILT, “Het Convenant bodemsanering 
bedrijfsterreinen. Naar een nieuw systeem van aansprakelijkheid voor historische 
bodemverontreiniging”, M. en R. 2002, 27 (“Deze (…) uitleg maakt dat de kostenverhaalactie tegen de 
veroorzaker vrijwel onbruikbaar is geworden”). 
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bodemverontreiniging veroorzaakt na 1 januari 1987 normaal via het bestuursrecht 
gehandhaafd wordt693, wat betekent dat het kostenverhaal op basis van onrechtmatige 
daad zich hoofdzakelijk zal toespitsen op de periode 1975-1987694. 
 
De tweede wijze van kostenverhaal is deze op basis van ongerechtvaardigde 
verrijking695. Deze vorm van kostenverhaal, neergeschreven in artikel 75 lid 3 Wet 
bodembescherming, is gebaseerd op artikel 6:212 B.W.696 Voor kostenverhaal door de 
Staat op basis van ongerechtvaardigde verrijking moet aan de volgende vereisten 
voldaan zijn: 
- er moet sprake zijn van verrijking; 
- de verrijking moet ongerechtvaardigd zijn; 
- tegenover de verrijking staat een verarming van de Staat; 
- het kostenverhaal moet redelijk zijn697. 
 
De vier voorwaarden moeten cumulatief aanwezig zijn698. Er is in de context van 
bodemverontreiniging sprake van verrijking bij degene bij wie de overheid op eigen 
kosten een verontreinigde grond gesaneerd heeft. De verrijking kan concreet bestaan 
uit een waardestijging van een terrein als gevolg van sanering, maar ook uit bespaarde 
onderzoeks- en saneringskosten, een waardestijging van aandelen of uit meer 
zekerheid voor de hypotheekbank699. Het begrip ongerechtvaardigd wil zeggen dat de 
verrijking niet berust op een contractuele afspraak of een wettelijke bepaling700. De 
eigenaar mag de verontreiniging dus niet door onrechtmatig handelen veroorzaakt 
                                                 
693 Meer bepaald via naleving van de zorgplicht uit artikel 13 Wet bodembescherming. Het doet echter 
geen afbreuk aan de uit het burgerlijk recht voortvloeiende aansprakelijkheid. 
694 R. SEERDEN, o.c., 178. 
695 Zie over ongerechtvaardigde verrijking onder meer M. SIMONS-VINCKX, “Ongerechtvaardigde 
verrijking door bodemsanering”, M. en R. 1995, 56-60; M. SIMONS-VINCKX, “Ongerechtvaardigde 
verrijking door bodemsanering: wie, wanneer en in welke mate?”, T.M.A. 1997, 37-39; M. SIMONS-
VINCKX, “Ongerechtvaardigde verrijking: kenbaarheidsvereiste”, T.M.A. 1998, 175-178; M. 
SIMONS-VINCKX, “Ongerechtvaardigde verrijking: bron van onzekerheid; verduidelijking dringend 
gewenst”, M. en R. 1998, 215-216; M. SIMONS-VINCKX, “Contouren van de ongerechtvaardigde 
verrijking door bodemsanering”, T.M.A. 2003, 71-77; G. VAN DER VEEN, “Bodemsanering en 
ongerechtvaardigde verrijking”, Bouwrecht 1995, 813-823; J. VAN OPHEM, “Ongerechtvaardigde 
verrijkingsacties van de staat”, T.M.A. 1999, 180-189; H. VON MEIJENFELDT, “De redelijkheid van 
een verrijkingsactie”, T.M.A. 1997, 40-44; F. WARENDORF, “Kostenverhaal op grond van 
ongerechtvaardigde verrijking. De redelijkheid van verhaal op de koper-eigenaar”, T.M.A. 2001, 68-75; 
F. WARENDORF, “Ontwikkelingen in de jurisprudentie ten aanzien van art. 75 lid 3 Wet 
bodembescherming”, T.M.A. 2003, 63-70. 
696 Artikel 6:212 B.W. luidt als volgt: “1. Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, 
is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking.  
2. Voor zover de verrijking is verminderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan de verrijkte 
kan worden toegerekend, blijft zij buiten beschouwing.  
3. Is de verrijking verminderd in de periode waarin de verrijkte redelijkerwijze met een verplichting tot 
vergoeding van de schade geen rekening behoefde te houden, dan wordt hem dit niet toegerekend. Bij 
de vaststelling van deze vermindering wordt mede rekening gehouden met uitgaven die zonder de 
verrijking zouden zijn uitgebleven.” 
697 Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming, 4. 
698 Hoge Raad 25 maart 2005, N.J. 2005, 413, noot; J.M. 2005, 60, noot H. BOS. 
699 Over de begroting van de waardestijging bestaat nogal wat rechtspraak. Zie bijvoorbeeld 
Gerechtshof Arnhem 9 december 2003, J.M. 2004, 101, noot H. BOS; Gerechtshof Leeuwarden 31 
maart 2004, J.M. 2004, 623, noot H. BOS; Rb. Leeuwarden 5 december 2001, J.M. 2002, 619; Rb. 
Groningen 18 januari 2002, J.M. 2002, 621; Rb. Haarlem 5 maart 2002, J.M. 2002, 628; Rb. Utrecht 7 
mei 2003, J.M. 2003, 935, noot H. BOS; Rb. Rotterdam 13 april 2005, T.M.A. 2005, 233; J.M. 2005, 
118, noot H. BOS. 
700 Ibid. 
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hebben en hij moet de eigendom niet met het oogmerk van speculatie verworven 
hebben701. Een volgende vereiste is dat de begunstigde een vermogensvoordeel heeft 
zonder dat hij kosten oploopt, terwijl de overheid een vermogensnadeel heeft. De 
verrijkte levert dus geen tegenprestatie. Tot slot moet de vordering redelijk zijn. Bij 
een eigenaar die niet de veroorzaker van de verontreiniging is, kan zijn 
verwijtbaarheid ten aanzien van de verontreiniging een rol spelen. De redelijkheid van 
kostenverhaal op basis van ongerechtvaardigde verrijking hangt in beginsel af van de 
omstandigheden van het geval702. Er moet daarbij worden uitgegaan van de 
wetenschap van de verrijkte op het moment van verkrijging703. 
 
Naast het kostenverhaal vanwege de overheid zijn er ook andere onrechtmatige 
daadsacties mogelijk. Zowel in de relaties tussen burgers onderling, als in de relaties 
tussen overheid en burgers, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad. Dit zal dan normaal gebaseerd zijn op artikel 6:162 B.W. Dit is de klassieke 
schuldaansprakelijkheid704. Als een burger een verontreinigd perceel koopt, en 
redelijkerwijs niet mocht verwachten dat de grond schoon was, kan hij zich niet op de 
schuldaansprakelijkheid beroepen om zijn saneringskosten op de vorige eigenaar te 
verhalen705. De vordering tot schadevergoeding gaat ook niet van rechtswege over op 
opvolgende eigenaren706. 
 
Voor de volledigheid zij er nog op gewezen dat sinds 1 februari 1995 het Burgerlijk 
Wetboek ook een regeling van risicoaansprakelijkheid bevat. Bij 
risicoaansprakelijkheid moet geen onrechtmatigheid aangetoond worden. Het 
bewijzen van een causaal verband tussen een handelen/nalaten en de schade volstaat. 
Het B.W. voorziet in risicoaansprakelijkheid voor degene die in de uitoefening van 
zijn beroep of bedrijf een gevaarlijke stof gebruikt of onder zich heeft, of voor de 
bewaarder of leidingbeheerder van de stof707, voor exploitanten van stortplaatsen708 en 
voor exploitanten van mijnbouwwerken709. Deze categorieën van personen zijn 
aansprakelijk voor mogelijke schade wanneer het gevaar zich verwezenlijkt. Daar het 
regime van risicoaansprakelijkheid pas sinds 1 februari 1995 geldt, zal dit in de 
meeste gevallen niet van toepassing zijn bij brownfields. 
                                                 
701 Hoge Raad 15 maart 2002, J.M. 2002, 633, noot H. BOS; Hof Leeuwarden 29 mei 2002, J.M. 2003, 
38, noot H. BOS. 
702 H. BOS en L. WILDEBOER (eds.), o.c., B-1 110. 
703 Hoge Raad 13 september 2002, J.M. 2002, 786, noot H. BOS; na verwijzing Hof Arnhem 9 
december 2003, T.M.A. 2004, 51, noot M. SIMONS-VINCKX (de economische eigenaar kon volledig 
eenzijdig het economisch belang van een waardetoename van de grond in haar eigen vermogen 
realiseren, dus kwam de verrijking ten goede van de economische eigenaar van de verontreinigde 
zaak). 
704 Voor een uitgebreide bespreking, zie E. BAUW, Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor 
bodemverontreiniging, Deventer, Kluwer, 1994, 345 p. 
705 Hoge Raad 3 mei 2002, N.J. 2003, 436, noot H. BOS (eiser had in 1988 een perceel gekocht waarop 
tussen 1958 en 1981 een loonwerkersbedrijf uitgeoefend werd). Anderzijds, als een gemeente een 
verontreinigde grond, waarop een houtverwerkingsbedrijf lag, verkoopt met een bouwplicht, geeft zij 
jegens haar wederpartij de garantie dat de grond geschikt is voor woningbouw, en handelt zij 
onrechtmatig jegens de toekomstige bewoners (Hoge Raad 14 juni 2002, J.M. 2002, 579, noot H. 
BOS). 
706 Hoge Raad 4 maart 2005, J.M. 2005, 496, noot H. BOS (de nieuwe eigenaars van een perceel 
waarop tot 1974 een benzinestation geëxploiteerd is, nemen niet van rechtswege de vordering tot 
schadevergoeding van de oorspronkelijke eigenaar tegen Esso over). 
707 Art. 6:175 B.W. 
708 Art. 6:176 B.W. 
709 Art. 6:177 B.W. 
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Een laatste burgerrechtelijke aansprakelijkheidsvorm is de contractuele 
aansprakelijkheid. De contractuele aansprakelijkheid is veel frequenter aan de orde 
naar aanleiding van de overdracht van een verontreinigd onroerend goed dan de 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad710. Contractuele aansprakelijkheid zal 
voornamelijk optreden bij een koopovereenkomst wanneer een afgeleverde zaak niet 
aan de overeenkomst beantwoordt711. Er moet namelijk een conforme levering 
plaatsvinden. Artikel 7:17 lid 2 B.W. bepaalt hieromtrent: 

“Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op 
de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft 
gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de 
overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de 
eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en 
waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de 
eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de 
overeenkomst is voorzien”. 

De koper heeft daarbij een onderzoeksplicht. Beschikkingen ex artikelen 29, 37 en 39 
Wet bodembescherming en bevelen ex artikelen 30, 43 en 49 Wet bodembescherming 
worden bijvoorbeeld kadastraal geregistreerd712. De koper moet dus die kadastrale 
gegevens wel bekijken om te weten of een goed al dan niet bezwaard is. De verkoper 
heeft een mededelingsplicht. De invulling van deze plichten wordt geval per geval 
beoordeeld713. SIMONS-VINCKX pleit in dit verband alvast voor een wettelijke 
inlichtingenplicht714. De partijen bij de overeenkomst zijn wel vrij in de overeenkomst 
allerlei zaken te regelen en zij kunnen dus steeds afwijkende bepalingen voorzien. 
 
 
C. ANDERE RELEVANTE MILIEUWETGEVING 
 
1. Inleiding 
 
Hoewel de Wet bodembescherming de belangrijkste wet is op het vlak van 
bodemverontreiniging, is het volledige juridisch kader voor bodembescherming en 
                                                 
710 R. SEERDEN, o.c., 182. Zie over de contractuele aansprakelijkheid bij de overdracht van een 
verontreinigde grond ook P. KLIK, “Aansprakelijkheid van de verkoper van verontreinigd onroerend 
goed”, T.M.A. 1997, 44-47; P. KLIK, “Koop van (verontreinigd) onroerend goed. Recente 
rechtspraak”, M. en R. 2002, 73-84; M. VAN ROSSUM, “Koop en verkoop van verontreinigde grond; 
ontwikkelingen en tendensen”, Bouwrecht 2001, 838-846. 
711 Art. 7:17 lid 1 B.W. 
712 Art. 55 lid 1 Wet bodembescherming. 
713 Voor enkele voorbeelden, zie Hoge Raad 9 oktober 1992, N.J. 1994, 1273; Hoge Raad 9 oktober 
1992, N.J. 1994, 1282; Hoge Raad 9 oktober 1992, N.J. 1994, 1293, noot C. BRUNNER; Hoge Raad 
22 november 1996, N.J. 1997, 2818, noot W. KLEIJN; Hoge Raad 14 november 1997, T.M.A. 1998, 
38, noot L. SMALE; Hoge Raad 21 juni 2002, J.M. 2002, 776, noot H. BOS (een gemeente verkoopt 
een door ondergrondse tanks met minerale olie verontreinigd pand met opstallen zonder dat zij van de 
verontreiniging op de hoogte was); Gerechtshof ’s-Gravenhage 29 januari 2004, J.M. 2004, 328, noot 
H. BOS (de grond en het grondwater onder een door een gemeente verkochte bedrijfshal is ernstig 
vervuild door de vroegere activiteiten van een metaalwarenfabriek: schending van de 
mededelingsplicht). 
714 M. SIMONS-VINCKX, “Inlichtingenplicht bij overdracht van verontreinigde gronden”, Bodem: 
tijdschrift over duurzaam bodembeheer 2001, 206 (“Ter bescherming van de koper, maar ook de 
verkoper, is het wenselijk dat ook in Nederland een wettelijke verplichting bestaat om tenminste vragen 
te stellen naar bodemverontreiniging, gegevens daarvoor op te vragen en deze bij de koopakte te 
vermelden”). 
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bodemverontreiniging veel uitgebreider. Daarenboven is de Wet bodembescherming 
met betrekking tot brownfieldontwikkeling zeker niet de enige relevante wetgeving. 
Hierna volgend worden, net zoals in het voorgaande hoofdstuk over de VS, kort 
enkele andere wetten en besluiten aangegeven, die van toepassing kunnen zijn op 
brownfields, of meer in het bijzonder op bodemverontreiniging. Het overzicht is zeker 
niet exhaustief, en beperkt zich tot de meest relevante regelgevingen. Het merendeel 
van deze regelingen zal, naast kleinere niet besproken regelingen, terugkomen bij de 
rechtsvergelijkende bespreking van het Vlaamse brownfieldbeleid. 
 
2. Wet milieubeheer 
 
Naast de Wet bodembescherming is in Nederland in hoofdzaak de Wet milieubeheer 
van belang715. Via de Wet milieubeheer worden tal van milieubeschermende 
voorschriften vastgelegd, waaronder ook voorschriften ter bescherming van de 
bodem. Dit gebeurt zowel via de milieuvergunning, als via algemene regels die voor 
inrichtingen gelden in plaats van of naast de milieuvergunning (hoofdstuk 8 Wet 
milieubeheer). Van de milieuvergunning en de algemene regels gaat er hoofdzakelijk 
een preventieve werking uit. Via deze weg is de Wet milieubeheer dus uiterst relevant 
voor het voorkomen van bodemverontreiniging, en ruimer het ontstaan van 
brownfields. 
 
Bij de vergunningverlening is in het kader van preventieve bodembescherming het 
bodemonderzoek van groot belang716. Via de bodemonderzoeken is het mogelijk 
eventuele bodemverontreiniging in kaart te brengen. SEERDEN vermeldt als 
bekendste onderzoeken het nulsituatieonderzoek en het eindsituatieonderzoek. Het 
eerste onderzoek vindt plaats vóór de start of de wijziging van een bedrijfsactiviteit. 
Het tweede betreft de vastlegging na beëindiging van die activiteit. Het verschil 
tussen de twee onderzoeken geeft dan aan of de bodem verontreinigd is als gevolg van 
die activiteit717. De milieuvergunning moet echter niet verplicht de uitvoering van een 
bodemonderzoek voorschrijven, en er bestaan hieromtrent niet echt uniforme regels, 
waardoor de resultaten zeker niet gebiedsdekkend zijn. 
 
Daarnaast voorziet de Wet milieubeheer in de regels voor afvalstoffen. Bij 
brownfields zullen er regelmatig achtergelaten afvalstoffen aanwezig zijn. Het feit dat 
de bepalingen omtrent afvalstoffen in de Wet milieubeheer staan, is het resultaat van 
het integratieproces dat gedurende de jaren tachtig en negentig op gang kwam. Aan 
het eind van de jaren zestig, toen bleek dat de omvang van de milieuverontreiniging in 
Nederland groter was dan tot dan toe aangenomen, werd er gekozen voor sectorale 
wetgeving. Dit leidde in 1976 tot de Wet chemische afvalstoffen718 en in 1977 tot de 
Afvalstoffenwet719. Op het eind van de 20ste eeuw werden afzonderlijke milieuwetten 
meer in samenhang gebracht. Sinds 1 januari 1994 is de Nederlandse regelgeving 
betreffende alle afvalstoffen primair terug te vinden in hoofdstuk 10 van de Wet 
milieubeheer. Met de inwerkingtreding van het hoofdstuk 10 werden de Wet 

                                                 
715 Voor een uitgebreide bespreking van de Wet milieubeheer, zie F. MICHIELS, De Wet milieubeheer, 
Deventer, Kluwer, 2003, 289 p. 
716 Zie hieromtrent bijvoorbeeld M. EIJKELHOF en F. MONTANUS, “Verplicht bodemonderzoek in 
milieuvergunningen: tot op de bodem uitgezocht?”, M. en R. 1992, 2-10. 
717 R. SEERDEN, o.c., 33. 
718 Stb. 1976, 214. 
719 Stb. 1977, 425. 
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chemische afvalstoffen en de Afvalstoffenwet ingetrokken720. De huidige versie van 
hoofdstuk 10 is uiteraard sterk geïnspireerd door de Europese afvalstoffenwetgeving 
en –rechtspraak. Daar het bestaan van brownfields een feit is, en de ontwikkeling 
ervan een vereiste, zal de sanering van brownfields hier meer aandacht krijgen dan de 
preventie ervan naar de toekomst toe. Automatisch zullen de bepalingen omtrent 
afvalstoffen in de Wet milieubeheer vaker aan bod komen, dan de preventieve 
voorschriften. 
 
Het Nederlandse afvalbeleid vertrekt van een algemene zorgplicht: 

“Een ieder die handelingen met betrekking tot afvalstoffen verricht of nalaat 
en die weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor nadelige 
gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, is verplicht alle 
maatregelen te nemen of na te laten die redelijkerwijs van hem kunnen 
worden gevergd, teneinde die gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken”721. 

Daarnaast is het verboden schadelijke handelingen met betrekking tot afvalstoffen te 
verrichten722 en afvalstoffen buiten een inrichting te storten723. In verscheidene 
besluiten zijn hierop uitzonderingen voorzien724. 
 
Voorts maakt de Wet milieubeheer een onderscheid tussen huishoudelijke 
afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Interessant hierbij zijn 
vooral de bepalingen omtrent het beheer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen, neergeschreven in de artikelen 10.36-10.55 Wet milieubeheer. Deze 
bepalingen gaan onder meer over de afgifte en ontvangst, het vervoer en de 
inzameling van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. 
 
3. Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming 
 
Met betrekking tot het aspect bodem, is naast de Wet bodembescherming en de Wet 
milieubeheer het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming 
(verder het Bouwstoffenbesluit)725, met daaraan gekoppeld de Vrijstellingsregeling 
grondverzet726, van belang. Het Bouwstoffenbesluit en de Vrijstellingsregeling 
grondverzet maken het mogelijk licht verontreinigde grond te hergebruiken. Zoals uit 
de bespreking van het Nederlandse bodemsaneringsbeleid blijkt, is het beleid meer en 
meer gericht op functiegericht saneren. Dat houdt onder meer in dat de bodem na 
sanering niet altijd noodzakelijk volledig schoon zal zijn. Dat zal zeker niet het geval 

                                                 
720 Zie www.vrom.nl/get.asp?file=docs/milieu/LAP1_H1_4.pdf (laatst bezocht op 12 oktober 2005). 
721 Art. 10.1 lid 1 Wet milieubeheer. 
722 Art. 10.1 lid 2-3 Wet milieubeheer. 
723 Art. 10.2 Wet milieubeheer. Indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen 
niet verzet, kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor daarbij aangegeven categorieën 
van gevallen wel vrijstelling van het verbod verleend worden. 
724 Zie onder meer het Besluit van 8 december 1997, houdende vrijstellingen van het stortverbod buiten 
inrichtingen (Stb. 1997, 664) en het Besluit van 8 december 1997, houdende een stortverbod binnen 
inrichtingen voor aangewezen categorieën van afvalstoffen (Stb. 1997, 665). 
725 Besluit van 23 november 1995, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen (Stb. 1995, 567). 
726 Besluit van 10 september 1999 houdende de vrijstelling van bepaalde, op grond van het 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming geldende eisen ten aanzien van het 
gebruiken van licht verontreinigde grond als bodem (Stcrt. 1999, 180). Deze regeling is met ingang van 
1 oktober 1999 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 juli 1999. 
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zijn wanneer licht verontreinigde grond hergebruikt werd. Het Bouwstoffenbesluit en 
de Vrijstellingsregeling grondverzet regelen het gebruik van dergelijke grond. 
 
Het toepassingsgebied van het Bouwstoffenbesluit is echter ruimer dan enkel licht 
verontreinigde grond. Het bevat het juridisch kader voor het gebruik van primaire en 
secundaire bouwstoffen. Het Bouwstoffenbesluit geeft de milieuhygiënische 
randvoorwaarden vanuit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming voor het gebruik 
van primaire en secundaire bouwstoffen. Onder primaire bouwstoffen worden 
bouwstoffen verstaan die direct uit het milieu worden gewonnen met het doel ze in te 
zetten als bouwstof. Het betreft vooral oppervlaktedelfstoffen zoals grond, grind en 
kalksteen en daarvan afgeleide producten. Secundaire bouwstoffen zijn materialen die 
niet als zodanig in de natuur worden gewonnen, maar die ontstaan als bijproduct bij 
productieprocessen, bij zuiveringsprocessen of bij be- of verwerking van afvalstoffen 
etc. en die aan de eisen voldoen zodat ze kunnen hergebruikt worden als bouwstof727. 
Op het hergebruik van licht verontreinigde grond of andere verontreinigde 
bouwstoffen zullen de regels met betrekking tot secundaire bouwstoffen van 
toepassing zijn. 
 
De Vrijstellingsregeling grondverzet wijkt af van een aantal artikelen uit het 
Bouwstoffenbesluit. De vrijstellingsregeling strekt ertoe te voorkomen dat de in 
ontwikkeling zijnde praktijk van actief bodembeheer door het Bouwstoffenbesluit 
wordt doorkruist. Het actief bodembeheer heeft immers vooral betrekking op het 
omgaan met licht verontreinigde bodems. Ingevolge het Bouwstoffenbesluit is bij 
grondwerken met een definitief karakter slechts het toepassen van schone grond 
toegestaan. Zonder nadere voorziening biedt het Bouwstoffenbesluit dus geen ruimte 
voor het ontwikkelen van een beleid ten aanzien van hergebruik van verontreinigde 
grond in grondwerken met een definitief karakter (anders gezegd: het hergebruik als 
bodem). Nochtans stonden de provincies dat toe onder de voorwaarde dat hiervoor 
een zonerings- of saneringsbeleid geformuleerd was. De Vrijstellingsregeling 
grondverzet strekt ertoe deze ruimte wel te bieden728. De regeling heeft tot doel om 
het gebruik van licht verontreinigde grond in het kader van actief bodembeheer 
mogelijk te maken door dat gebruik vrij te stellen van enkele voorschriften van het 
Bouwstoffenbesluit729. Het gebruik van de licht verontreinigde grond kan wel enkel 
plaatsvinden in een gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart is opgesteld730. 
Bovendien zijn aan de vrijstelling volgende voorwaarden verbonden: 

“a. de grond die wordt gebruikt is van vergelijkbare kwaliteit als of van 
betere kwaliteit dan de kwaliteit van de bodem ter plaatse, en 
b. de eigenaar of erfpachter van de bodem waarop de grond wordt gebruikt, 
meldt het gebruik van de grond tenminste 5 werkdagen tevoren aan 
burgemeester en wethouders”731. 

 
4. Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Grondwaterwet 
 
Naast de milieucompartimenten bodem en afval, kan er nog een ander 
milieucompartiment een belangrijke invloed uitoefenen op de toestand van 
                                                 
727 Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, Nota van toelichting, 29. 
728 Vrijstellingsregeling grondverzet, Toelichting, 3. 
729 Vrijstellingsregeling grondverzet, Toelichting, 2. 
730 Art. 2 Vrijstellingsregeling grondverzet. 
731 Art. 3 Vrijstellingsregeling grondverzet. 
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brownfields. Het gaat dan meer bepaald om water. Zowel oppervlaktewater als 
grondwater kunnen bij brownfields verontreinigd geraken door bijvoorbeeld de 
aanwezige afvalstoffen of de bodemverontreiniging. Vandaar dat de wetgeving 
hieromtrent zeer relevant kan zijn. De belangrijkste wetten hieromtrent zijn de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren732 en de Grondwaterwet733. 
 
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren begint in het eerste lid van artikel 1 met 
een verbod: 

“Het is verboden zonder vergunning met behulp van een werk afvalstoffen, 
verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, te brengen in 
oppervlaktewateren”. 

Principieel geldt er dus een vergunningsplicht. Er wordt een uitzondering gemaakt 
voor de zogenaamde indirecte lozingen, zijnde lozingen met behulp van een werk dat 
op een ander werk is aangesloten734. De Wet verontreiniging oppervlaktewateren is 
verder uitgewerkt in tal van uitvoeringsbesluiten735. 
 
De Grondwaterwet regelt het onttrekken en infiltreren van grondwater. De wet 
vertrekt ook van een vergunningsplicht. Zonder dat gedeputeerde staten een 
vergunning verleend hebben, is het verboden grondwater te onttrekken of water te 
infiltreren736. De vergunningsprocedure is uitgewerkt in hoofdstuk 2. Voorts voorziet 
de wet onder meer nog in een registratieverplichting, en delegeert ze een aantal 
bevoegdheden aan de provincies. 
 
5. Interimwet stad-en-milieubenadering 
 
Voor wat de ontwikkeling van een brownfield betreft, is het tot slot nog interessant te 
wijzen op de recente Interimwet stad-en-milieubenadering737. Deze wet is op 1 
februari 2006 in werking getreden. Ze beoogt de mogelijkheden te vergroten om in 
het kader van een integrale juridische besluitvorming soepel om te gaan met 
wettelijke regels. Ze biedt namelijk een wettelijke grondslag voor gemeenten, en in 
mindere mate provincies, om af te wijken van wettelijke milieukwaliteitsnormen 
(bodem, geluid en lucht) en bepaalde andere voorschriften. Gemeenten kunnen wel 
alleen een afwijkingsbesluit nemen als dit leidt tot zuinig en doelmatig ruimtegebruik 
en een optimale leefomgevingskwaliteit.  
 

                                                 
732 Wet van 13 november 1969, houdende regelen omtrent de verontreiniging van oppervlaktewateren 
(Stb. 1969, 536). 
733 Wet van 22 mei 1981, houdende regelen inzake het onttrekken van grondwater en het kunstmatig 
infiltreren van water in de bodem (Stb. 1981, 392). 
734 Art. 1 lid 2 Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
735 Voor een uitgebreide bespreking van deze besluiten, zie H. VAN RIJSWICK, De kwaliteit van 
water. Europese en nationale instrumenten voor de bescherming van oppervlaktewater, Deventer, 
Kluwer, 2001, 175 e.v. 
736 Art. 14 lid 1 Grondwaterwet. 
737 Wet van 19 januari 2006, houdende regels met betrekking tot zuinig en doelmatig ruimtegebruik en 
optimale leefomgevingskwaliteit in stedelijk en landelijk gebied en met betrekking tot coördinatie van 
procedures (Interimwet stad-en-milieubenadering) (Stb. 2006, 37). Voor een eerste bespreking, zie A. 
NIJMEIJER, “Een stap verder met de stad- en milieubenadering. Een juridische analyse van de 
Interimwet stad-en-milieubenadering”, M. en R. 2006, 145-152. 
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De Interimwet stad-en-milieubenadering vervalt vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding. Tegen dan moet de stad-en-milieubenadering structureel verankerd 
zijn in de wetgeving voor milieu en ruimtelijke ordening. 
 
 
D. HET JURIDISCHE KADER MET BETREKKING TOT DE RUIMTELIJKE 
CONTEXT738 
 
1. Inleiding 
 
Naast een omvangrijk geheel aan regels omtrent milieuverontreiniging, speelt in 
Nederland, in tegenstelling tot in de VS, ook de ruimtelijke omkadering een 
doorslaggevende rol bij brownfieldontwikkeling. De twee belangrijkste wetten in 
Nederland die een invloed hebben op de ruimtelijke context zijn de Wet op de 
ruimtelijke ordening739 en de Woningwet740. De Wet op de ruimtelijk ordening wordt 
weldra echter vervangen door een nieuwe wet, die reeds gepubliceerd is, maar nog 
niet in werking getreden741. Vooraleer de nieuwe wet in werking kan treden, moet er 
nog een zogenaamde Invoeringswet komen waarin onder andere het overgangsrecht 
en de aanpassing aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van een veertigtal wetten 
van andere departementen geregeld worden. De nieuwe wet zou daardoor pas van 
kracht zijn op 1 januari 2008742. Daarom wordt hier enkel de huidige Wet op de 
ruimtelijke ordening besproken. 
 
2. De Wet op de ruimtelijke ordening 
 
De Wet op de ruimtelijke ordening wordt gekenmerkt door een decentrale opzet. De 
gemeenten spelen van oudsher een prominente rol in het ruimtelijke ordeningsrecht. 
De gemeenten hebben de mogelijkheid om met betrekking tot de ruimtelijke ordening 
burgers via normen in rechte te binden. Dit blijkt vooreerst uit hun bevoegdheid tot 
het verlenen van een bouwvergunning. In overeenstemming met de decentrale 
organisatie voorziet de Wet op de ruimtelijke ordening verder in de opstelling van 
bindende gemeentelijke bestemmingsplannen, daar waar de plannen van de hogere 
bestuurslagen grotendeels niet bindend zijn. Ingevolge artikel 10 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening stelt elke gemeente namelijk voor het gebied buiten de 
bebouwde kom verplicht een bestemmingsplan vast. Daarbij wordt, voor zover dit ten 
behoeve van een goede ruimtelijke ordening nodig is, de bestemming van de in het 
plan begrepen grond aangewezen en worden zo nodig, in verband met de bestemming, 

                                                 
738 Voor een algemene bespreking, zie O. DIJKSTRA en W. DE WEIJER, Inleiding ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting, Alphen aan den Rijn – ‘s-Gravenhage, Samsom H.D. Tjeenk Willink – 
VUGA Uitgeverij, 1996, 382 p.; P. VAN BUUREN, C. BACKES en A. DE GIER, Hoofdlijnen 
ruimtelijk bestuursrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 423 p. 
739 Wet van 5 juli 1962, houdende vaststelling van nieuwe voorschriften omtrent de ruimtelijke 
ordening (Stb. 1962, 286). Voor een algemene bespreking, zie T. DRUPSTEEN, Ruimtelijk 
Bestuursrecht, Alphen aan den Rijn, Samsom Uitgeverij bv, 1983, 29-123; H. VAN GEEST en P. 
HÖDL, Wet op de Ruimtelijke Ordening, Deventer, Kluwer, 2002, 203 p. 
740 Wet van 29 augustus 1991 tot herziening van de Woningwet (Stb. 1991, 439). Voor een algemene 
bespreking, zie A. KLAASSEN, Herziene Woningwet, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1992, 142 p.; 
E.-M. PEETERS, De Woningwet, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1994, 173 p. 
741 Zie de Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet 
ruimtelijke ordening) (Stb. 2006, 566). 
742 Zie http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7008 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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voorschriften gegeven omtrent het gebruik van de in het plan begrepen grond en de 
zich daarop bevindende opstallen. Voor het gebied binnen de bebouwde kom is dit 
facultatief. Via de bestemmingsplannen beschikken de gemeenten over een zeer ruime 
beleidsvrijheid. 
 
Het bestemmingsplan biedt dus de mogelijkheid om alle ruimtelijk relevante aspecten 
van het grondgebruik te regelen743. Een bouwvergunning moet in overeenstemming 
zijn met het geldende bestemmingsplan. Indien dit niet het geval is, weigert de 
gemeente de bouwvergunning744. De gemeenten kunnen bij het opstellen van het 
bestemmingsplan de aanwezige bodemverontreiniging een invloed laten uitoefenen op 
de keuze van bestemmingen en op de gebruiksmogelijkheden van gronden en 
opstallen. In het licht van functiegerichte bodemkwaliteit en actief bodembeheer is het 
denkbaar dat goedkeuring plaatsvindt, ondanks dat sprake is van (lichte) 
bodemverontreiniging745. Bij de te geven bestemmingen moet dan wel rekening 
gehouden worden met mogelijke nazorg. 
 
De Wet op de ruimtelijke ordening voorziet wel in bepaalde vrijstellingen van een 
bestemmingplan. Zo kan er op grond van artikel 15 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke 
ordening bij een bestemmingsplan worden bepaald: 

“dat de burgemeester en wethouders met inachtneming van de in het plan 
vervatte regelen bevoegd zijn: 
a. van bij het plan aan te geven voorschriften vrijstelling te verlenen; 
b. ten opzichte van in het plan omschreven punten nadere eisen te stellen”. 

De burgemeester en wethouders kunnen ingevolge artikel 17 lid 1 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening ook voor een bepaalde termijn vrijstelling verlenen van een 
bestemmingsplan. Daarnaast kan de gemeenteraad via artikel 19 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening in een meer algemene vrijstelling voorzien. Zo kan de 
gemeenteraad ten behoeve van de verwezenlijking van een project vrijstelling 
verlenen van het geldende bestemmingsplan, mits dat project is voorzien van een 
goede ruimtelijke onderbouwing en vooraf van gedeputeerde staten de verklaring is 
ontvangen, dat zij tegen het verlenen van vrijstelling geen bezwaar hebben746. De 
vrijstelling kan wel vernietigd worden. De goede ruimtelijke ordening en de financiële 
uitvoerbaarheid kunnen een reden zijn voor vernietiging. 
 
Het is nog belangrijk erop te wijzen dat de minister van VROM, en soms 
gedeputeerde staten, sinds 1994 over de bevoegdheid beschikt om rechtstreeks in het 
gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te interveniëren747. Hierdoor is de 
beleidsvrijheid van de gemeenten de laatste jaren ingeperkt. 
 
Over de verhouding met de Wet bodembescherming zegt SEERDEN tot slot nog dit: 

                                                 
743 C. BACKES en A. DE GIER, “Grenzen aan verfijning en complexiteit: de toestand van het 
Nederlandse ruimtelijkeordeningsrecht”, T.R.O.S. 1997, 20. 
744 Art. 44 lid 1 c. Woningwet. 
745 R. SEERDEN, o.c., 151. 
746 Deze vrijstellingsmogelijkheid zou normaal enkel verleend mogen worden wanneer het te realiseren 
project past binnen de toekomstige bestemming van het betreffende gebied, maar in de praktijk blijkt 
het in hoge mate toegepast te worden. BACKES en DE GIER meldden in 1997 dat bijna de helft van 
de bouwvergunningen met behulp van vrijstelling verleend werden, in het bijzonder op grond van 
artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening (C. BACKES en A DE GIER, o.c., 22). 
747 Art. 40 e.v. Wet op de ruimtelijke ordening. 



 137

“Is er geen vaststelling of vrijstelling van een bestemmingsplan aan de orde, 
dan wel anderszins niets geregeld in het bestemmingsplan, dan is er geen 
(juridische) belemmering om de verontreinigde bodem in overeenstemming 
met de daarop gelegde bestemming te gebruiken. De Wet 
bodembescherming kent slechts juridische instrumenten om sanering af te 
dwingen, niet om rechtsgeldig gebruik op te saneren bodem te 
verbieden”748. 

 
3. De Woningwet 
 
Naast de Wet op de ruimtelijke ordening heeft ook de Woningwet een invloed op het 
ruimtegebruik in Nederland. De Woningwet van 1991 herziet en vervangt de 
woningwet van 1962749. De achtergrond hiervan was het streven naar deregulering en 
naar een verlichting van de lasten en administratieve hindernissen voor 
bouwgegadigden750. De Woningwet reguleert het bouwen, dat men de meest 
intensieve vorm van ruimtegebruik zou kunnen noemen751. 
 
De Woningwet bevat onder meer allerlei regels omtrent de verschillende 
bouwvergunningen. Ze onderscheidt de lichte bouwvergunning en de reguliere 
bouwvergunning. Daarnaast zijn er ook vergunningvrije bouwwerken. Tot voor 2002 
stonden de indieningsvereisten voor de bouwvergunningsaanvraag enkel in de 
gemeentelijke bouwverordening. Op grond van artikel 8 lid 1 van de Woningwet stelt 
elke gemeenteraad namelijk een bouwverordening vast752. De bouwverordening bevat 
onder meer voorschriften omtrent het tegengaan van bouwen op verontreinigde 
grond753. Deze voorschriften hebben uitsluitend betrekking op bouwwerken: a. waarin 
voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven, b. voor het bouwen 
waarvan een reguliere bouwvergunning vereist is, en c. die de grond raken, of ten 
aanzien waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt 
gehandhaafd754. De voorschriften hebben in elk geval betrekking op: a. het verrichten 
van onderzoek naar aard en mate van verontreiniging van de bodem; b. aard en 
omvang van het onderzoek, en c. inrichting van het op te stellen onderzoeksrapport755. 
In tegenstelling tot de Wet op de ruimtelijke ordening bevat de Woningwet dus wel 
expliciete bepalingen omtrent verontreinigde bodems. 
 
Bovendien is het nog van belang te wijzen op artikel 52a lid 1 van de Woningwet. 
Volgens dat artikel houden burgemeester en wethouders de beslissing op een 
aanvraag om bouwvergunning aan, “indien er geen grond is de bouwvergunning te 
weigeren en uit het onderzoeksrapport (…) blijkt dat de bodem ter plaatse van het te 
bouwen bouwwerk in zodanige mate is verontreinigd dan wel bij hen uit anderen 
hoofde een redelijk vermoeden bestaat dat overeenkomstig de Wet 
bodembescherming sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Het besluit 
                                                 
748 R. SEERDEN, o.c., 151. 
749 Wet van 12 juli 1962 tot vaststelling van nieuwe voorschriften omtrent de volkshuisvesting (Stb. 
1962, 287). 
750 C. BACKES en A DE GIER, o.c., 27. 
751 C. BACKES en A. DE GIER, o.c., 19. 
752 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft een Modelbouwverordening uit die de gemeenten 
kunnen gebruiken. 
753 Art. 8 lid 2 c. Woningwet. 
754 Art. 8 lid 3 Woningwet. 
755 Art. 8 lid 4 Woningwet. 
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tot aanhouding van de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning wordt genomen 
binnen twee weken na ontvangst van die aanvraag en het onderzoeksrapport; indien er 
geen grond is de bouwvergunning te weigeren en de beslissing niet binnen deze 
termijn is genomen en uit het onderzoeksrapport blijkt dat de bodem ernstig is 
verontreinigd, is die beslissing van rechtswege genomen”. De aanhouding duurt totdat 
het krachtens de Wet bodembescherming bevoegd gezag met het saneringsplan heeft 
ingestemd dan wel heeft vastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige 
verontreiniging ten aanzien waarvan spoedige sanering noodzakelijk is756. 
 
Sinds 2002 zijn de indieningsvereisten voor de reguliere bouwvergunning grotendeels 
vastgelegd in het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning757. Uit de 
bijlage bij het besluit blijkt dat er bij de aanvraag van een reguliere bouwvergunning 
normaal een onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid moet gevoegd 
worden758. Op dit vlak is de bouwverordening in beginsel dus uitgespeeld759. Het 
Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning kent bovendien geen 
vrijstelling op de onderzoeksplicht. 
 
 
E. HET JURIDISCHE KADER MET BETREKKING TOT DE 
FINANCIERING 
 
Met betrekking tot de financiering van brownfieldontwikkeling is het interessant kort 
nog te wijzen op het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV), waarvan de 
inhoud en de systematiek zijn vastgelegd in onder meer de Wet stedelijke 
vernieuwing760. Om de vijf jaar kunnen gemeenten uit het ISV geld aanvragen voor 
stedelijke vernieuwing. Op 1 januari 2005 is het tweede vijfjarige tijdvak ingegaan. 
De Wet stedelijke vernieuwing definieert het begrip stedelijke vernieuwing als: 

“op stedelijk gebied gerichte inspanningen die strekken tot verbetering van 
de leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling 
en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van het 
economisch draagvlak, versterking van culturele kwaliteiten, bevordering 
van de sociale samenhang, verbetering van de bereikbaarheid, verhoging 
van de kwaliteit van de openbare ruimte of anderszins tot structurele 
kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied”761. 

                                                 
756 Art. 52a lid 2 Woningwet. 
757 Besluit van 13 juli 2002, houdende indieningsvereisten voor aanvragen om bouwvergunning en 
voorschriften omtrent het opnemen van gegevens in het openbaar bouwregister (Stb. 2002, 409). 
758 Punt 1.2.6. van de bijlage bij het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning. Er bestaan 
echter uitzonderingen op deze verplichting, meer bepaald is er geen onderzoeksrapport vereist 
wanneer: 1. daarvoor door burgemeester en wethouders ontheffing is of kan worden verleend in het 
geval reeds voldoende gegevens met betrekking tot de bodemgesteldheid aanwezig zijn; 2. het bouwen 
betrekking heeft op bouwwerken, waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen 
verblijven (Woningwet, artikel 8, derde lid); 3. het desbetreffende bouwwerk de grond niet raakt of het 
bestaande, niet wederrechtelijke gebruik wordt gehandhaafd (Woningwet, artikel 8, derde lid). 
759 R. SEERDEN, o.c., 147. 
760 Wet van 15 november 2000 ter stimulering van integrale stedelijke vernieuwing (Wet stedelijke 
vernieuwing) (Stb. 2000, 504). De Wet stedelijke vernieuwing moet samen gelezen worden met de Wet 
van 15 november 2000, houdende overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet stedelijke 
vernieuwing (Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing) (Stb. 2000, 505). 
761 Art. 1 lid 1 a. Wet stedelijke vernieuwing. Het gaat dus om het nemen van fysieke maatregelen op 
de terreinen wonen, ruimte, milieu, fysieke stadseconomie en grootschalig groen. Voorbeelden zijn de 
aanleg of transformatie van (bestaande) wijken, parken en bedrijfsterreinen, duurzame 
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Brownfieldontwikkeling zal in een aantal gevallen zeker onder stedelijke vernieuwing 
vallen. 
 
Het ISV valt onder het Grotestedenbeleid (GSB)762, gericht op de 30 grote(re) 
gemeenten ofwel de ‘rechtstreekse gemeenten’763. Toch kunnen alle gemeenten in 
principe aanspraak maken op een ISV-bijdrage. Het onderscheid ligt in het feit dat de 
rechtstreekse gemeenten het geld direct van de minister van VROM krijgen, terwijl de 
andere gemeenten het geld via de provincie krijgen764. 
 
Voor het verkrijgen van de ISV-bijdrage stellen de gemeenten een 
ontwikkelingsprogramma op dat moet betrekking hebben op de vijfjarige periode 
waarvoor het ISV verstrekt wordt. Aan het eind van die periode moeten de gemeenten 
verantwoording afleggen. Op basis daarvan wordt beoordeeld of de voorlopige 
toekenning van de ISV-bijdrage definitief kan vastgesteld worden of mogelijkerwijze 
verlaagd wordt. 
 
 
F. CONCLUSIE 
 
De term brownfield wordt in Nederland voorlopig nog maar vrij zelden gebruikt. 
Daaruit concluderen dat Nederland geen brownfieldbeleid heeft, is niet correct. 
Nederland beschikt over een uitgebreide wettelijke regeling voor de sanering van 
historisch verontreinigde bodems. Deze regeling wordt voornamelijk geconcretiseerd 
door de Wet bodembescherming. 
 
Sinds 1 januari 2006 is de Wet bodembescherming volledig aangepast aan het 
beleidsvernieuwingsproces dat in het midden van de jaren 90 op gang was gekomen. 
Het uitgangspunt van de wet is niet langer multifunctioneel saneren, maar 
functiegericht. Het accent zal daarom in de toekomst meer op (na)zorg en het 
monitoren van restverontreiniging komen te liggen765. Deze belangrijke taak is ten 
dele weggelegd voor het ruimtelijke ordeningsrecht, dat ervoor kan zorgen dat via de 
bestemmingsplannen het gewenste en toegestane bodemgebruik vastgelegd wordt.  
 
Een andere vernieuwing is dat de noodzaak tot spoedige sanering beslissend is voor 
de sanering van gevallen van ernstige verontreiniging. Het uitsluitend stellen van 
prioriteiten op grond van de milieuhygiënische situatie sloot onvoldoende aan bij de 
praktijk. De maatschappelijke context wordt meer in rekening gebracht. De 
saneringsbepalingen in de Wet bodembescherming gelden hoofdzakelijk voor de 
gevallen van ernstige verontreiniging waarvan de spoedige sanering noodzakelijk is. 
Voor de niet-ernstige verontreinigingen en de ernstige verontreinigingen waarvan de 

                                                                                                                                            
milieumaatregelen, het opheffen van lokale milieuhinder, bodemsanering of het verbeteren van de 
fysieke condities voor stedelijke economische bedrijvigheid (http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9621 
(laatst bezocht op 5 april 2007)). 
762 Het GSB richt zich naast de fysieke pijler ook op de sociale en economische pijler. 
763 Voor de lijst van de 30 rechtstreekse gemeenten, zie het Besluit van 22 november 2000, houdende 
de aanwijzing van de gemeenten waaraan door het Rijk investeringsbudget kan worden verstrekt en 
regels ter berekening van de uit 's-Rijks kas te verstrekken budgetten voor stedelijke vernieuwing 
(Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing) (Stb. 2000, 506). 
764 Art. 5 Wet stedelijke vernieuwing. 
765 R. SEERDEN, o.c., 21. 
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spoedige sanering niet noodzakelijk is, gaat de Nederlandse overheid nog steeds uit 
van actief bodembeheer. 
 
Voorts kent de wet nu ook een saneringsplicht voor eigenaren en erfpachters van in 
gebruik zijnde bedrijfsterreinen met daaraan gekoppeld een subsidieregeling. De 
bepalingen hieromtrent vormen de wettelijke verankering van de Bedrijvenregeling. 
De belangrijkste afspraken waren reeds eerder vastgelegd in het Convenant 
bodemsanering in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen. De Wet 
bodembescherming vervangt het convenant. 
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HOOFDSTUK IV: BROWNFIELDS IN BELGIË 
 
“Als we het hebben over duurzame ontwikkeling, dan vind ik dat herontwikkeling van 

brownfields op alle vlakken een model zou kunnen zijn van duurzame ontwikkeling: 
inzake ruimtelijke ordening, milieu, economie en stadskernvernieuwing”. 

D. Van Mechelen766 
 
A. INLEIDING 
 
Lichtelijk ongenuanceerd kan gesteld worden dat uit de ervaringen van de voorbije 
twee à drie eeuwen blijkt dat industrialisatie gepaard gaat met een zekere mate van 
milieuverstoring. Vlaanderen is een geïndustrialiseerde regio. Op basis van deze twee 
premissen kan geconcludeerd worden dat, net zoals in andere geïndustrialiseerde 
regio’s, de industrialisatie ook in Vlaanderen haar sporen in onze omgeving en het 
leefmilieu nagelaten heeft. Zij heeft zeker heel wat positieve gevolgen gehad en was 
zonder twijfel noodzakelijk voor onze huidige ontwikkeling. Toch moet ook 
vastgesteld worden dat de industrialisatie een grote impact gehad heeft op de mens, 
zijn omgeving en het leefmilieu. Het bestaan van brownfields hangt ontegensprekelijk 
samen met de industrialisatie. Brownfields zijn misschien zelfs een onvermijdelijk 
gevolg van industrialisatie. 
 
Brownfields mogen dan wel een gevolg zijn van de industrialisatie, dit betekent niet 
dat dat gevolg bestendigd moet worden. Brownfields hebben te veel negatieve 
kenmerken, terwijl verscheidene maatschappelijke actoren duidelijk baat hebben bij 
de ontwikkeling ervan. In dit hoofdstuk komt het juridisch kader voor 
brownfieldontwikkeling in België uitgebreid aan bod. Het uitgangspunt is daarbij de 
situatie in het Vlaams Gewest. Hoe ziet het brownfieldbeleid van dit gewest eruit? Het 
Vlaamse beleid wordt vervolgens telkens vergeleken en getoetst aan het beleid in de 
twee andere gewesten, zijnde het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
 
De ontwikkeling van brownfields heeft de voorbije decennia altijd wel tot op zekere 
hoogte aandacht gekregen, met soms een piek wanneer een nieuwe historische 
verontreiniging op een bedrijfsterrein vastgesteld werd. Zoals in het eerste hoofdstuk 
aangegeven, definieert dit onderzoek brownfields als verlaten of onderbenutte 
terreinen waarop een of meerdere economische activiteiten plaatsvinden of 
plaatsgevonden hebben en waarvan de expansie, de ontwikkeling of het hergebruik 
wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van milieuverontreiniging. 
Dergelijke terreinen zijn de voorbije jaren regelmatig gesaneerd en tot ontwikkeling 
gebracht. Het bekendste voorbeeld is misschien wel dat van de Limburgse 
steenkoolmijnen, waarvan de reconversie vrij succesvol genoemd mag worden. Deze 
terreinen waren misschien niet de meest vervuilde van Vlaanderen, maar de 
ontwikkeling ervan wordt toch nogal eens gezien als een schoolvoorbeeld767. De 
bevoegde autoriteiten en andere betrokkenen hebben er alleszins veel van kunnen 
leren. 
 

                                                 
766 Hand. Vl. Parl. 2001-02, 28 maart 2002, 25. 
767 G. VAN DEN BROEK, “Sanering mijnterreinen was Europees schoolvoorbeeld”, De Financieel-
Economische Tijd 16 oktober 2002, bijlage Extra Tijd, 8. 
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Ondanks bepaalde succesvolle projecten volstond het tempo van saneringen van het 
historisch passief toch niet. Brownfields bleven, en blijven nog steeds, te lang 
brownfields. Vooral de jongste jaren geniet de ontwikkeling van brownfields in 
België heel wat hernieuwde aandacht, en dit niet alleen in het Vlaams Gewest, maar 
ook in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De redenen hiervoor 
zijn zeer divers. 
 
In de eerste plaats spelen de ontwikkelingen in de VS een belangrijke rol. 
Ontegensprekelijk heeft het brownfieldbeleid van hoofdzakelijk EPA invloed 
uitgeoefend op het beleid van de Vlaamse overheid. En deze invloed beperkt zich 
zeker niet enkel tot het overnemen van het begrip brownfield. Het beleid van de VS is 
in het Vlaams Gewest de aanleiding geweest tot het opstarten van een nieuw 
denkproces. Daarbij worden sanering en ontwikkeling niet langer als afzonderlijke 
fases gezien, maar wordt er naar de integratie van beide aspecten gestreefd. 
 
EPA heeft zich vooral vanaf het midden van de jaren 90 op brownfieldontwikkeling 
gericht. Eigenlijk is het verbazingwekkend dat de Vlaamse overheid al op het einde 
van de jaren 90 hiervoor interesse toonde. De snelheid waarmee informatie 
tegenwoordig wereldwijd verspreid geraakt, of toch kan geraken, en het open 
informatiebeleid van EPA en de andere betrokken administraties in de VS hebben hier 
een grote rol gespeeld.  
 
In de tweede plaats krijgt brownfieldontwikkeling sinds enkele jaren heel wat 
aandacht wegens het gebrek aan ruimte in meerdere Europese regio’s, en dit in 
verschillende opzichten. In het eerste hoofdstuk werd bijvoorbeeld reeds aangegeven 
dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ervoor opteert tegen 2007 10.000 ha 
bedrijventerreinen uit te rusten. Dit zou concreet betekenen dat er 7.000 ha extra 
bedrijventerreinen afgebakend moeten worden, wat het gebrek aan bedrijventerreinen 
in Vlaanderen aantoont. De Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening engageert 
zich hiertoe in zijn beleidsnota voor de periode 2004-2009. 
 
Daarnaast blijkt onder meer uit het hoofdstuk “Versnippering” van het Milieu- en 
natuurrapport Vlaanderen 2004 (MIRA-T 2004) dat de bebouwing in Vlaanderen de 
voorbije jaren nog steeds toeneemt768. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
bruto-bebouwing en netto-bebouwing. De bruto-bebouwing wordt weergegeven door 
voor elk hectarehok te analyseren of er al dan niet een bebouwingselement in 
voorkomt. De netto-bebouwing is hiervan een verfijning, rekening houdend met de 
effectieve bedekkingsgraad van dicht bebouwd weefsel binnen een hectarehok. Er kan 
een gestage toename vastgesteld worden van de bruto-bebouwing tussen 1990 en 
2003-04, met een versnelling van de toename tussen 1995 en 2000 en met een tendens 
tot afname van de groeisnelheid na 2000 in de meeste kaartbladen769. Ook de netto-
bebouwing is de laatste jaren nog gestegen. Uit de verhouding tussen de bruto- en de 
netto-bebouwing kan besloten worden dat de meeste nieuwe bijgekomen bebouwing 
voorkomt in situaties van uitbreiding van agglomeraties (aan de randen daarvan) en in 
vormen van verdichting van agglomeraties770. 
                                                 
768 H. GULINCK, S. MEEUS en L. STALPAERT, “Versnippering”, in M. VAN STEERTEGEM (ed.), 
Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema’s. MIRA-T 2004, Leuven, LannooCampus, 2004, 335-
342. 
769 H. GULINCK, S. MEEUS en L. STALPAERT, o.c., 336-337. 
770 H. GULINCK, S. MEEUS en L. STALPAERT, o.c., 338. 
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Een toename in bebouwing houdt automatisch een afname in van de open ruimte. 
Naast een gebrek aan bedrijventerreinen ontstaat er de laatste jaren zo ook een gebrek 
aan open ruimte. Brownfieldontwikkeling kan een oplossing bieden voor beide 
aspecten. Het zal geen volledige oplossing zijn, maar toch al een belangrijke stap in 
de goede richting. Dit wordt de voorbije jaren ook bevestigd door verscheidene 
ministers in hun beleidsnota’s en beleidsbrieven. Vlaams minister van Economie Van 
Mechelen stelde bijvoorbeeld passend in zijn Beleidsnota voor de periode 1999-2004 
het volgende: 

“In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen is grond stilaan een waardevol 
goed geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds vaker 
proteststemmen opgaan wanneer nieuwe infrastructuurwerken en 
industrieterreinen worden uitgetekend. De afruil tussen economische 
doelstellingen enerzijds en het behoud en/of verbeteren van het milieu wordt 
in deze constellatie niet zelden een erg moeilijke oefening. Nochtans hebben 
ondernemingen nood aan ruimte en mobiliteit om hun expansieplannen te 
realiseren. Het verzoenen van deze plannen met milieu-argumenten kan 
deels worden opgelost door oude, vervuilde, brown sites opnieuw om te 
vormen/saneren tot bruikbare sites voor allerhande bedrijfs- en andere 
activiteiten”771. 

 
In de derde plaats ten slotte, hebben de burger en de politiek waarschijnlijk ook een 
rol gespeeld in de aandacht voor brownfieldontwikkeling, of ruimer het milieu in het 
algemeen. Vanaf het eind van de jaren 90 is er een groeiend milieubewustzijn bij de 
burgers waar te nemen. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat enkele 
grensoverschrijdende milieuthema’s regelmatig in het nieuws komen. 
Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, gebrek aan water en desertificatie zijn 
er maar enkele van. Er is hieromtrent duidelijk meer maatschappelijk debat waar te 
nemen, mede onder invloed van de snelheid waarmee informatie heden ten dage 
wereldwijd kan verspreid worden. Dit groeiend milieubewustzijn heeft in 
verschillende landen, en onder andere ook in België, rond de eeuwwisseling geleid tot 
een regeringsdeelname van politieke partijen die de bescherming van het leefmilieu 
als een van hun hoofddoelen stellen.  
 
Al deze redenen maken dat brownfieldontwikkeling de laatste jaren een hot topic is. 
Beleidsmakers, academici, bedrijfsleiders en burgers spreken erover. Ieder met zijn 
eigen begrippenkader. Wanneer iets een hot topic is, wordt er echter vaak ook veel 
nonsens over verteld. Voor brownfieldontwikkeling is dit niet anders. De 
belangstelling voor brownfields is welgekomen, maar ze mag er niet toe leiden dat het 
thema doodgeknuffeld wordt, om dan na tien jaar vast te moeten stellen dat er 
eigenlijk niets veranderd is. Brownfieldontwikkeling botst op tal van barrières, onder 
meer van juridische aard. De huidige vernieuwde en verhoogde aandacht biedt een 
ideale mogelijkheid om minstens een aantal van de aanwezige knelpunten weg te 
werken. Beleidsmakers tonen zich bereid het beleid en, indien nodig, het wetgevend 
kader aan te passen. Academici zijn bereid er hun onderzoek op te focussen en het 
beleid te helpen sturen via wetenschappelijke kennis. Bedrijfsleiders staan open om er 
tijd en geld in te investeren en tot daadwerkelijke ontwikkeling te komen. Burgers 

                                                 
771 Beleidsnota Economie 1999-2004, ingediend door de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van 
Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Parl. St. Vl. Parl. 1999-00, nr. 154/1, 17-18. 
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kijken hoopvol uit naar de resultaten op het terrein en laten wat van hun klassieke 
angst voor verandering vallen. 
 
 
B. BEVOEGDHEIDSVERDELING 
 
1. Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen 
 
Ten gevolge van de opeenvolgende staatshervormingen, is België een federale staat 
geworden, met een belangrijke bevoegdheidsoverheveling naar de gewesten en de 
gemeenschappen. Dit geldt zeker voor de aangelegenheden met betrekking tot het 
leefmilieu en de ruimtelijke ordening. Grondwettelijk gezien zijn de residuaire 
bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen toebedeeld. De federale 
overheid beschikt slechts over de bevoegdheden die haar exclusief in de Grondwet 
toegewezen werden. Artikel 35 van de Grondwet bepaalt namelijk: 

“De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de 
Grondwet en de wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, haar 
uitdrukkelijk toekennen. 
De gemeenschappen of de gewesten zijn, ieder wat hem betreft, bevoegd 
voor de overige aangelegenheden onder de voorwaarden en op de wijze 
bepaald door de wet. (…)” 

Voorlopig zijn de exclusieve federale bevoegdheden echter nog niet in de Grondwet 
opgenomen. Hiervoor is een wet met een bijzondere meerderheid noodzakelijk772. Dat 
betekent concreet dat in afwachting de federale staat de residuaire macht behoudt773. 
De gemeenschappen en de gewesten hebben dus nog steeds toegewezen 
bevoegdheden. Enkel indien hun een bepaalde bevoegdheid toegewezen is, kunnen zij 
met betrekking tot dit aspect regelgevend optreden. Met betrekking tot niet-
toegewezen bevoegdheden kan in principe enkel de federale staat wetgevend 
optreden774. 
 
De huidige bevoegdheidsverdeling is terug te vinden in de Bijzondere Wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen (BWHI)775. Met betrekking tot 
brownfieldontwikkeling zijn de bevoegdheden van de gemeenschappen irrelevant. 
Vooral interessant is artikel 6 §1 BWHI. Artikel 6 §1 BWHI geeft aan welke 
bevoegdheden de gewesten toegewezen gekregen hebben, en welke bevoegdheden 
nog steeds bij de federale overheid liggen. Dit artikel behandelt onder meer de 
aangelegenheden ruimtelijke ordening, leefmilieu en economie. Duidelijkheid over 
welke overheid wanneer bevoegd is, is uitermate belangrijk voor 
brownfieldontwikkeling. Zo veel te meer overheden betrokken zijn, zo veel te 
moeilijker zal het vaak zijn om het beleid op elkaar af te stemmen. 
 
De meest relevante gewestelijke bevoegdheden met betrekking tot het leefmilieu zijn 
volgens artikel 6 §1 II BWHI: 

                                                 
772 Zie art. 4 laatste lid G.W. 
773 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiek Recht, Brugge, die Keure, 2001, 
1030. 
774 Zie hierover meer in het volgend onderdeel over de omvang van de bevoegdheden. 
775 B.S. 15 augustus 1980. 



 145

“1° De bescherming van het leefmilieu, onder meer die van de bodem, de 
ondergrond, het water en de lucht tegen verontreiniging en aantasting, 
alsmede de strijd tegen de geluidshinder; 
2° Het afvalstoffenbeleid; 
3° De politie van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven onder 
voorbehoud van de maatregelen van interne politie die betrekking hebben op 
de arbeidsbescherming; 
(…)”. 

Daarnaast zijn de gewesten ook quasi exclusief bevoegd voor de natuurbescherming 
en het natuurbehoud, voor de groengebieden, parkgebieden en groene ruimten, en 
voor de bossen776. De federale overheid heeft nog slechts een zeer beperkte 
bevoegdheid op het vlak van leefmilieu777. Haar bevoegdheden zijn bovendien niet 
onmiddellijk relevant bij brownfields. 
 
Wat de ruimtelijke ordening betreft, hebben de gewesten volgens artikel 6 §1 I BWHI 
de bevoegdheid over:  

“1° De stedenbouw en de ruimtelijke ordening; 
(…); 
3° De verkrijging, aanleg en uitrusting van gronden voor industrie, 
ambachtswezen en diensten of van andere onthaalinfrastructuren voor 
investeerders, met inbegrip van de investeringen voor de uitrusting van 
industriezones bij de havens en de beschikbaarstelling daarvan voor de 
gebruikers; 
4° De stadsvernieuwing; 
5° De vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimte; 
6° Het grondbeleid; 
(…)”. 

 
Hieruit valt af te leiden dat voor de beleidsdomeinen leefmilieu, natuurbehoud en 
ruimtelijke ordening de bevoegdheidsoverdracht aan de gewesten vrij volledig 
gebeurd is en dat de gewesten dus beschiken over homogene bevoegdheidspakketten. 
Daardoor zullen hieromtrent niet vlug conflicten ontstaan tussen de federale overheid 
en de gewesten. Bovendien hebben de gewesten op grond van artikel 170 van de 
Grondwet de mogelijkheid om hun milieubeleid te voeren door middel van financiële 
instrumenten, met name milieuheffingen. De Grondwet staat de gewesten toe 
belastingen te heffen op aangelegenheden die niet reeds gevat zijn door 
rijksbelastingen778. 
 
Naast deze twee beleidsdomeinen is er nog een ander beleidsdomein dat echter ook 
zeer belangrijk is, zijnde economie. Artikel 6 §1 VI 1° BWHI stelt dat de gewesten 
bevoegd zijn voor het economisch beleid. Ook hier gaat het om een ruim 
geformuleerde bevoegdheid. Toch voorziet artikel 6 §1 BWHI in een heel aantal 
                                                 
776 Art. 6 §1 III BWHI. 
777 Zij is meer bepaald nog bevoegd voor: 1° het vaststellen van de productnormen; 2° de bescherming 
tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval; 3° de doorvoer van afvalstoffen. 
778 L. ANNAERT, J. HEYMAN, W. SOMERS, W. VANCLEYNENBREUGEL en A. VERHOEVEN, 
Milieurecht in kort bestek, Brugge, die Keure, 2005, 29. De auteurs wijzen erop dat het Vlaams Gewest 
zo milieuheffingen heeft ingesteld op het waterverbruik, vaste afvalstoffen en mestoverschotten. 
Milieutaksen die zijn ingesteld op bepaalde producten wegens hun schadelijke gevolgen voor het 
milieu, zijn daarentegen rijksbelastingen. Dit heeft voor gevolg dat de gewesten geen bevoegdheid 
meer hebben om een eigen belasting te heffen op dergelijke schadelijke producten. 
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uitzonderingen en bevoegdheidsdomeinen die nog steeds tot de bevoegdheid van de 
federale overheid behoren. Enkele daarvan zijn ook relevant voor 
brownfieldontwikkeling. Algemeen gesteld, gaat het dan onder meer over de 
bevoegdheid om algemene regels vast te stellen inzake: 

- de overheidsopdrachten 
- de maxima voor hulp aan ondernemingen op het gebied van de economische 

expansie; 
- het mededingingsrecht; 
- het handelsrecht; 
- het vennootschapsrecht779. 

Zowel de gewesten als de federale overheid kunnen dus bepaalde aspecten van de 
economie regelen. Bij de ontwikkeling van brownfields zal daarom steeds zowel 
federale als gewestelijke regelgeving aan bod komen. 
 
Uit het overzicht volgt dat brownfieldontwikkeling grotendeels een gewestelijke 
bevoegdheid is, zij het dat er enkele zeer belangrijke bevoegdheden nog steeds bij de 
federale overheid liggen. De meest relevante materies, zijnde het leefmilieu en de 
ruimtelijke ordening, zijn sedert de opeenvolgende staatshervormingen wel 
geregionaliseerd. Andere aspecten, zoals de overheidsopdrachtenwetgeving, zijn dan 
weer federaal gebleven. 
 
2. Omvang van de bevoegdheden780 
 
a. Inleiding 
 
Een zeer belangrijke vraag is vervolgens of de aan de gewesten toegewezen 
bevoegdheden inzake onder meer leefmilieu strikt of ruim geïnterpreteerd moeten 
worden. Met andere woorden, in welke mate mogen de gewesten voor bepaalde 
aspecten van brownfieldontwikkeling op het bevoegdheidsdomein van de federale 
overheid treden? 
 
Deze vraag is recent opnieuw aan de orde gekomen, naar aanleiding van een arrest 
van het Arbitragehof van 31 maart 2004781. In dit arrest, als antwoord op een 
prejudiciële vraag van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, kwam het 
Arbitragehof tot de voor de decreetgever geruststellende conclusie dat de gewestelijke 
bevoegdheden ruim geïnterpreteerd moeten worden. Het Hof bevestigde hiermee zijn 
eerdere visie. Deze visie staat nochtans in contrast met de door de Raad van State 
gehuldigde, veel restrictievere, interpretatie van de toegewezen bevoegdheden met 
betrekking tot bepaalde aangelegenheden. Bij de Raad van State en het Arbitragehof 
worden zo sinds jaar en dag twee verschillende standpunten gehuldigd. Een 
bespreking van beide standpunten is hier dan ook op zijn plaats. 
 
b. Arbitragehof versus Raad van State 

                                                 
779 Voor de volledige bevoegdheidsverdeling voor wat de economie betreft, zie artikel 6 §1 VI BWHI. 
780 Dit onderdeel is gebaseerd op B. VANHEUSDEN, “De bevoegdheidsverdeling tussen de federale 
overheid en de gewesten inzake leefmilieu verder uitgeklaard door het Arbitragehof?”, (noot onder 
Arbitragehof nr. 61/2004, 31 maart 2004), M.E.R. 2004, 210-214. 
781 Arbitragehof nr. 61/2004, 31 maart 2004, B.S. 16 juli 2004; T.M.R. 2004, 321, noot L. 
KERKSTOEL; NjW 2005, 985. Zie hieromtrent ook P. DE SMEDT en E. DE WITTE, “Federaal 
huurrecht en Vlaams Bodemsaneringsdecreet”, NjW 2005, 974-984. 
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1) Leer van de impliciete bevoegdheden 
 
Uit het overzicht van de bevoegdheidsverdeling blijkt dat de gewestelijke overheid 
over een aantal vrij open geformuleerde toegewezen bevoegdheden beschikt. Dit is 
onder meer het geval inzake leefmilieu, daar waar dan de aan de federale overheid 
expliciet toegewezen leefmilieubevoegdheden eerder beperkte aspecten betreffen. 
Daarnaast zijn er aangelegenheden die niet uitdrukkelijk zijn toegewezen aan de 
gewestelijke of de federale overheid. Deze aangelegenheden behoren tot de 
zogenaamde residuaire bevoegdheid. Zoals reeds vermeld, komt de residuaire 
bevoegdheid vooralsnog aan de federale overheid toe. Tot de residuaire bevoegdheid 
van de federale overheid behoort onder meer het regelen van de aansprakelijkheid, 
een aspect dat geregeld is in het Burgerlijk Wetboek (B.W.).  
 
De vraag is dan of de gewesten in het kader van hun beleid een regeling kunnen 
invoeren die bijvoorbeeld afwijkt van het B.W. De decreetgever mag inderdaad in 
bepaalde gevallen aspecten regelen die behoren tot de residuaire bevoegdheid van de 
federale overheid. Dit kan op basis van het feit dat de aan de gewesten toegewezen 
bevoegdheden een volledige bevoegdheid inhouden782. Dit noemt men ook wel de 
“inherent-impliciete” bevoegdheid783 of de “stilzwijgende” bevoegdheid784 van de 
gewesten. De “inherent-impliciete” of “stilzwijgende” bevoegdheid staat dan 
tegenover de “aanvullend-impliciete” bevoegdheid, gebaseerd op artikel 10 BWHI785. 
De gewesten kunnen namelijk ook op grond van artikel 10 BWHI aspecten regelen 
die behoren tot de residuaire bevoegdheid van de federale overheid. De “aanvullend-
impliciete” bevoegdheid wordt over het algemeen in adviezen van de Raad van State 
en arresten van het Arbitragehof kortweg aangeduid als de impliciete bevoegdheid. 
Voor een goed begrip, wanneer het verder gaat over impliciete bevoegdheden, dan 
gaat het over de “aanvullend-impliciete” bevoegdheden. In bepaalde gevallen voorziet 
de BWHI overigens ook in bijzondere machtigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot 
het strafrecht786. 
 
Wanneer de decreetgever effectief een aspect wil regelen dat tot de residuaire 
bevoegdheid van de federale overheid behoort, stelt zich vervolgens de vraag of dit 
kadert binnen de uitoefening van de hem toegewezen bevoegdheid, of dit moet 
worden gekwalificeerd als een impliciete bevoegdheid (indien ten minste aan de 
nodige voorwaarden hiervoor is voldaan). Afhankelijk van het antwoord op de vraag, 
toetst men de maatregel aan andere voorwaarden en zou dit kunnen leiden tot een 
verschillende conclusie. 
 
2) De standpunten van het Arbitragehof en de Raad van State 
 

                                                 
782 P. DE SMEDT en E. DE WITTE, o.c., 982. 
783 J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving, Antwerpen – Apeldoorn, 
Maklu, 1999, 822-824. 
784 K. RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, T.B.P. 
1980, 226. 
785 Art. 10 BWHI: “De decreten kunnen rechtsbepalingen bevatten in aangelegenheden waarvoor de 
Raden niet bevoegd zijn, voor zover die bepalingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun 
bevoegdheid”. 
786 Art. 11 BWHI. 
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Het Arbitragehof heeft reeds meermaals bevestigd dat de gemeenschappen en 
gewesten in principe een volledige bevoegdheid hebben om regels uit te vaardigen die 
eigen zijn aan de hun toegewezen bevoegdheden, onverminderd de toepassing van 
artikel 10 BWHI787. Het feit dat het gewest bevoegd is inzake bijvoorbeeld leefmilieu 
laat het toe om al de maatregelen te nemen die zich in dit verband opdringen, tenzij 
deze uitgesloten worden door een andere bepaling of behoren tot de voorbehouden 
bevoegdheden van de Staat788. Een beroep op de impliciete bevoegdheden uit artikel 
10 BWHI is dan pas nodig als een maatregel niet kadert binnen de uitoefening van een 
bepaalde toegewezen bevoegdheid. Met betrekking tot de aan de federale wetgever 
voorbehouden bevoegdheden en uitdrukkelijk toegewezen bevoegdheden, blijft het 
natuurlijk zo dat de decreetgever zich zal moeten beroepen op artikel 10 BWHI, wil 
hij van die federale bevoegdheid afwijken. Hiervoor volstaat een ruime interpretatie 
van een toegewezen bevoegdheid niet. 
 
De Raad van State daarentegen huldigt een restrictieve interpretatie van de 
toegewezen bevoegdheden. Deze interpretatie bestaat er concreet zelfs in dat volgens 
de Raad van State artikel 10 BWHI de enige bevoegdheidsgrond is op basis waarvan 
de gewesten een aantal aangelegenheden van hoofdzakelijk burgerlijk en gerechtelijk 
recht zouden kunnen regelen789. Tal van voorbeelden van zulke aangelegenheden zijn 
terug te vinden bij VELAERS790. VELAERS wijst er wel op dat de Raad van State 
zich ervan bewust is dat hij eerst op de zogenaamde inherent-impliciete en pas dan op 
de aanvullend-impliciete bevoegdheden beroep moet doen791. Nochtans blijkt 
anderzijds uit het overzicht van VELAERS dat met betrekking tot het algemeen en het 
bijzonder contractenrecht – aspecten die behoren tot de residuaire bevoegdheid van de 
federale overheid – de gewesten en de gemeenschappen hier volgens verscheidene 
adviezen van de Raad van State slechts van mogen afwijken op grond van artikel 10 
BWHI. 
 
Het restrictieve standpunt van de Raad van State blijkt zeer duidelijk uit zijn advies 
bij het ontwerp van decreet betreffende de bodemsanering. Hierin stelt de Raad van 
State: 

“Het ontwerp bevat evenwel een aantal bepalingen waarin aangelegenheden 
van hoofdzakelijk burgerlijk en gerechtelijk recht worden geregeld, die 
hetzij tot de door de Grondwet aan de federale wetgever voorbehouden 
bevoegdheden, hetzij tot de residuaire bevoegdheid van de federale overheid 
moeten worden gerekend. De bevoegdheid van de decreetgever om met 
betrekking tot die aangelegenheden regelend op te treden is beperkt tot de 
gevallen waarin hij zich kan beroepen op de toepassing van artikel 10 juncto 
artikel 19, §1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980”. 

De Raad van State vervolgt met de voorwaarden voor de uitoefening van de impliciete 
bevoegdheden: 

                                                 
787 Arbitragehof nr. 27, 22 oktober 1986; Arbitragehof nr. 49, 10 maart 1988; Arbitragehof nr. 67, 9 
november 1988; Arbitragehof nr. 2/97, 16 januari 1997; Arbitragehof nr. 26/99, 3 maart 1999. 
788 H. BOCKEN, o.c., 316. 
789 H. BOCKEN, “Het arrest nr. 58 van 14 juli 1994 van het Arbitragehof en de bevoegdheid van de 
gewesten om aansprakelijkheidsregelen uit te vaardigen”, (noot onder Arbitragehof nr. 58/94, 14 juli 
1994), T.M.R. 1995, 317. 
790 J. VELAERS, o.c., 242-249. 
791 Zie bijvoorbeeld ook J. VANDE LANOTTE, “De impliciete bevoegdheden op een Belgisch spoor”, 
in Zeven knelpunten na zeven jaar staatshervorming, Brussel, Story-Scientia, 1988, 120. 
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“Dat betekent dus dat het decreet een door de Grondwet aan de federale 
wetgever voorbehouden aangelegenheid of een aangelegenheid die tot de 
residuaire bevoegdheid van de federale overheid behoort, slechts kan 
regelen indien zulks ‘noodzakelijk’ is voor de uitoefening van de 
bevoegdheden van de Gemeenschap of het Gewest, eensdeels, en indien 
voldaan is aan de door de rechtspraak van het Arbitragehof gestelde dubbele 
voorwaarde dat de tot de bevoegdheid van de federale wetgever behorende 
aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde regeling leent en dat de 
weerslag op de betrokken aangelegenheid slechts marginaal is, anderdeels”. 

In zijn advies vermeldt de Raad van State verder onder meer ook de artikelen 35 tot 
39, en meer specifiek artikel 35 §4 en 39 §2 als te toetsen artikelen aan artikel 10 
BWHI792. De Raad van State houdt er dus duidelijk een andere visie op na dan het 
Arbitragehof793. 
 
c. Arrest van het Arbitragehof nr. 61/2004 
 
1) Inleiding 
 
Zoals hierboven aangegeven, heeft het Arbitragehof in het arrest nr. 61/2004 vrij 
recentelijk nog eens de kans gekregen om zijn standpunt toe te lichten, in aansluiting 
met een prejudiciële vraag van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. 
 
Concreet handelt de bodemzaak voor de Rechtbank van eerste aanleg over een 
discussie tussen de verhuurder van een tankstation en de huurders van dit tankstation. 
De discussie gaat over de bepalingen van het Vlaamse decreet van 22 februari 1995 

                                                 
792 Advies R.v.St., afdeling wetgeving, van 1 maart 1994 betreffende het ontwerp van decreet 
betreffende de bodemsanering, Parl. St. Vl. R. 1993-94, nr. 587/1, 108-111; zie bijvoorbeeld ook 
advies R.v.St., afdeling wetgeving, van 2 oktober 1989, Parl. St. W. Parl. 1989-90, nr. 117/1 (inzake 
handels- en vennootschapsrecht). 
793 Deze kwestie is in het verleden vooral van belang geweest in het licht van de mogelijke invoering in 
het gewestelijk milieubeleid van een objectieve aansprakelijkheidsregeling die misschien zou afwijken 
van de aansprakelijkheidsregeling van het B.W. De Raad van State (afdeling wetgeving) durfde zich 
daar in haar advies bij het ontwerp van decreet betreffende de bodemsanering niet over uitspreken en 
liet een oordeel over aan het Arbitragehof, dat daaromtrent net gevat was door de Raad van State 
(afdeling administratie) via een prejudiciële vraag (R.v.St. nr. 43.703, 5 juli 1993). Het Arbitragehof 
ontweek echter het bevoegdheidsprobleem door te stellen dat de voorgestelde regeling niet afweek van 
de regels van gemeen recht inzake burgerlijke aansprakelijkheid (Arbitragehof nr. 58/94 van 14 juli 
1994; voor een bespreking zie de reeds eerder geciteerde zeer kritische noot van H. BOCKEN, 312-
318, alsook X. THUNIS, “L’assainissement des sols pollués et le droit de la responsabilité civile: une 
rencontre qui n’a pas eu lieu”, (noot onder Arbitragehof nr. 58/94, 14 juli 1994), Amén. 1994, 269-
273). 
De vraag naar de mogelijkheid voor de gewesten om een objectieve aansprakelijkheidsregeling in te 
voeren, heeft derhalve nog geen sluitend antwoord gekregen in de rechtspraak van het Arbitragehof (L. 
DERIDDER, J. THEUNIS en T. VERMEIR, “Deel IV. Staatsrecht”, in K. DEKETELAERE (ed.), 
Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 336). Uit het overzicht van VELAERS 
blijkt dat, wat de Raad van State betreft, er alvast adviezen zijn terug te vinden die oordelen dat een 
afwijkende aansprakelijkheidsregeling integrerend deel uitmaakt van de materiële bevoegdheid van de 
gewesten. In andere gevallen is de Raad van State echter van oordeel dat een afwijking van de 
gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels geen integrerend deel is van de materiële bevoegdheid. 
VELAERS is dan ook van mening dat de adviespraktijk van de Raad van State inzake de bevoegdheid 
van de gemeenschappen en de gewesten onvoldoende consistentie vertoont, en hij pleit er terecht voor 
dat de gewesten, in de beleidsdomeinen die hun zijn toevertrouwd, objectieve aansprakelijkheidsregels 
moeten kunnen uitvaardigen (J. VELAERS, o.c., 247-248). 
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betreffende de bodemsanering (hierna het Bodemsaneringsdecreet)794 met betrekking 
tot de overdracht van een grond. De huurovereenkomst betreft een handelshuur. Op 
een gegeven ogenblik wordt de handelshuurovereenkomst beëindigd. De verhuurder 
roept in dat de huurovereenkomst niet beëindigd kan worden voordat aan de 
voorwaarden voldaan is die het Bodemsaneringsdecreet stelt bij de overdracht van 
gronden. Hij vordert onder meer het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek 
bij het beëindigen van de handelshuurovereenkomst en de aanstelling van een 
deskundige om dat onderzoek op kosten van de huurders uit te voeren. 
 
2) Bodemsaneringsdecreet en huurrecht 
 
Alvorens de in het Bodemsaneringsdecreet gestelde voorwaarden bij overdracht van 
gronden te bespreken, moet eerst gekeken worden of het wel degelijk gaat om een 
overdracht van gronden in de zin van het decreet. 
 
Artikel 2 18° van het Bodemsaneringsdecreet verstaat onder “overdracht van 
gronden” onder meer “het aangaan of beëindigen van een huur, handelshuur, pacht, 
bruikleen of concessie voor een gecumuleerde duur van meer dan 1 jaar, op een grond 
waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit uitgeoefend wordt of werd 
die opgenomen is in de lijst van artikel 3, §1, van dit decreet”795. De lijst waarvan 
sprake in de definitie, is terug te vinden in het besluit van de Vlaamse regering van 5 
maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 
bodemsanering (hierna het Vlarebo)796, meer bepaald in Bijlage 1, getiteld “Lijst van 
inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken”. De 
gronden waarop dit soort inrichtingen of activiteiten plaatsvinden, worden 
risicogronden genoemd. In casu gaat het om een inrichting die op de lijst voorkomt. 
Uit het arrest valt ook af te leiden dat het gaat om een handelshuurovereenkomst van 
langer dan 1 jaar, aangezien hierover geen discussie bestaat. De beëindiging van de 
handelshuurovereenkomst vormt in dit geval dus een overdracht van gronden in de zin 
van artikel 2 18°. 
 
Ingevolge artikel 37 §1 van het Bodemsaneringsdecreet kunnen risicogronden slechts 
overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek heeft 
plaatsgehad. Bij de beëindiging van een huurovereenkomst is het steeds de huurder 
die deze verplichting dient na te komen797. Uit de artikelen 38 en 39 volgt verder dat 
in geval nieuwe en/of historische bodemverontreiniging aan het licht komt, de 
overdrager, zijnde in casu de huurder, zal moeten overgaan tot bodemsanering. In 
afwachting kan de overdracht niet plaatsvinden, en kan in casu de huurovereenkomst 
niet beëindigd worden. De verhuurder eist dat de huurder aan deze voorwaarden 
voldoet. Heeft de overdracht toch reeds plaatsgevonden, dan kan de verwerver van de 
gronden, zijnde in casu de verhuurder, of OVAM, luidens artikel 40 §2 de nietigheid 

                                                 
794 B.S. 29 april 1995; Err. B.S. 3 oktober 1995. 
795 Art. 2 18° d Bodemsaneringsdecreet. Er wordt hier reeds op gewezen dat op 27 oktober 2006 een 
nieuw decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming werd goedgekeurd (B.S. 22 
januari 2007; Err. B.S. 20 februari 2007), dat niet langer voorziet in deze bepaling. Het nieuwe decreet 
treedt wel pas in werking op een nog door de Vlaamse regering te bepalen datum.  
796 B.S. 27 maart 1996. 
797 Zie in die zin Rb. Gent 9 juni 1997, T.Not. 1997, 494, noot J. BOUCKAERT; Vred. Deurne 25 mei 
2001, T.M.R. 2001, 198; P. WELTERS, “Huur en formaliteiten van het B.S.D.”, T.Huur 2000, 133. 
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van de overdracht vorderen indien die overdracht niet gebeurde conform de artikelen 
37, 38 §§1 tot 3 en 39 §§1 tot 3. 
 
3) Prejudiciële vraag 
 
De Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk constateert dat in die interpretatie het 
Bodemsaneringsdecreet zich niet beperkt tot het regelen van een aangelegenheid 
inzake de bescherming van het leefmilieu, bedoeld in artikel 6 §1 II eerste lid 1° 
BWHI, maar ook de betrekkingen tussen de huurder en de verhuurder bepaalt, en op 
die manier een aangelegenheid regelt die tot de bevoegdheid van de federale wetgever 
is blijven behoren. Daarop besliste de rechter om een prejudiciële vraag te stellen aan 
het Arbitragehof omtrent de kwestie of de decreetgever met het opstellen van de 
artikelen 37 §1, 38 §2 en 39 §2 van het Bodemsaneringsdecreet buiten haar 
bevoegdheid is getreden798. De prejudiciële vraag luidde als volgt: 

“Schenden de artikelen 37, §1, 38, §2, en 39, §2, van het Vlaamse decreet 
van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering 
(‘bodemsaneringsdecreet’) de artikelen 39 en 134 van de Grondwet, alsook 
het in uitvoering ervan genomen artikel 6, §1, II, 1°, van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 in zoverre zij een verbod tot beëindiging inhouden van 
een huurovereenkomst met betrekking tot een grond waarop een risico-
inrichting of -activiteit gevestigd is of wordt uitgevoerd of waar ernstige 
aanwijzingen van bodemverontreiniging bestaan, en aldus een rechtstreekse 
weerslag hebben op de contractuele verhoudingen tussen de huurder en de 
verhuurder?”. 

 
De prejudiciële vraag heeft dus betrekking op de overdracht van een risicogrond naar 
aanleiding van de beëindiging van een handelshuurovereenkomst. 
 
4) Ruime interpretatie door het Arbitragehof 
 
Het Hof beantwoordt de prejudiciële vraag ontkennend en oordeelt dat de artikelen 37 
§1, 38 §2 en 39 §2 van het Bodemsaneringsdecreet niet de artikelen 39 en 134 van de 
Grondwet en artikel 6 §1 II eerste lid 1° BWHI schenden, in zoverre zij de overdracht 
van grond door de verhuurder of de huurder aan bepaalde voorwaarden onderwerpen. 
 
Het Bodemsaneringsdecreet leidt ertoe dat de leveringsplicht van de verhuurder en de 
teruggaveplicht van de huurder, verplichtingen die geregeld zijn in het B.W., aan 
bijkomende vereisten worden onderworpen799, waarvan de niet-naleving kan leiden 
tot de nietigheid van de overdracht. Het Hof oordeelt dat de decreetgever daarmee niet 
beoogt de onderliggende rechtsverhoudingen te regelen. De in het geding zijnde 
bepalingen kaderen dan ook volledig binnen de bevoegdheid van de decreetgever 
                                                 
798 Dezelfde rechter had reeds eerder een prejudiciële vraag hieromtrent gesteld, maar die was 
onontvankelijk verklaard op basis van de volgende overweging: “B.4. Noch uit de prejudiciële vraag, 
noch uit de overwegingen van de verwijzingsbeslissing kan worden afgeleid op welke wijze de in het 
geding zijnde bepalingen een schending van de bevoegdheidsverdelende regels zouden inhouden. 
Bovendien geeft de verwijzingsbeslissing niet aan welke bevoegdheidsverdelende regel of regels dan 
wel zouden zijn geschonden. De prejudiciële vraag bevat bijgevolg niet de noodzakelijke elementen op 
grond waarvan het Hof uitspraak zou kunnen doen” (Arbitragehof nr. 191/2002, 19 december 2002, 
B.S. 25 maart 2003). De verhuurder van het tankstation had nog wel gevraagd om de prejudiciële vraag 
te mogen heromschrijven, maar hier kon het Hof niet op ingaan. 
799 P. DE SMEDT en E. De WITTE, o.c., 975. 
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inzake de bescherming van het leefmilieu. Ze doen geen afbreuk aan de bevoegdheid 
van de federale wetgever om de contractuele betrekkingen tussen de huurder en de 
verhuurder bij de verhuur van een goed te regelen. Het Hof baseert zich hiervoor op 
artikel 6 §1 II eerste lid 1° BWHI dat de algemene bevoegdheid aan de gewesten geeft 
om met betrekking tot onder meer de bescherming van de bodem regelend op te 
treden. Inzonderheid is de decreetgever, aldus het Hof, op grond van die bepaling 
bevoegd om maatregelen te nemen ten aanzien van gronden die een verhoogd risico 
op bodemverontreiniging inhouden. De decreetgever mag dus op basis van 
voornoemd artikel aspecten regelen die behoren tot de residuaire bevoegdheid van de 
federale overheid. Dit valt onder hun inherent-impliciete of stilzwijgende 
bevoegdheid. Het Hof concludeert als volgt: 

“B.6.3. Het feit dat de toepassing van de in het geding zijnde bepalingen, bij 
de beëindiging van een huurovereenkomst, leiden tot bijkomende 
verplichtingen voor de huurder, is het gevolg van de cumulatieve toepassing 
van twee verschillende regelingen, die door twee verschillende wetgevers, 
elk binnen zijn bevoegdheidsdomein konden worden uitgevaardigd. 
Weliswaar kunnen de verwerver van de gronden of OVAM de nietigheid 
vorderen van de overdracht die plaatsvond in strijd met de bepalingen van 
de artikelen 37, 38, §§1 tot 3, en 39, §§1 tot 3. Evenwel, in zoverre die 
nietigheidsgrond verbonden is met de niet-naleving van bepalingen 
waarvoor de decreetgever bevoegd was, valt het invoeren van die sanctie 
eveneens binnen diens bevoegdheid.” 

 
Het Arbitragehof doet voor zijn oordeel dus geen beroep op de leer van de impliciete 
bevoegdheden, neergeschreven in artikel 10 BWHI. Deze visie ligt het in de lijn van 
eerdere uitspraken van het Hof800. De SMEDT en DE WITTE wijzen erop dat in dit 
arrest wel voor het eerst nadrukkelijk erkend wordt dat de gewesten op het domein 
van het contractenrecht kunnen treden801. 
 
De eiser in de bodemzaak, zijnde de verhuurder, de Vlaamse regering en de 
Ministerraad hadden ook elk in hoofdorde artikel 6 §1 II eerste lid BWHI aangehaald, 
maar toch ook telkens artikel 10 BWHI. Aan de uitwerking van hun argumenten te 
zien, verwachtten zij ook eerder dat het Arbitragehof de bepalingen zou toetsen aan 
dit laatste artikel. 
 
d. Conclusie 
 
De rechtspraak van het Arbitragehof met betrekking tot de interpretatie van de 
bevoegdheden is vrij duidelijk. De decreetgever kan op basis van deze rechtspraak 
uitgaan van een ruime interpretatie van haar bevoegdheid. Hij kan daardoor al 
gemakkelijker op het terrein van de residuaire bevoegdheden van de federale 
wetgever treden. Dit kan dan zijn in het kader van de uitoefening van zijn 
bevoegdheid, of desnoods in tweede instantie in het kader van artikel 10 BWHI. 
Volgens VELAERS is de toepassing van artikel 10 BWHI op de residuaire 
bevoegdheden “dan ook slechts verantwoord wanneer een normale ruime interpretatie 
van de toegewezen bevoegdheden niet reeds toelaat te besluiten tot de bevoegdheid 
van de Gemeenschappen of Gewesten”802. 
                                                 
800 Cfr. supra. 
801 P. DE SMEDT en E. DE WITTE, o.c., 984. 
802 J. VELAERS, o.c., 825. 
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De rechtspraak van het Arbitragehof werd recent nog eens bevestigd in het arrest nr. 
61/2004. De redenering van het Arbitragehof in dit arrest is dus niet zo verassend als 
een enkele auteur beweert803. Het arrest sluit consequent aan bij de principes 
aangaande de zogenaamde volledigheid van de aan de gewesten toegewezen 
bevoegdheden804. Dit arrest biedt meteen ook nog eens steun aan zij die vinden dat het 
gewest een van het B.W. afwijkende aansprakelijkheidsregeling moet kunnen 
invoeren805. 
 
De visie van het Arbitragehof staat toch behoorlijk in contrast met de visie van de 
Raad van State. Aangezien het Arbitragehof de macht heeft van het laatste woord, 
stemt de Raad van State, afdeling wetgeving, zijn standpunt best af op de 
jurisprudentie van het Hof806. De Raad van State moet dus in zijn adviezen over 
ontwerpen (en eventueel voorstellen) van decreet steeds eerst nagaan of een bepaalde 
maatregel die de bevoegdheid van de federale wetgever lijkt aan te tasten, toch niet 
valt onder de uitoefening van een toegewezen bevoegdheid. Pas in tweede instantie 
moet hij de maatregel toetsen aan de leer van de impliciete bevoegdheden uit artikel 
10 BWHI. 
 
 
C. DE EERSTE STAPPEN VAN HET BROWNFIELDBELEID 
 
1. Beleidsverklaringen en –documenten van de regering 
 
a. Vlaams Gewest 
 
Vanaf de eeuwwisseling is het Vlaamse brownfieldbeleid in een stroomversnelling 
gekomen. Een eerste keer dat het begrip brownfield in een officieel beleidsdocument 
van de Vlaamse regering of van leden van de regering voorkomt, is in de 
beleidsnota’s van respectievelijk leefmilieu807 en economie808 voor de periode 1999-
2004. 
 
In de beleidsnota leefmilieu 1999-2004 valt het volgende voornemen van de bevoegde 
minister te lezen: 

“Daarnaast zullen we initiatieven ontwikkelen betreffende de sanering van 
verlaten verontreinigde fabrieksterreinen (=zgn. ‘brownfields’) om zo de 
nood aan industrieterreinen te lenigen en de druk op de groene en andere 
gebieden (zgn. ‘greenfields’) weg te nemen. Hierbij zullen we een systeem 
van ‘actief bodembeheer’ ontwikkelen, waarbij in afwachting van sanering 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat deze terreinen 
actief kunnen gebruikt worden. Het uiteindelijk doel is te komen tot een 

                                                 
803 Zie L. KERKSTOEL, “Overdrachtregeling uit bodemsaneringsdecreet doorstaat 
bevoegdheidstoets”, (noot onder Arbitragehof nr. 61/2004, 31 maart 2004), T.M.R. 2004, 325. 
804 P. DE SMEDT en E. DE WITTE, o.c., 982. 
805 Zie in dezelfde zin P. DE SMEDT en E. DE WITTE, o.c., 984. 
806 J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving, Antwerpen – Apeldoorn, 
Maklu, 1999, 36. 
807 Beleidsnota Leefmilieu 1999-2004, ingediend door mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van 
Leefmilieu en Landbouw, Parl. St. Vl. Parl. 1999-00, nr. 141/1. 
808 Beleidsnota Economie 1999-2004, ingediend door de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van 
Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Parl. St. Vl. Parl. 1999-00, nr. 154/1. 
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optimale sanering van alle gronden in Vlaanderen zodat we spoedig percelen 
kunnen vrijmaken die er vandaag wegens verontreiniging ongebruikt 
bijliggen (voor bijkomende bedrijfsterreinen, aanplanting bossen…)”809. 

De minister maakt dus al meteen een onderscheid tussen brownfields en greenfields, 
en wijst op enerzijds de nood aan industrieterreinen en anderzijds de nood aan open 
ruimte. Brownfieldontwikkeling zou beide noden, althans tot op zekere hoogte, 
kunnen verzoenen. De minister verwijst ook naar het systeem in Nederland van actief 
bodembeheer.  
 
De minister van Economie laat zich in zijn beleidsnota economie 1999-2004 ook niet 
onbetuigd. Hij wijst er op dat de sanering van “brown sites” de expansieplannen van 
ondernemingen kan verzoenen met milieuargumenten810. Daarnaast geeft de minister 
tal van voordelen aan om brownfields te ontwikkelen: 

“- het gaat om een belangrijk surplus van relatief goedkope en functionele 
gebouwen die kunnen dienen om nieuwe bedrijven (al dan niet start-ups) te 
huisvesten; 
- het gaat meestal om aantrekkelijke locaties, zoals bijvoorbeeld stedelijke 
waterkanten, die omwille van de centrale ligging vaak ook een goede 
bereikbaarheid hebben; 
- de nutsvoorzieningen zijn reeds ruimschoots aanwezig; 
- de herontwikkeling kan een halt toeroepen aan de verkrottingsspiraal van 
de buurt, waarbij de hele omgeving een nieuwe sociaal-economische 
dynamiek kan krijgen”811. 

 
De beleidsnota ruimtelijke ordening 1999-2004812 spreekt nog niet van “brownfields”, 
maar vermeldt wel al dat “de problematiek van het hergebruik van verlaten 
bedrijfsruimten (eventueel na sanering)” een specifiek aandachtspunt vormt in de 
context van het voeren van een effectief ruimtelijk beleid. Het ruimtelijk beleid dient 
op korte termijn een antwoord te geven aan ruimtelijke knelpunten. Dit is omwille van 
de beperkte middelen slechts mogelijk door het stellen van prioriteiten. Hergebruik 
van verlaten, en mogelijkerwijs verontreinigde, bedrijfsruimten is volgens de 
beleidsnota een prioriteit. 
 
In verscheidene van de huidige Vlaamse beleidsnota’s voor de periode 2004-2009 
worden belangrijke passages besteed aan brownfields813. Bepaalde aspecten hiervan 
komen verder nog aan bod. 
 
                                                 
809 Parl. St. Vl. Parl. 1999-00, nr. 141/1, 58. 
810 Parl. St. Vl. Parl. 1999-00, nr. 154/1, 18. 
811 Parl. St. Vl. Parl. 1999-00, nr. 154/1, 61-62. 
812 Beleidsnota Ruimtelijke Ordening 1999-2004, ingediend door de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams 
minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Parl. St. Vl. Parl. 1999-00, nr. 152/1. 
813 Zie de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2004-2009, ingediend door de heer Kris Peeters, Vlaams 
minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 139/1; 
de Beleidsnota Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen 2004-2009, ingediend door de 
heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, Parl. 
St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 92/1; de Beleidsnota Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en 
Buitenlandse Handel 2004-2009, ingediend door mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president 
van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en 
Buitenlandse Handel, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 94/1; en de Beleidsnota Financiën en begroting 
2004-2009, ingediend door de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting 
en Ruimtelijke Ordening, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 136/1. 
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Niet alleen de individuele Vlaamse ministers ontfermen zich over brownfields, dat 
doet ook de Vlaamse regering in haar geheel. In het regeerakkoord van de huidige 
Vlaamse regering staat de term bijvoorbeeld vermeld, zij het slechts zijdelings814. In 
de zogenaamde septemberverklaring van de Vlaamse regering van 2005 wordt er 
echter meer expliciet naar verwezen: 

“We zijn ten opzichte van de komende generaties verantwoordelijk voor de 
sanering van sterk vervuilde industriële sites. Deze ‘brownfields’ zijn 
bovendien meestal goed gelegen en ontsloten. Om in permanente ruimte om 
te ondernemen te voorzien, zullen we naast het zorgvuldig aansnijden van 
nieuwe bedrijventerreinen, bestaande al dan niet vervuilde sites 
herontwikkelen. Hiervoor wordt een nieuw decretaal kader uitgewerkt”815. 

 
De voorbije jaren hebben de Vlaamse ministers individueel en collectief duidelijk 
behoorlijk wat aandacht geschonken aan brownfields. Slechts weinig nieuwe thema’s 
kwamen de laatste jaren zo systematisch voor in de onderscheiden beleidsdocumenten 
van de Vlaamse regering. 
 
b. Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Ook in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt sinds enkele 
jaren veel aandacht besteed aan brownfields. Beide gewesten gebruiken echter niet de 
term brownfield. In het Waals Gewest houdt het grootste deel van de betrokken 
actoren het nog bij een omschrijving, zoals sites à réaménager (SAR), sites d’activités 
économiques désaffectés (SAED) of sites d’activités économiques à réhabiliter 
(SAER). De belangrijkste beleidsdocumenten van de laatste jaren vermelden meestal 
de term SAED’s en bevatten steevast een passage over de ontwikkeling ervan. Dit is 
onder meer het geval in de Déclaration de Politique Régionale du Gouvernement 
Wallon van 20 juli 2004816. Deze beleidsverklaring streeft bijvoorbeeld naar een 
versnelling van de sanering van SAED’s door het beslissingsproces te vereenvoudigen 
en te versnellen817. De Waalse regering voorziet verder in twee prioriteiten, zijnde in 
de eerste plaats de terreinen die in bewoonde zones liggen, en in de tweede plaats de 
verontreinigde terreinen die een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu inhouden 
en die door de Sociéte Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQuE) 
gesaneerd zullen worden818. 
 
Kort na de beleidsverklaring keurde de Waalse regering een soort van 
toekomstcontract goed, meer bepaald Le Contrat d’Avenir pour les Wallonnes et les 
                                                 
814 Regeringsverklaring van de Vlaamse regering, Parl. St. Vl. Parl. 2004, nr. 31/1, 82. Deze 
regeringsverklaring bevat het Regeerakkoord 2004: Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen als 
bijlage. 
815 Verklaring van de Vlaamse regering betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en 
betreffende de krachtlijnen van de begroting 2006, Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 31/1, 8. 
816 Parl. St. W. Parl. 2004, nr. 10/1. 
817 Parl. St. W. Parl. 2004, nr. 10/1, 30: “E. Accélérer l’assainissement des sites d’activité 
économique désaffectés (SAED) en simplifiant et accélérant les décisions 
Stigmates de la crise économique passée, les friches industrielles entretiennent une image négative de 
la Wallonie, même aux yeux de ses propres habitants. Mais l’assainissement des friches industrielles 
est davantage qu’une affaire d’image ou d’attractivité pour les nouvelles entreprises. La 
décontamination des sols constitue également un enjeu majeur pour l’environnement et la santé. 
C’est pourquoi le Gouvernement amplifiera la politique d’assainissement et d’appropriation publique 
des SAED. (…)”. 
818 Ibid. 
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Wallons819. Hierin herhaalt de Waalse regering haar standpunten uit de Déclaration de 
Politique Régionale du Gouvernement Wallon. De Waalse regering wenst de sanering 
van SAED’s te versnellen door de administratieve beslissingsprocedures te 
vereenvoudigen820. De regering is zich zeer goed bewust van het feit dat de 
aanwezigheid van SAED’s een weinig aantrekkelijk beeld van Wallonië geeft. Ze 
schaden daarenboven het milieu en de vestiging van nieuwe bedrijven. Verder 
vermeldt de regering in het contract dat de laatste 20 jaren ongeveer 1.200 ha SAED’s 
gesaneerd of gerenoveerd werden dankzij de steun van het Waals Gewest. Ongeveer 
5.942 ha moeten nog aangepakt worden821. 
 
Een volgende stap van de Waalse regering was de opstelling van het Plan Stratégique 
Transversal “Création d’activités et d’emplois” (PST 1)822. Dit plan bevat een 
passage over de alternatieve financiering van de sanering van SAED’s823. Om haar 
beleid te verwezenlijken volstaan de voorziene budgetten namelijk niet. Er is nood 
aan alternatieve financieringsmechanismen. De financiering van het 
investeringsprogramma zal verzorgd worden door een gespecialiseerd filiaal van de 
Société Régionale d’Investissement de Wallonie. 
 
Het zogenaamde Marshall Plan824 van 30 augustus 2005 ten slotte, herneemt de 
betreffende passage uit het PST 1. De sanering van SAED’s blijkt dus een van de 
prioritaire acties te zijn van de Waalse regering voor de toekomst van Wallonië. De 
                                                 
819 De Waalse regering keurde het contract goed op 20 januari 2005. Het is beschikbaar op 
http://contratdavenir.wallonie.be/apps/spip/IMG/pdf/contratdavenir.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
820 Le Contrat d’Avenir pour les Wallonnes et les Wallons, 20 januari 2005, 109. 
821 Ibid. 
822 Zie http://gov.wallonie.be/code/fr/pst1.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). Naast het PST 1 is er 
ook nog een PST 2 (Recherche & Formation: Développer les connaissances et les savoir-faire en 
Wallonie, 30 augustus 2005, 72 p., beschikbaar op http://gov.wallonie.be/code/fr/pst2.pdf (laatst 
bezocht op 5 april 2007)) en een PST 3 (Inclusion sociale, 19 oktober 2005, 32 p., beschikbaar op 
http://gov.wallonie.be/code/fr/pst3.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007)). 
823 Le Plan Stratégique Transversal “Création d’activités et d’emplois, 19-20: “Chantier 8 – SAED 
Financement alternatif relatif à l’assainissement des sites d’activités économiques désaffectés 
(SAED) 
Contexte 
La Déclaration de Politique Régionale (DPR) a prévu l’accélération de l’assainissement des sites 
d’activité économique désaffectés (SAED) en simplifiant et accélérant les décisions. Elle prévoit 
également que le Gouvernement wallon amplifiera la politique de réhabilitation et d’appropriation 
publique des SAED. Pour atteindre cet objectif, il est prévu d’organiser un financement alternatif de 
cette politique, complémentaire au budget traditionnel de la Région. (…). 
Action 
La réhabilitation d’une centaine de SAED non pollués – et principalement des Sites de réhabilitation 
paysagère et environnementale (SRPE) – nécessite selon une première estimation basée sur 
l’expérience des sites d’intérêt régional (S.I.R) , un montant total de subsides de l’ordre de 80 mios d’€ 
entre 2006 et 2009 pour des travaux estimés à +/- 100 mios d’€. En ce qui concerne les sites pollués, 
des moyens financiers beaucoup plus considérables, de l’ordre de 243 mios d’euros pour quelque 24 
sites localisés en milieu urbain et péri-urbain, sur les 50 périmètres visés par le Contrat d’avenir, 
devront être mobilisés. Les crédits directs affectés à cette politique sont encore insuffisants pour mener 
à bien cette politique régionale d’acquisition, d’études et de travaux. Un financement alternatif sera 
donc mis en place pour les sites non pollués, selon les taux de subsidiation actuels (maître d’ouvrage: 
les intercommunales, la SARSI et la SORASI), et les sites pollués (maître d’ouvrage: la SPAQUE). 
Enfin, il s’indique également de modifier en conséquence le décret Sols du 1er avril 2004 afin de 
simplifier encore les procédures applicables, d’une part, aux terrains non pollués, et, d’autre part, aux 
terrains pollués”. 
824 Les actions prioritaires pour l’Avenir wallon, 30 augustus 2005, 32 p., beschikbaar op 
http://gov.wallonie.be/code/fr/action_prio.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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nadruk ligt daarbij nog steeds op de uitwerking van alternatieve 
financieringsmechanismen. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest focust duidelijk minder in algemene termen op 
een brownfieldbeleid. De regering vertrekt meer van de aanpak van specifieke 
gebieden binnen het gewest of van individuele terreinen. Zo meldt de regering in haar 
algemene beleidsverklaring van 19 oktober 2005 dat de sanering van de industriële 
terreinen in het havengebied voortgezet wordt825. Ze geeft daarbij ook een stand van 
zaken en een blik op de nabije toekomst met betrekking tot de vroegere Carcoke-site. 
Een dergelijke visie is begrijpelijk en vloeit voort uit de eigenheid van een 
stadsgewest. 
 
Anderzijds blijkt uit de verschillende beleidsdocumenten wel dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest heel wat aandacht besteedt aan deelaspecten van een 
brownfieldbeleid, zoals de sanering van verontreinigde bodems en de rehabilitatie en 
herbestemming van niet-uitgebate bedrijfsruimten826. 
 
c. Federale overheid 
 
Over de federale overheid en haar verklaringen omtrent brownfields kan de 
bespreking heel kort zijn. Het huidige federale regeerakkoord827 bevat niets over 
brownfields of iets in die zin. Dit geldt ook voor andere federale beleidsverklaringen.  
 
2. Strategisch project brownfieldontwikkeling 
 
a. Inleiding 
 
Door de verscheidenheid aan Vlaamse beleidsnota’s en -brieven die over brownfields 
spreken, wordt duidelijk dat verschillende ministers rechtstreeks of onrechtstreeks 
bevoegd zijn voor de problematiek van brownfields. Dit gegeven wordt overigens nog 
eens bevestigd in een gecoördineerd antwoord van drie bevoegde ministers op een 
parlementaire vraag omtrent de bevoegdheidsverdeling828. Dit is eigenlijk ook logisch 
                                                 
825 Algemene beleidsverklaring, 19 oktober 2005, 21, beschikbaar op 
http://portail.irisnet.be/cmsmedia/nl/05_10_19_algbelver_pdf.pdf?uri=43742a96072f96dd01073294b3
ca01c8 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
826 Zie naast de algemene beleidsverklaring van 19 oktober 2005 ook de algemene beleidsverklaring en 
het regeerakkoord van 20 juli 2004, Parl. St. Br. H. R. 2004, nr. A-8/1, 95 p. 
827 Federale Regeringsverklaring, Parl. St. Kamer 2003, nr. 0020/001. 
828 Parlementaire Vraag nr. 24 van 23 december 2004 van K. VAN DEN HEUVEL aan ministers 
Moerman (nr. 24), Van Mechelen (nr. 46) en Peeters (nr. 189) (Vr. en Antw. Vl. Parl. 2004-05, 25 
maart 2005, 1087-1094 (Vr. nr. 24 VAN DEN HEUVEL)): “Gecoördineerd antwoord: Zoals reeds in 
de aanhef van de parlementaire vraag werd aangegeven, is de bevoegdheid voor het aanleggen van 
bedrijventerreinen en de herontwikkeling van brownfields verspreid over verschillende ministers. De 
belangrijkste bevoegdheden inzake het aanleggen van bedrijventerreinen en de herontwikkeling van 
brownfields zijn onder te brengen bij de volgende ministers: 
- minister Fientje Moerman, bevoegd voor de verkrijging en de aanleg en uitrusting van gronden voor 
industrie, ambachtswezen en diensten; 
- minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor het economisch overheidsinstrumentarium en de 
ruimtelijke ordening; 
- minister Kris Peeters, bevoegd voor het leefmilieu en meer specifiek het afvalstoffen- en 
bodemsaneringsbeleid. 
De Vlaamse minister bevoegd voor Economie kent subsidies toe voor het aanleggen van 
bedrijventerreinen zowel op greenfields als op gesaneerde brownfields. Hierbij dient beklemtoond te 
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aangezien het gaat om een feitelijke situatie waarop verschillende juridische kaders 
van toepassing zijn. In de praktijk zijn de bevoegde ministers vaak nog van een 
verschillende politieke strekking, wat maakt dat hun prioriteiten en benaderingen 
soms anders liggen. 
 
In december 2000 startte de Vlaamse minister van Leefmilieu daarom met een 
strategisch project brownfieldontwikkeling. Het had tot doel tot een integraal beleid te 
komen, wat cruciaal geacht werd voor het slagen van brownfieldontwikkeling. Via het 
project wilde de minister nagaan op welke wijze het beleid concreet kon inspelen op 
de ontwikkeling van brownfields. 
 
b. Stuurgroep brownfieldontwikkeling 
 
Het strategisch project brownfieldontwikkeling leidde onmiddellijk tot de oprichting 
van de stuurgroep brownfieldontwikkeling, naar analogie met de in 1996 in de VS 
opgerichte Interagency Working Group on Brownfields829. 
Bevoegdheidsoverschrijdende problemen zoals brownfieldontwikkeling vereisen 
namelijk een zekere mate van geïnstitutionaliseerde samenwerking.  
 
De stuurgroep bracht sinds december 2000 de vele actoren binnen het Vlaams Gewest 
samen. In de stuurgroep zetelden diverse Vlaamse overheidsinstanties en de 
kabinetten van de drie meest betrokken Vlaamse ministers, zijnde deze van 
Leefmilieu, Economie en Ruimtelijke Ordening. De vertegenwoordigde administraties 
en overheidsinstellingen waren: 

- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM); 
- de toenmalige Afdeling Natuur van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- 

en Waterbeheer (AMINAL); 
- de toenmalige Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van de 

Administratie Economie; 
- de toenmalige Afdeling Ruimtelijke Planning van de Administratie 

Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen 
(AROHM); 

- de toenmalige Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen van AROHM; 
- de toenmalige Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van de Administratie 

Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur (AOGGI); 
- de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM); en 
- de toenmalige Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOM). 

 

                                                                                                                                            
worden dat heel wat brownfieldterreinen niet meer geschikt zijn voor een nieuwe industriële 
bestemming door hun huidige ruimtelijke context. Vaak zijn ze gelegen in het stedelijk weefsel en is 
een woonfunctie, kantoorfunctie of andere niet-industriële functie in de toekomst meer voor de hand 
liggend. Vaak wordt de herontwikkeling van een brownfieldterrein geïntegreerd in de herwaardering en 
herontwikkeling van de ruimere omgeving. Deze geïntegreerde aanpak heeft uiteraard tot gevolg dat 
heel wat bevoegdheidsdomeinen betrokken kunnen worden bij de herontwikkeling van brownfields. 
Leefmilieu, Openbare Werken, Economie, Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling, Mobiliteit, 
Monumenten en Landschappen, enzovoort, zijn alle aspecten die bij deze geïntegreerde aanpak kunnen 
betrokken worden”. 
829 Naast EPA waren namelijk nog vele andere administraties initiatieven rond brownfieldontwikkeling 
gestart, waardoor er nood was aan een interdepartementele werkgroep. De Interagency Working Group 
on Brownfields vertegenwoordigt een kleine twintig departementen, zijnde zowat alle departementen 
die ook maar enigszins bevoegd zouden kunnen zijn. Cfr. hoofdstuk 2. 
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Het is belangrijk er hier de aandacht op te vestigen dat de voorbije jaren de Vlaamse 
administratie geherstructureerd is en dat daarmee ook tal van benamingen van 
diensten gewijzigd zijn. Zo is in algemene termen AMINAL bijvoorbeeld 
geïntegreerd in het nieuwe Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en 
AROHM in het nieuwe Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed (RWO) evenals het Agentschap Ruimtelijke ordening en 
Onroerend erfgoed Vlaanderen (RO-Vlaanderen). Ook de Administratie Economie en 
de Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur 
zijn opgenomen in nieuwe departementen830. Daarnaast zijn sinds 29 juli 2006 de 
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen (GOM’s) vervangen door de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s)831. 
 
De stuurgroep brownfieldontwikkeling stond onder het voorzitterschap van OVAM, 
die ook het secretariaat verzorgde. Een van de eerste doelstellingen van de stuurgroep 
was een duidelijke invulling geven aan het begrip brownfields. Dit leidde tot de 
volgende definitie, geïnspireerd op, maar toch enger dan die van EPA: 

“Brownfields zijn verlaten (braakliggende) of onderbenutte (voormalige) 
industriële terreinen of sites waar expansie of ontwikkeling wordt 
bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging of 
bodembedreigende activiteiten, maar die een actief potentieel hebben voor 
hergebruik en ontwikkeling in de ruimste zin”832. 

 
c. Werkgroepen 
 
Om een aantal mogelijke oplossingen voor bepaalde knelpunten meer in detail uit te 
werken, richtte de stuurgroep brownfieldontwikkeling vier werkgroepen op. Het ging 
om de werkgroep inventarisatie/databanken, de werkgroep subsidiëring en 
financieringsmiddelen, de werkgroep actoren, en de werkgroep proefprojecten. Er 
werd gekozen voor een tweeledige aanpak. Enerzijds zouden de eerste drie 
werkgroepen op eerder theoretische basis nagaan welke maatregelen 
brownfieldontwikkeling kunnen stimuleren833. Anderzijds wilde de stuurgroep via 

                                                 
830 Voor een volledig overzicht van de reorganisatie van de Vlaamse overheden wordt verwezen naar 
http://www3.vlaanderen.be/adressen (laatst bezocht op 4 april 2007). 
831 De POM’s vervangen samen met het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) de vroegere 
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen (GOM’s). Zie artikel 13 van het decreet van 7 mei 2004 
houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen 
(POM), B.S. 25 augustus 2004. Dat decreet is in werking getreden op 29 december 2005. Zie daarvoor 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot inwerkingtreding van het decreet van 7 
mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappijen, B.S., 29 december 2005. Omtrent de oprichting van het VLAO, zie het 
decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met 
rechtspersoonlijkheid “Vlaams Agentschap Ondernemen”, B.S. 7 juni 2004. Dat decreet is hoofdzakelijk 
in werking getreden op 30 december 2005. Zie daarvoor het Besluit van de Vlaamse regering van 16 
december 2005 tot inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen, B.S. 30 
december 2005. 
832 Zie http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/738 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
833 De drie thema’s werden gekozen op basis van het rapport Knelpuntenanalyse van bestaande 
brownfield projecten in Vlaanderen, juni 2001, 29 p., beschikbaar in de lijst van brownfieldpublicaties 
op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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concrete projecten ervaring opdoen om te zorgen voor een praktische invulling834: dat 
was de bedoeling met de vierde werkgroep. Interessant gegeven is dat ook de private 
sector, door deelname in de werkgroep actoren en de werkgroep proefprojecten, 
zoveel mogelijk bij het overleg betrokken werd835. De functie van de verschillende 
werkgroepen wordt hierna kort besproken. 
 
De werkgroep inventarisatie/databanken had als taak na te gaan welke nuttige of 
relevante informatie (gegevens) reeds bij de verschillende overheidsinstanties 
aanwezig is en in welke mate de gegevens van de verschillende databanken kunnen 
gekoppeld of gecombineerd worden. De belangrijkste databanken zijn deze van 
OVAM inzake bodemverontreiniging, het Agentschap RO-Vlaanderen inzake 
leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, en de bedrijventerreininventarisaties 
van POM’s en andere. De bedoeling van het onderzoek naar een mogelijke koppeling 
was om een overzichtelijke, maar vooral ook een complete lijst van brownfields in het 
Vlaams Gewest te kunnen genereren. De werkgroep zou ook nagaan welke 
bijkomende informatie noodzakelijk is, hoe deze informatie kan bekomen worden, en 
welke criteria nuttig of belangrijk zijn om brownfields te classificeren en prioriteiten 
te kunnen stellen836. 
 
De werkgroep subsidiëring en financieringsmiddelen onderzocht de mogelijkheden tot 
financiering en subsidies die reeds bestonden en inzetbaar waren bij 
brownfieldontwikkeling. Daarnaast moest de werkgroep de lijnen uitzetten 
waarbinnen een toekomstig nieuw financieel instrument moest of kon kaderen837. De 
ontwikkeling van een financieringsmechanisme ten behoeve van 
brownfieldontwikkeling is namelijk aan veel randvoorwaarden onderworpen. 
 
De werkgroep actoren richtte zich vooral op alle aspecten die te maken hebben met 
het verbeteren van de participatie van alle betrokkenen in een 
brownfieldontwikkelingsproces. De werkgroep moest de verschillende actoren die bij 
brownfieldontwikkeling betrokken kunnen zijn opsporen en hun functie of hun rol 
bepalen. Haar taak hield verder nog in te bekijken hoe bepaalde actoren efficiënter 
zouden kunnen werken met betrekking tot brownfieldontwikkeling838. 
 
De werkgroep proefprojecten, ten slotte, begeleidde de proefprojecten. Met het oog op 
de praktische invulling van de theoretische kennis had de stuurgroep namelijk op 
basis van een aantal specifieke selectiecriteria839 dertien projecten geselecteerd. Deze 
proefprojecten waren: 

- Willebroek-Noord (Willebroek); 

                                                 
834 OVAM, Strategisch project brownfieldontwikkeling. Resultaten van twee jaar werking en voorstel 
tot verdere acties, 15 februari 2003, 2. Deze nota wordt hierna verkort aangegeven als “Resultaten 
Strategisch project brownfieldontwikkeling”. 
835 E. WILLE, De OVAM als projectleider bij brownfield-ontwikkeling. Overzicht van de stand van 
zaken bij deze nieuwe beleidstaak, OVAM, 23 april 2002, 5. 
836 Resultaten Strategisch project brownfieldontwikkeling, 3. 
837 E. WILLE, o.c., 3. 
838 Resultaten Strategisch project brownfieldontwikkeling, 6. 
839 De selectiecriteria staan beschreven in het rapport Opstellen van selectiecriteria voor de beoordeling 
van brownfields proefprojecten, februari 2001, 20 p., beschikbaar in de lijst van brownfieldpublicaties 
op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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- Balmatt Industries (Mol); 
- Denys (Zulte); 
- Stadsgasfabriek Gasmeterlaan (Gent); 
- Groene Meersch (Zele); 
- La Floridienne (Gent); 
- Kerklaan (Machelen); 
- Investeringszone Petroleum Zuid (IPZ) (Antwerpen); 
- Plassendale Chemie (Oostende); 
- Scheldeboord (Hemiksem); 
- Schotte (Aalst); 
- NV Scregg (Tessenderlo); 
- Watersite (Vilvoorde). 

 
Elk proefproject had een trekker, de brownfieldmanager. De brownfieldmanager 
moest actief informatie uitwisselen en een verslag opmaken over de voortgang van 
zijn project840. Hij kreeg hiervoor een vergoeding. De werkgroep proefprojecten 
coördineerde de opvolging van de proefprojecten en stond in voor de doorstroming 
van informatie. De wisselwerking tussen de werkgroep proefprojecten en de andere 
werkgroepen was daarom essentieel. 
 
d. Resultaten 
 
Eind 2002 werden de activiteiten van de drie eerst vermelde werkgroepen beëindigd. 
De resultaten werden samengevat in de nota “Strategisch Project 
Brownfieldontwikkeling. Resultaten van twee jaar werking en voorstel tot verdere 
acties”, die op 19 februari 2003 door de stuurgroep goedgekeurd werd841. De 
belangrijkste resultaten worden hier kort weer gegeven. 
 
Uit het onderzoek van de werkgroep inventarisatie/databanken resulteert dat op basis 
van de beschikbare databanken het onmogelijk is om op centraal Vlaams niveau een 
overzicht te verkrijgen betreffende de situering en omvang van mogelijke brownfields 
in het Vlaams Gewest. De databanken bevatten namelijk slechts zelden relevante 
informatie over de negatieve impact die een terrein heeft op de omgeving, of over de 
opportuniteiten tot herontwikkeling die er zijn842. Een dergelijk overzicht is volgens 
de werkgroep enkel mogelijk op gedecentraliseerd niveau. Onder het 
gedecentraliseerde niveau worden zowel de lokale overheid als de eigenlijke 
eigenaars verstaan. Vervolgens kunnen de inventarissen op centraal niveau verzameld 
en verwerkt worden, om nadien het beleid te evalueren en te sturen843. 
 
De werkgroep subsidiëring en financieringsmiddelen begeleidde in de eerste plaats 
een studie over de financiële en juridische structuur van een op te richten 
amortisatiefonds met betrekking tot brownfieldterreinen met een economisch gerichte 
nabestemming844. De mogelijkheid van een amortisatiefonds wordt hierna 

                                                 
840 Resultaten Strategisch project brownfieldontwikkeling, 9. 
841 Parl. St. Vl. Parl. 2003-04, nr. 15/9-G, 26-27. 
842 Resultaten Strategisch project brownfieldontwikkeling, 3. 
843 Resultaten Strategisch project brownfieldontwikkeling, 4. 
844 Ibid. De eindnota is getiteld Studie van de financiële en juridische structuur van een in het Vlaams 
Gewest op te richten amortisatiefonds (AEO 2001-01) met betrekking tot brownfields, 28 november 
2001, 105 p. 
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besproken845. In de tweede plaats liet de werkgroep een studie uitvoeren omtrent de 
bestaande financieringsinstrumenten die kunnen of zouden kunnen ingeschakeld 
worden ter ondersteuning van brownfieldontwikkeling bij andere dan economische 
nabestemmingen846. Uit de inventaris in deze studie volgt dat er reeds heel wat 
verschillende soorten middelen voor brownfieldontwikkeling zijn, zij het wel meestal 
op bescheiden schaal847. Daarom is er toch nood aan een aantal nieuwe instrumenten 
voor financiële ondersteuning. 
 
De werkgroep actoren was in de eerste plaats een forum waar de diverse partijen die 
een belangrijke rol (kunnen) hebben bij brownfieldontwikkeling vertegenwoordigd 
waren. Zij konden er hun visie uiten omtrent knelpunten en mogelijke oplossingen848. 
In de tweede plaats begeleidde de werkgroep actoren de opmaak van een leidraad 
voor brownfieldontwikkeling849. Deze leidraad is opgemaakt als hulpmiddel bij het 
doorlopen van het herontwikkelingstraject voor al diegenen die betrokken zijn bij de 
herontwikkeling van brownfields. Het bevat onder meer een classificatiesysteem dat 
moet toelaten om een inventaris van brownfields in het Vlaams Gewest op te bouwen. 
Naast de leidraad zijn vier brownfieldgerelateerde deelthema’s in detail uitgewerkt: 1) 
bodemproblematiek en sanering850; 2) financiering en subsidiemogelijkheden851; 3) 
risico-beheer852; en 4) ruimtelijke planning853. 
 
Op basis van de gevoerde discussies adviseert de werkgroep actoren om het 
brownfieldbeleid te centraliseren en te integreren, maar de effectieve ontwikkeling op 
lokaal niveau te laten. Dit komt overeen met wat de werkgroep 
inventarisatie/databanken voorstelt met betrekking tot het opmaken van een overzicht 
van brownfields. De werkgroep actoren vraagt daarom om de uitbouw van een 
centrale sturingseenheid, naast de stuurgroep, voor brownfields. Deze eenheid zou 
zich bezig houden met de algemene coördinatie en ondersteuning van het beleid ter 
                                                 
845 Cfr. hoofdstuk V. 
846 De studie is getiteld Bestaande Instrumenten voor Brownfields in Woongebieden, juli 2002, 36 p., 
beschikbaar in de lijst van brownfieldpublicaties op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
847 Resultaten Strategisch project brownfieldontwikkeling, 6. 
848 Resultaten Strategisch project brownfieldontwikkeling, 6-7. 
849 OVAM, Leidraad brownfieldontwikkeling, april 2003, 103 p., beschikbaar in de lijst van 
brownfieldpublicaties op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
850 OVAM, Leidraad brownfieldontwikkeling: bodemproblematiek en sanering, juni 2003, 34 p., 
beschikbaar in de lijst van brownfieldpublicaties op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
851 OVAM, Leidraad brownfieldontwikkeling: financiering en subsidiemogelijkheden, juni 2003, 48 p., 
beschikbaar in de lijst van brownfieldpublicaties op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
852 OVAM, Leidraad brownfieldontwikkeling: Deelthema risico-beheer, juni 2003, 34 p., beschikbaar 
in de lijst van brownfieldpublicaties op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
853 OVAM, Leidraad brownfieldontwikkeling: ruimtelijke planning, juni 2003, 29 p., beschikbaar in de 
lijst van brownfieldpublicaties op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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zake. Uit de activiteiten van de werkgroep actoren komt verder duidelijk naar voor dat 
het oprichten van aanspreekpunten binnen de administraties een essentiële stap is om 
tot een geïntegreerd beleid te komen. Om brownfieldontwikkeling op lokaal niveau te 
stimuleren, pleit de werkgroep actoren voor de oprichting van een ad hoc commissie 
voor overleg bij de opstart van een brownfieldproject. De werkgroep bepaalt niet wie 
hier juist zou moeten inzitten. Daarnaast moet het uitvoeren van conceptuele 
haalbaarheidsstudies gepromoot worden. 
 
De werkgroep proefprojecten, ten slotte, zette haar activiteiten verder tot eind 
december 2003. Zij heeft omtrent haar werkzaamheden het rapport “Eindevaluatie 
werkgroep proefprojecten” opgesteld854. Het rapport bevat een overzicht van de 
proefprojecten met een stand van zaken en de belangrijkste actiepunten. Voorts geeft 
het de succesfactoren en knelpunten aan. In het rapport zijn ook tal van tips en 
aanbevelingen terug te vinden. Een aantal hiervan wordt hierna behandeld855. 
Belangrijk om weten is dat geen enkel project zich tijdens de proefperiode reeds in het 
stadium van de concrete uitvoering bevond. Bijna alle projecten bevonden zich nog in 
de fase van kennisverwerving en conceptontwikkeling ten behoeve van de 
haalbaarheidsstudie856.  
 
Uit de inventarisatie van de succesfactoren en knelpunten blijkt onder meer dat de 
belangrijkste succesfactoren onder te brengen zijn in het juridische, het financiële of 
het technische luik. De sociaal-economische factoren blijken een minder prominente 
rol te spelen binnen de procesvoering van haalbaarheidsstudies. De juridische en 
financiële factoren worden doorgaans ervaren als zijnde van structurele aard. Dit 
houdt in dat de oplossing buiten het bereik van het project als dusdanig zou liggen. 
Technische en sociaal-economische factoren daarentegen worden eerder gezien als 
projectspecifiek857. 
 
De werkgroep proefprojecten pleit in het rapport voor een globale aanpak van een 
brownfield. Meestal worden dossiers in de aanvangsfase slechts vanuit één invalshoek 
benaderd en aangepakt. Doorgaans is dit de saneringsproblematiek of de geplande 
ontwikkeling. Tal van andere deelaspecten kunnen echter een even belangrijke, of 
misschien wel een belangrijkere, rol spelen. Daarmee samenhangend opteert de 
werkgroep ook niet voor een systematisering van haar eigen werking door te stellen 
dat “[b]ovendien zou moeten afgestapt worden van de huidige projectmatige 
behandeling door de administraties, ten voordele van de procesmatige benadering en 
denkwijze, gekoppeld aan een gestructureerde coördinatie tussen de verschillende 
betrokken instanties”858. 
 
Wat duidelijk uit de proefprojecten blijkt, is alvast dat brownfieldprojecten 
gekenmerkt worden door een grote mate van onzekerheid met betrekking tot 
nagenoeg alle deelaspecten. Essentiële voorwaarde om het project tot een goed einde 

                                                 
854 OVAM, Eindevaluatie Werkgroep Proefprojecten, 12 december 2003, 41 p., beschikbaar in de lijst 
van brownfieldpublicaties op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
855 Cfr. hoofdstuk V. 
856 OVAM, o.c., 33. 
857 Ibid. 
858 OVAM, o.c., 37. Deze opmerking komt nog aan bod in hoofdstuk V. 
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te brengen is volgens de werkgroep dan ook “het correct en volledig definiëren van 
alle ‘onzekerheden’, teneinde deze te kunnen evalueren. Pas van zodra alle 
deelonzekerheden zijn beschreven kan de slaagkans van het totale project worden 
geschat in de haalbaarheidsstudie”859. 
 
e. Evaluatie 
 
Het strategisch project brownfieldontwikkeling, met de stuurgroep en de 
werkgroepen, had, ondanks de soms moeizame werking binnen bepaalde 
werkgroepen, heel wat verdiensten. Zo werd de vraag om een aantal nieuwe 
instrumenten voor financiële ondersteuning door de Vlaamse regering beantwoord 
met de goedkeuring op 5 september 2003 van het besluit van de Vlaamse regering 
houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en 
bedrijfsgebouwen860. Dit besluit werd ingevolge artikel 90 §2 echter opgeheven op 1 
januari 2007. Op basis van het besluit kon de bevoegde minister subsidies toekennen 
voor de ondersteuning van de uitbouw van een modern economisch netwerk van 
bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen. Hoewel het besluit niet specifiek was gericht 
op brownfieldontwikkeling, kon het toch dienstig zijn. Aan het herwaarderen van 
verouderde bedrijventerreinen werden bijvoorbeeld hogere subsidiepercentages 
toegekend. 
 
De goede werking van het project was in grote mate te danken aan OVAM, die een 
belangrijke rol speelde als voorzitter en secretaris van de stuurgroep en via 
participatie in de verschillende werkgroepen. Daarnaast had OVAM actief informatie 
omtrent het project verspreid. Een uitgebreide lijst aan relevante documenten staat 
nog steeds op haar website ter beschikking van alle belangstellenden en betrokkenen. 
 
Als antwoord op de vraag om binnen de administraties aanspreekpunten op te richten, 
heeft OVAM binnen haar organisatie een cel Brownfields opgericht861. Deze cel legt 
zich toe op de integratie van bodemsanering in ontwikkelingsprojecten op 
brownfields. Vanuit de behoefte om meer duiding te geven rond het procesgebeuren 
bij brownfieldontwikkeling, heeft de cel onder meer het initiatief genomen om een 
leidraad brownfieldmanagement op te stellen862. De cel Brownfields voert verder nog 
diverse taken uit die de integratie moeten bevorderen. Zij omvatten o.a.: 

- overleg met andere overheden en publieke instellingen op Vlaams, provinciaal 
en gemeentelijk niveau; 

- sensibilisering van potentieel betrokken partijen; 
- ondersteuning en procesbegeleiding bij concrete projecten; 
- integratie van het ambtshalve saneren in de herontwikkeling863. 

 
                                                 
859 OVAM, o.c., 33. 
860 B.S. 5 februari 2004.  
861 Parl. St. Vl. Parl. 2003-04, nr. 15/9-G, 28. 
862 OVAM, Leidraad brownfieldmanagement, mei 2004, 32 p., beschikbaar in de lijst van 
brownfieldpublicaties op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007). Deze 
leidraad staat naast de andere reeds vermelde leidraden en is specifiek gericht tot zij die de 
ontwikkeling van een brownfield leiden. Hij beschrijft het herontwikkelingtraject en geeft aanwijzingen 
voor de communicatie en het overleg.  
863 OVAM, Leidraad brownfieldmanagement, mei 2004, 30. 
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De stuurgroep had als groot voordeel dat zij de betrokken kabinetten en 
overheidsinstanties samenbracht. Een dergelijk geïnstitutionaliseerd overleg was, en is 
nog steeds, noodzakelijk om te komen tot integratie en afstemming van verschillende 
beleidsdomeinen. 
 
f. Opvolging? 
 
Ondanks de positieve uitkomsten van het strategisch project brownfieldontwikkeling 
is er na het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering in 2004 op beleidsniveau 
voor geopteerd het project niet verder te zetten. Automatisch viel ook de werking van 
de stuurgroep en de werkgroepen stil. Er is geen nieuw initiatief meer genomen om 
een gecoördineerd en gestructureerd overleg tussen de verschillende kabinetten, 
administraties en overheidsinstellingen te organiseren, wat ertoe leidde dat dit overleg 
momenteel compleet onbestaande is. 
 
Voor een aantal werkgroepen is dit begrijpelijk, daar hun activiteiten afgerond waren 
of zij slechts een beperkte meerwaarde hadden. Voor andere werkgroepen, maar zeker 
ook voor de overkoepelende stuurgroep, is dit echter betreurenswaardig. De 
werkgroep proefprojecten bijvoorbeeld pleitte in haar eindevaluatie voor een verdere 
opvolging van de proefprojecten864. Dit was van belang opdat het leerproces zou 
kunnen worden verder gezet. De meeste proefprojecten bevonden zich zoals gezegd 
nog maar in de fase van de haalbaarheidsstudie.  
 
Ook wat de uitvoering van de punten aangehaald in de nota “Strategisch Project 
Brownfieldontwikkeling. Resultaten van twee jaar werking en voorstel tot verdere 
acties” en in het rapport “Eindevaluatie werkgroep proefprojecten” betreft, kan 
gesteld worden dat de Vlaamse regering zich met betrekking tot heel wat punten niet 
meer geëngageerd heeft. 
 
 
D. HET JURIDISCHE KADER MET BETREKKING TOT 
BODEMSANERING 
 
1. Inleiding 
 
Volgens de in het kader van het strategisch project brownfieldontwikkeling opgerichte 
werkgroep proefprojecten kan een brownfieldproject beschouwd worden als een 
“herontwikkeling met een bodemsaneringsprobleem”865. Andere milieuproblemen 
zoals afvalstromen of verontreinigde constructies en bouwelementen zijn volgens de 
werkgroep doorgaans projectspecifiek. Deze visie vertrekt waarschijnlijk van de 
definitie die de stuurgroep brownfieldontwikkeling aan een brownfield heeft gegeven. 
Die definitie stelt immers dat de expansie of ontwikkeling van een brownfield 
bemoeilijkt wordt door de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging of 
bodembedreigende activiteiten. 
 
Deze visie gaat niet op voor alle brownfields. In de VS gebruikt EPA trouwens een 
ruimere definitie. Wanneer er sprake is van milieuverontreiniging in de ruime 

                                                 
864 OVAM, Eindevaluatie Werkgroep Proefprojecten, 12 december 2003, 41. 
865 OVAM, Eindevaluatie Werkgroep Proefprojecten, 12 december 2003, 39. 
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betekenis, volstaat dat om te kunnen spreken van een brownfield. Ook de voor dit 
onderzoek uitgewerkte definitie vereist niet dat er bodemverontreiniging aanwezig is. 
De aanwezigheid van milieuverontreiniging volstaat. Een terrein waarop gebouwen 
staan waarvan de muren asbesthoudende stoffen bevatten, kan bijvoorbeeld als een 
brownfield gekwalificeerd worden. 
 
Toch geeft een dergelijke uitspraak van de werkgroep proefprojecten, waarin 
overigens verschillende administraties vertegenwoordigd waren en dus zeker niet 
enkel OVAM, aan dat bodemverontreiniging wel degelijk zeer vaak een belangrijke 
factor zal zijn waarmee de betrokkenen rekening moeten houden. Zelfs bij het 
vertrekken van milieuverontreiniging als kenmerkend aspect, en niet enkel 
bodemverontreiniging, zal het toch bij vele brownfields nog zo zijn dat er 
hoofdzakelijk sprake is van bodemverontreiniging en dat andere 
milieuverontreiniging eerder ondergeschikt is. De bodemverontreiniging vormt 
daarenboven vaak een grote, zo niet de grootste, kostenplaats. Daarom is het logisch 
dat, net zoals bij de bespreking van de relevante punten uit de Nederlandse 
regelgeving, het aspect bodemverontreiniging, met inbegrip van de sanering, hier als 
eerste aan bod komt. Buiten een schets van het juridische kader, wordt niet in detail 
ingegaan op de volledige wetgeving die op bodemverontreiniging van toepassing is. 
In dit onderzoek wordt vooral gekeken naar de knelpunten die zich stellen bij 
brownfieldontwikkeling. Enkel in de mate dat de wetgeving hiervoor relevant is, zal 
die dan ook meer uitgebreid besproken worden. 
 
2. Historiek 
 
a. Sectorale ontwikkeling van het milieurecht866 
 
Ten gevolge van de verregaande regionalisering van het milieubeleid in het federale 
België vanaf het begin van de jaren tachtig en van een meer preventieve, planmatige 
en gecoördineerde aanpak van de ter zake bevoegde ministers vanaf de tweede helft 
van de jaren tachtig, is de ontwikkeling van het milieurecht als een zelfstandige, 
aparte rechtstak in een stroomversnelling geraakt. 
 
Vanaf de jaren zestig tot de jaren tachtig kenmerkte de Belgische milieuwetgeving, 
net zoals in Nederland en de VS, zich immers door haar sectorale ontwikkeling: 
naarmate men zich bewust werd van specifieke milieuproblemen of naarmate 
bepaalde vormen van milieuverontreiniging zich manifesteerden, werd daarop 
gereageerd met een wetgeving die gericht was op die bepaalde vorm van 
milieuverontreiniging. Enkele bekende voorbeelden zijn de Stedenbouwwet van 
1962867, de Wet luchtverontreiniging van 1964868, de Oppervlaktewaterenwet van 
1971869, de Wet geluidshinder van 1973870, het Vlaamse Afvalstoffendecreet871 en het 
Vlaamse Grondwaterdecreet872. 
                                                 
866 Dit onderdeel is gebaseerd op K. DEKETELAERE en B. VANHEUSDEN, “Deel I. Milieu, energie, 
beleid en recht”, in K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 
2006, 67. 
867 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, 
B.S. 12 april 1962. 
868 Wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, B.S. 14 januari 
1965. 
869 Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, B.S. 1 
mei 1971. 
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Het voordeel van deze sectorale ontwikkeling was dat een welbepaald milieuprobleem 
in de kijker werd geplaatst en dat, vrij snel, enige resultaten geboekt konden worden 
omdat de overheid en het bedrijfsleven zich verplicht zagen wat te doen aan deze 
sectorale milieuproblemen. 
 
Het grote nadeel van een veelheid aan sectorale wetten kwam echter ook vlug aan de 
oppervlakte. Elk van deze wetten of decreten behandelde de materie als een 
afzonderlijk geheel, los van de andere aspecten van de leefmilieuproblematiek. Dit 
leidde tot een gebrek aan coördinatie. Dit was vooral nadelig op het vlak van de 
vergunningverlening: afhankelijk van hun voorwerp werden vergunningen verleend 
door verschillende instanties, elk volgens een eigen procedure en onder bepaalde, 
soms tegenstrijdige, voorwaarden. 
 
b. Bodemsaneringsdecreet 
 
Bodemverontreiniging was een van de specifieke milieuproblemen die leidden tot 
sectorale regelgeving. De preventie van bodemverontreiniging werd, en wordt nog 
steeds, vooral gewaarborgd door het Milieuvergunningsdecreet873. De eigenlijke 
aanpak van bodemverontreiniging daarentegen gebeurde aanvankelijk via het 
Afvalstoffendecreet. Hoewel dit laatste decreet voornamelijk gericht was op de 
eigenlijke afvalstoffenproblematiek, bevatte het ook een aantal algemene maatregelen 
gericht op bodemonderzoek en bodemsanering874. 
 
Een van de belangrijkste bepalingen van het Afvalstoffendecreet was het voormalige 
artikel 21 §2 c875. Dit artikel werd in 1990 gewijzigd876 teneinde OVAM de 
mogelijkheid te geven ambtshalve afvalstoffen op te ruimen en verontreinigde 
gronden te saneren. Artikel 21 §2 c Afvalstoffendecreet luidde na de wijziging als 
volgt: 

“De afvalstoffenmaatschappij kan ambtshalve de afvalstoffen van een 
onderneming verwijderen en de verontreinigende bodems en buiten gebruik 
gestelde industriële installaties, die een risico inhouden voor het leefmilieu 
en de volksgezondheid, saneren ingeval na behoorlijke ingebrekestelling 
door de afvalstoffenmaatschappij of door het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, de ingebrekegestelde heeft nagelaten de opgelegde 
maatregelen te treffen of de opgelegde werken uit te voeren binnen de 
opgelegde termijn. De ambtshalve verwijdering of sanering vindt plaats op 
kosten van de ingebrekeblijvende”. 

Dit artikel bood een ruime bevoegdheid aan OVAM inzake ambtshalve sanering. Het 
was echter zeer beknopt geformuleerd. Procedurevoorschriften en saneringscriteria 
ontbraken. Dat maakte dat de bepaling geregeld tot een uitgebreide juridische strijd 
                                                                                                                                            
870 Wet van 18 juli 1973 op de bestrijding van de geluidshinder, B.S. 14 september 1973. 
871 Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, B.S. 25 juli 1981. 
872 Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, B.S. 5 juni 1984. 
873 Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, B.S. 17 september 1985. 
874 K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieurecht, Brugge, die Keure, 2000, 901. 
875 Voor een uitgebreide bespreking van dit artikel, zie D. RYCKBOST en S. DELODDERE, 
“Saneringsplicht bij bodemverontreiniging. Is het de vervuiler die betaalt?”, (noot onder R.v.St., n.v. 
Eikenaar, nr. 65.039, 6 maart 1997), T.M.R. 1997, 475-479. 
876 Door artikel 54 van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, B.S. 21 
december 1990. 
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leidde877. De bepaling volstond niet om de complexe juridische problemen te regelen 
die de ambtshalve bodemsaneringsoperaties met zich brachten878. Artikel 21 §2 c 
werd ook bekritiseerd vanwege het gebrek aan rechtsbescherming dat het voor de 
betrokkenen bood879. 
 
Het Afvalstoffendecreet werd vervolgens uitgebreid gewijzigd door het decreet van 
20 april 1994 tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van 
afvalstoffen880. Bij deze wijziging werd het artikel 21 §2 c opgeheven, uitgezonderd 
voor wat betreft de ambtshalve saneringen waarvan de uitvoering aangevangen was 
voor 7 mei 1994, zijnde de dag waarop het vernieuwde Afvalstoffendecreet in 
werking trad881. 
 
Door de wijziging van het Afvalstoffendecreet bestond er een duidelijke nood aan een 
doeltreffend instrument voor de sanering van vervuilde gronden. Daarom werd kort 
nadien, meer bepaald op 22 februari 1995, het Bodemsaneringsdecreet882 
goedgekeurd. In tegenstelling tot de Nederlandse Wet bodembescherming bevat het 
Bodemsaneringsdecreet geen bepalingen omtrent bodembescherming. Enkel de 
sanering van bodemverontreiniging komt aan bod. Het decreet werd verder uitgevoerd 
door het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering, kortweg het Vlarebo.  
 
Het huidige Bodemsaneringsdecreet is echter waarschijnlijk geen heel lang leven 
meer beschoren. Op 27 oktober 2006 werd namelijk het nieuwe decreet betreffende de 
bodemsanering en de bodembescherming (hierna het Bodemdecreet)883 goedgekeurd. 
Het Bodemdecreet zal, eens het in werking getreden is, het Bodemsaneringsdecreet 
vervangen. De datum van inwerkingtreding moet nog bepaald worden door de 
Vlaamse regering en hangt samen met de aanpassing van het Vlarebo aan het nieuwe 

                                                 
877 Zo bijvoorbeeld in de zaak van de arseenfabriek in Reppel-Bocholt. Voor literatuur omtrent deze 
zaak, zie onder meer M. DEKETELAERE, “Bodemsanering in het Vlaamse Gewest: de lessen van de 
Bocholt-case”, Mil. Info 1992, nr. 4, 8-11; M. DEKETELAERE, “Aansprakelijkheid voor 
bodemsaneringskosten in het Vlaamse Gewest: het arrest van het Arbitragehof in de ‘Bocholt-zaak’”, 
Mil. Info 1994, nr. 10, 1-6; D. DEVOS, “Recente ontwikkelingen inzake de Vlaamse afvalstoffen- en 
bodemsaneringswetgeving”, in K. DEKETELAERE en M. DEKETELAERE (eds.), Jaarboek 
Milieurecht 1999, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 14, Brugge, die Keure, 2000, 349-354. 
878 Zie H. BOCKEN, “De Redactie Privaat. Wat wij zelf doen, doen wij beter?”, T.P.R. 1991, 282; H. 
BOCKEN, “Milieuwetgeving en onroerende goederen. Aansprakelijkheid voor de kosten van 
bodemsanering”, T.P.R. 1992, 26; M. DEKETELAERE, “Bodemsanering in het Vlaamse Gewest: de 
lessen van de Bocholt-case”, Mil. Info 1992, nr. 4, 8-11; B. GILLE, “Bodemsanering. Wie betaalt de 
rekening?”, in M. DEKETELAERE (ed.), Recente ontwikkelingen inzake de aansprakelijkheid voor 
milieuschade, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 3, Brugge, die Keure, 1993, 50. 
879 K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieurecht, Brugge, die Keure, 2000, 901. 
880 B.S. 29 april 1994. 
881 Er zouden nog altijd enkele van dergelijke dossiers bij OVAM zijn (o.m. de dossiers omtrent de 
arseenfabriek in Reppel-Bocholt, de NV Immobiliënkantoor Espana Belga in Schoten en de 
Containerdienst Leo Van den Bosch in Schelle).  
882 Voor een uitgebreide, algemene, bespreking van het Bodemsaneringsdecreet, zie K. 
DEKETELAERE (ed.), Het decreet betreffende de bodemsanering, LeuVeM, Milieurechtstandpunten 
nr. 7, Brugge, die Keure, 1995, 252 p.; K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, 
Brugge, die Keure, 2006, 901-934; D. RYCKBOST, “Het Decreet van 22 februari 1995 betreffende de 
bodemsanering, T.M.R. 1995, 178-205; D. RYCKBOST, “Bijsturing van het Decreet betreffende de 
bodemsanering”, T.M.R. 1998, 334-352; D. RYCKBOST en S. DELODDERE, Bodemsanering in 
Vlaanderen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1997, 330 p. 
883 B.S. 22 januari 2007; Err. B.S. 20 februari 2007. 
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decreet. Die aanpassing is op dit ogenblik nog volop bezig. De publicatie van een 
nieuw besluit, en de daarmee gepaard gaande inwerkingtreding van het nieuwe 
decreet, zou ten vroegste in het najaar van 2007 gebeuren.  
 
Er wordt in dit onderzoek voor geopteerd om uit te gaan van de huidige stand van 
zaken en dus het bestaande Bodemsaneringsdecreet als uitgangspunt te nemen. 
Aangezien het nieuwe Bodemdecreet normaal gezien het Bodemsaneringsdecreet 
binnen afzienbare tijd zal vervangen, verdient dat decreet echter ook reeds de nodige 
aandacht. Daarom wordt aan het einde van de bespreking van het 
Bodemsaneringsdecreet een korte toelichting van de krachtlijnen van het nieuwe 
decreet opgenomen. Daarnaast zal het Bodemdecreet bij de uitwerking in hoofdstuk V 
van een nieuw juridisch kader voor brownfieldontwikkeling regelmatig aan bod 
komen en zullen de nieuwe bepalingen als alternatief voor de huidige uitgebreid 
beoordeeld worden. 
 
c. Navolging in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
De Waalse en de Brusselse milieuwetgeving bevatte tot voor kort geen specifieke 
regeling voor bodemsanering884. In het Waals Gewest werd bodemverontreiniging 
meestal benaderd als een afvalstoffenproblematiek, waarop het Waalse decreet van 27 
juni 1996 relatif aux déchets885 (hierna het Waalse Afvalstoffendecreet) van 
toepassing was886. Daarnaast speelde in beide gewesten de regelgeving omtrent de 
milieuvergunning een belangrijke rol. In het Waals Gewest ging het dan hoofdzakelijk 
om het decreet van 11 maart 1999 relatif au permis d'environnement887 (hierna het 
Waalse Milieuvergunningsdecreet), terwijl in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 
ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen888 (hierna de 
Milieuvergunningsordonnantie) van kracht was. De milieuvergunningenregelgeving 
verplichtte de gebruiker/exploitant van een terrein om dit terrein bij het einde van de 
exploitatie of het aflopen van de milieuvergunning in de oorspronkelijke staat te 
herstellen, of toch minstens de gevaren weg te nemen. Bijgevolg moest hij de bodem 
saneren indien zou blijken dat deze verontreinigd was. Voorts waren er nog een aantal 
andere regelgevingen zijdelings van toepassing op verontreinigde bodems, zoals 
bijvoorbeeld regelgeving met betrekking tot de bescherming van oppervlaktewateren. 
 
Zowel in het Waals Gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bood deze 
situatie echter geen voldoening. Beide gewesten hadden nood aan een apart 
instrument voor het beheer en de sanering van verontreinigde gronden. In 2004 
hebben dan ook zowel het Waals Parlement als het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement, in navolging van het Vlaams Parlement bijna tien jaren eerder, een 
dergelijke specifieke bodemwetgeving goedgekeurd. In het geval van het Waals 
Gewest gaat het om het decreet van 1 april 2004 relatif à l’assainissement des sols 
                                                 
884 Voor een uitgebreide bespreking van het juridisch kader zoals dit van toepassing was vóór 2004 in 
de beide gewesten, zie bijvoorbeeld CEDRE/SERES, Sols contaminés, sols à décontaminer, Brussel, 
Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, 446 p.; CEENAEME, J. en DE DONCKER, C., 
Bodemsanering in de drie gewesten, Mechelen, Kluwer, 2003, 245 p. Specifiek voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is bijvoorbeeld ook interessant W. TIMMERMANS, “Bodemsanering in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, T.M.R. 2000, 482-497. 
885 B.S. 2 augustus 1996. 
886 K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 944. 
887 B.S. 8 juni 1999; Err. B.S. 22 december 1999. 
888 B.S. 26 juni 1997. 
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pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter889. Dit decreet bevat in haar 
artikel 26 het decreet relatif à l’assainissement des sols pollués (hierna het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet), dat eigenlijk volledig op zich staat binnen het decreet van 1 
april 2004890. In het geval van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om de 
ordonnantie van 13 mei 2004 betreffende het beheer van verontreinigde bodems891 
(hierna de Bodemordonnantie).  
 
Daarnaast bevat ook de Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) een regeling voor de sanering en/of de 
renovatie van sites à réaménager. Het gaat om de artikelen 167-171 van de 
CWATUP892.  
 
3. Toepassingsgebied 
 
Het Bodemsaneringsdecreet maakt een juridisch onderscheid tussen nieuwe, 
historische en gemengde verontreiniging. Nieuwe bodemverontreiniging is 
bodemverontreiniging die is tot stand gekomen na de inwerkingtreding van het 
Bodemsaneringsdecreet893, zijnde na 29 oktober 1995. Historische 
bodemverontreiniging is tot stand gekomen voor de inwerkingtreding van het 
decreet894 en gemengde bodemverontreiniging gedeeltelijk vóór en gedeeltelijk na de 
inwerkingtreding van het decreet895. Het decreet bevat saneringsbepalingen voor al 
deze soorten bodemverontreiniging. Bij brownfields zal het normaal gaan om 
historische of minstens gemengde bodemverontreiniging. 
 
Hierna wordt vooral ingegaan op de saneringsbepalingen met betrekking tot 
historische bodemverontreiniging. Voor gemengde bodemverontreiniging zijn er 
immers geen specifieke saneringsbepalingen voorzien. Wanneer bij gemengde 
bodemverontreiniging de twee soorten bodemverontreiniging kunnen onderscheiden 
worden, worden de respectieve bepalingen voor elke soort bodemverontreiniging 
toegepast. Kunnen de verschillende soorten bodemverontreiniging niet worden 
onderscheiden, dan gelden uitsluitend de bepalingen voor bodemverontreiniging tot 
stand gekomen na de inwerkingtreding van het Bodemsaneringsdecreet896. Het kan 
dus zijn dat een brownfield die bijvoorbeeld al 100 jaar verontreinigd is, maar waar 
recent ook nog vervuiling optrad, en waar de bodemverontreinigingen niet te 
onderscheiden zijn, onderworpen is aan de regels voor nieuwe bodemverontreiniging.  
 
Vooreerst komt kort de aanpak van nieuwe bodemverontreiniging aan bod. Dit is ook 
van belang voor een goed begrip van het volledige juridische kader. Nieuwe 

                                                 
889 B.S. 7 juni 2004. Voor een eerste bespreking, zie B. JADOT, “Le décret de la Région wallonne du 
1er avril 2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités économiques à 
réhabiliter: premier commentaire (…avant la modification du texte)”, Amén. 2004, 203-218. 
890 In de juridische databank Wallex van het Waals Gewest wordt het Waalse Bodemsaneringsdecreet 
ook als een apart decreet opgenomen. Zie http://wallex.wallonie.be/indexMain.html (laatst bezocht op 
5 april 2007). 
891 B.S. 24 juni 2004. 
892 De regeling in de CWATUP en het Waalse Bodemsaneringsdecreet komen later aan bod. Dat geldt 
ook voor de verhouding tussen de bepalingen in de CWATUP en het Waalse Bodemsaneringsdecreet.  
893 Art. 2 4° Bodemsaneringsdecreet. 
894 Art. 2 5° Bodemsaneringsdecreet. 
895 Art. 2 6° Bodemsaneringsdecreet. 
896 Art. 34 Bodemsaneringsdecreet. 
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bodemverontreiniging moet gesaneerd worden wanneer de bodemverontreiniging de 
bodemsaneringsnormen overschrijdt897. De bodemsaneringsnormen beantwoorden aan 
een niveau van bodemverontreiniging bij overschrijding waarvan ernstige nadelige 
effecten kunnen optreden voor de mens of het milieu, gelet op de kenmerken van de 
bodem en de functies die deze vervult898. De Vlaamse regering heeft de 
bodemsaneringsnormen vastgesteld in functie van het gebruik of de bestemming van 
de grond899. Ze verschillen dus naargelang het bestemmingstype waarin de te saneren 
gronden gelegen zijn900. De normen zijn bijvoorbeeld minder streng voor 
industriegebied dan voor bosgebied, groengebied of woongebied. 
 
De sanering van nieuwe bodemverontreiniging moet gebeuren ongeacht of men 
hiertoe door OVAM aangemaand wordt of niet901. De saneringsplichtige902 heeft dus 
een zelfstandige saneringsplicht en moet normaal zelf het initiatief tot sanering 
nemen.  
 
Voor wat historische bodemverontreiniging betreft, bepaalt het 
Bodemsaneringsdecreet dat dergelijke verontreiniging enkel gesaneerd moet worden 
indien er ernstige aanwijzingen zijn dat de bodemverontreiniging een ernstige 
bedreiging vormt903. Bodemverontreiniging vormt een ernstige bedreiging wanneer er 
contact is of kan zijn tussen de verontreinigende stoffen of organismen en mensen, 
planten of dieren en wanneer dit contact zeker of waarschijnlijk schadelijke gevolgen 
zal hebben voor de gezondheid van mensen, planten of dieren, alsook wanneer de 
waterwinning nadelig kan beïnvloed worden904. De Vlaamse regering wijst op 
voorstel van OVAM die historisch verontreinigde gronden aan, waar bodemsanering 
moet plaatsvinden905. De term “op voorstel van” houdt in dat de Vlaamse regering de 
mogelijkheid behoudt er anders over te oordelen dan OVAM906. De aanwijzing heeft 
daardoor geen louter declaratief karakter. De beslissing tot opname moet uitdrukkelijk 
gemotiveerd worden, omdat het een eenzijdige beslissing met individuele strekking is 
die beoogt rechtsgevolgen te hebben907. De opname van een historisch verontreinigde 
grond in een dergelijke lijst is bovendien volgens bepaalde rechtspraak een 
noodzakelijke voorwaarde voor het doen ontstaan van de saneringsplicht908. OVAM 

                                                 
897 Art. 7 §2 Bodemsaneringsdecreet. 
898 Art. 7 §1 Bodemsaneringsdecreet. 
899 Zie Bijlage 4 van het Vlarebo. 
900 Er worden vijf bestemmingstypes onderscheiden. 
901 Corr. Dendermonde 25 oktober 2000, T.M.R. 2001, 272. 
902 Cfr. infra. 
903 Een saneringswillige die zijn bodem wenst te saneren ondanks het feit dat hij hier decretaal niet toe 
verplicht is, mag dat. De sanering moet dan wel nog steeds in overeenstemming gebeuren met de 
saneringsbepalingen in het decreet (art. 47bis Bodemsaneringsdecreet). 
904 Art. 2 3° Bodemsaneringsdecreet. Bij de evaluatie van de ernst van de bedreiging door 
bodemverontreiniging, houdt men in concreto rekening met: kenmerken van de bodem, de aard en de 
concentratie van de stoffen of organismen, de mogelijkheid op verspreiding ervan, de functies die de 
bodem vervult, en het gevaar op blootstelling van mensen, planten of dieren en waterwinningen. 
905 Art. 30 Bodemsaneringsdecreet. 
906 R.v.St., n.v. Belgaarde, nr. 73.647, 14 mei 1998, T.B.P. 1998, 923 (verkort); T.M.R. 1998, 367; 
T.Not. 2000, 181. 
907 Zie bijvoorbeeld R.v.St., n.v. Laura Coal Belgium, nr. 142.319, 17 maart 2005, T.M.R. 2005, 672. 
908 Rb. Gent 16 januari 2002, T.M.R. 2002, 348, noot. Zie nochtans de noot bij dit vonnis die ingaat 
tegen de beslissing. Volgens de auteur van de noot lijkt er te moeten worden aangenomen dat ingeval 
van overdracht van een risicogrond of stopzetting/sluiting van een risico-inrichting/activiteit op de 
saneringsplichtige een autonome saneringsplicht rust van zodra uit het oriënterend bodemonderzoek 
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moet de saneringsplichtige persoon aanmanen om de bodemsanering uit te voeren909, 
opdat de saneringsplicht ontstaat910. De algemene zorgvuldigheidsplicht tempert dit 
principe wel. Eenieder die als eigenaar, gebruiker of exploitant van een grond op de 
hoogte is van de vervuiling die een dreigend gevaar impliceert voor de mens, het 
milieu en zelfs andermans vermogen, is op basis van de algemene 
zorgvuldigheidsnorm van de artikelen 1382-1383 B.W. verplicht om gepaste 
maatregelen te nemen om het gevaar te verhelpen911. Dit betekent echter niet 
noodzakelijkerwijs dat de bodem moet worden gesaneerd912. 
 
Bodemsanering is er normaal op gericht de achtergrondwaarden voor de 
bodemkwaliteit te realiseren. De achtergrondwaarden beantwoorden aan het gehalte 
aan verontreinigde stoffen of organismen op of in de bodem, dat als normale 
achtergrond in niet-verontreinigde bodems met vergelijkbare bodemkenmerken 
teruggevonden wordt913. De achtergrondwaarden zijn terug te vinden in Bijlage 6 van 
het Vlarebo en verschillen, in tegenstelling tot de bodemsaneringsnormen, niet 
naargelang het bestemmingstype waarin de verontreinigde gronden liggen914. Het 
Bodemsaneringsdecreet gaat dus in tegenstelling tot de Nederlandse Wet 
bodembescherming nog steeds uit van een multifunctionele sanering.  
 
Het uitgangspunt van multifunctioneel saneren wordt echter getemperd door het 
BATNEEC-principe915. Indien het met toepassing van het BATNEEC-principe 
namelijk niet mogelijk is de achtergrondwaarden voor de bodemkwaliteit te 
realiseren, wordt de bodemsanering er minstens op gericht een betere bodemkwaliteit 
te verwezenlijken dan bepaald door de toepasselijke bodemsaneringsnormen. In 
dergelijk geval krijgen de bodemsaneringsnormen dus een belangrijke rol. Dat kan 
interessant zijn daar, zoals reeds aangegeven, de bodemsaneringsnormen verschillen 
naargelang het bestemmingstype waarin de te saneren gronden gelegen zijn. Wanneer 
een brownfield na sanering niet van bestemming verandert, moet gewoon gesaneerd 
worden volgens de aangegeven normen voor het bestemmingstype waarin de 
brownfield ligt. Krijgen de terreinen evenwel na de sanering een andere bestemming 
die ruimtelijk ook zo wordt vastgelegd, dan is het bij de beoordeling en de uitvoering 
van de sanering belangrijk hiermee rekening te houden. Voorafgaand aan de 
uitvoering van de bodemsaneringswerken, dus eigenlijk bij de opstelling van het 
bodemsaneringsproject, bestaat daarom best duidelijkheid over de nabestemming van 

                                                                                                                                            
blijkt dat er ernstige aanwijzingen bestaan dat het saneringscriterium voor historische gronden is 
voldaan. 
909 Art. 31 §1 Bodemsaneringsdecreet. 
910 Rb. Gent 5 september 2001, T.M.R. 2002, 342. 
911 B. MARTENS, “Tien jaar bodemsaneringsdecreet: van ambtshalve bodemsanering tot 
brownfieldontwikkeling en fondsvorming”, in X, Recht in beweging, 12de VRG-Alumnidag, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 202. 
912 Rb. Gent 16 januari 2002, T.M.R. 2002, 348. 
913 Art. 8 §1 Bodemsaneringsdecreet. 
914 De achtergrondwaarden kunnen wel licht verschillen naargelang de aard van de bodem. De 
achtergrondwaarden voor het vaste deel van de aarde gelden voor een standaardbodem met een gehalte 
aan klei van 10% (op de minerale bestanddelen) en een gehalte aan organisch materiaal van 2% (op de 
luchtdroge bodem). Om bij het toetsen van de gemeten concentraties van zware metalen en metalloïden 
in het vaste deel van de aarde aan de achtergrondwaarden, rekening te kunnen houden met de 
kenmerken van de bodem, worden de achtergrondwaarden op basis van een in bijlage 6 voorziene 
formule omgerekend naar de gemeten gehaltes aan klei en aan organisch materiaal in het te toetsen 
monster. 
915 BATNEEC staat voor Best Available Techniques Not Entailing Excessive Costs. 
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de terreinen916. Is het echter ook niet mogelijk een betere bodemkwaliteit te 
verwezenlijken dan bepaald door de toepasselijke bodemsaneringsnormen, dan wordt 
de bodemsanering erop gericht te vermijden dat de bodemkwaliteit een ernstige 
bedreiging vormt. In het slechtste geval worden enkel gebruiksbeperkingen of andere 
voorzorgsmaatregelen opgelegd917. 
 
De nabestemming of de toekomstige functie kan zo een essentiële invloed uitoefenen 
op het definitieve kostprijsplaatje van heel de brownfieldoperatie. Als een bepaalde 
brownfield, oorspronkelijk gesitueerd in industriegebied, na ontwikkeling in 
woongebied zal liggen, dan zal de sanering normaal gezien strenger zijn, en daardoor 
hoogstwaarschijnlijk ook duurder. Anderzijds kan er door de bestemmingswijziging 
een belangrijke meerwaarde gegenereerd worden. De afweging tussen de hogere 
saneringskosten aan de ene kant en de meerwaarde aan de andere kant kan leiden tot 
een aanzienlijk verschil. Indien de meerwaarde groter is dan het verschil in 
saneringskost, spreekt het voor zich dat de ontwikkelaar de revalorisatie van de 
brownfield beter kan dragen. 
 
Uit de eindevaluatie van de werkgroep proefprojecten blijkt echter dat er een 
belangrijke misvatting bestaat over de interpretatie van het begrip “functioneel 
saneren”. In tegenstelling tot wat door veel initiatiefnemers verwacht wordt, is 
brownfieldontwikkeling op zich geen reden om de saneringsplicht geheel of 
gedeeltelijk te beperken. Het is niet omdat de saneringskost de (markt)waarde van het 
terrein (of van het uiteindelijke project na verwezenlijking) overtreft, dat de 
saneringsdoelstelling gestuurd kan worden door louter financiële overwegingen. 
OVAM zal dan ook niet “soepeler” oordelen bij de sanering van brownfields, maar 
respecteert het gelijkheidsbeginsel918. 
 
Gaat de saneringsplichtige om een of andere reden niet over tot sanering, dan kan de 
overheid de sanering afdwingen via dwangmaatregelen en/of strafrechtelijke 
handhaving, of desnoods ambtshalve overgaan tot de sanering en achteraf de kosten 
verhalen919. De overheid kan op grond van het Bodemsaneringsdecreet ook overgaan 
tot onteigening ten algemene nutte. 
 
4. Saneringsproces 
 
a. Oriënterend bodemonderzoek 
 
Zoals reeds vermeld, moet historische bodemverontreiniging enkel gesaneerd worden 
indien er ernstige aanwijzingen zijn dat zij een ernstige bedreiging vormt. Normaal 
zullen die ernstige aanwijzingen gebaseerd zijn op de resultaten van een oriënterend 
bodemonderzoek (OBO)920. Een dergelijk onderzoek heeft volgens artikel 3 §4 
Bodemsaneringsdecreet namelijk tot doel uit te maken of er ernstige aanwijzingen zijn 

                                                 
916 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), Brownfields in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2004, 39. 
OVAM kan overigens bij het opstellen en de herziening van de plannen van aanleg aan de bevoegde 
overheden voorstellen doen waardoor rekening kan worden gehouden met bepaalde genomen 
maatregelen (art. 6 Bodemsaneringsdecreet). 
917 Art. 8 §§2-3 Bodemsaneringsdecreet. 
918 OVAM, Eindevaluatie Werkgroep Proefprojecten 12.12.2003, 39. 
919 Cfr. infra. 
920 Over wanneer een oriënterend bodemonderzoek opgesteld moet worden, cfr. infra. 
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voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging op bepaalde gronden. Het houdt een 
beperkt historisch onderzoek en een beperkte monsterneming in. Het 
Bodemsaneringsdecreet gaat daarbij uit van een perceelsgebonden aanpak. Indien er 
meerdere kadastrale percelen onder een brownfield vallen, kan één OBO volstaan, 
maar zal dat OBO voor elk van de percelen een onderscheiden conclusie moeten 
maken. 
 
b. Beschrijvend bodemonderzoek 
 
Indien er inderdaad bij een historische bodemverontreiniging ernstige aanwijzingen 
voor een ernstige bedreiging zijn, start de bodemsanering. Dit laatste is niet te 
begrijpen in de gebruikelijke zin van het woord, maar zoals het 
Bodemsaneringsdecreet dit verstaat. Het Bodemsaneringsdecreet definieert 
bodemsanering namelijk als: 

“het behandelen van bodemverontreiniging door: 
- het opstellen en uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek zoals 
bedoeld in artikel 13; 
- het opstellen van een bodemsaneringsproject zoals bedoeld in artikel 16; 
- het uitvoeren van bodemsaneringswerken; 
- het eventueel verzekeren van de nazorg”921. 

Bodemsanering houdt dus niet enkel de effectieve bodemsaneringswerken in, maar 
ook onder meer de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) en de 
opstelling van een bodemsaneringsproject. Ook hier gaat het Bodemsaneringsdecreet 
steeds uit van een perceelsgebonden aanpak.  
 
De eerste fase van de bodemsanering is dus de opstelling van een voorstel van BBO 
en de uitvoering van het conform verklaard BBO. Het BBO beoogt een beschrijving 
te geven van de aard, hoeveelheid, concentratie en oorsprong van de verontreinigende 
stoffen of organismen, de mogelijkheid op verspreiding ervan en het gevaar op 
blootstelling ervan van mensen, planten en dieren en van het grond- en 
oppervlaktewater, evenals een prognose van de spontane evolutie van de 
verontreinigde bodem naar de toekomst toe922. Het moet uiteindelijk aantonen of de 
bodemverontreiniging nu al dan niet een ernstige bedreiging vormt. Indien dit het 
geval is, wordt een bodemsaneringsproject opgesteld en worden 
bodemsaneringswerken uitgevoerd923. Is dit niet het geval dan eindigt de 
bodemsanering hiermee. 
 
Zoals boven aangegeven, dient een historische bodemverontreiniging dus enkel 
gesaneerd te worden indien de verontreiniging een ernstige bedreiging vormt. Dit 
principe is volgens DRIES vergelijkbaar met het vroegere Nederlandse begrip 
“urgent”924, intussen vervangen door de notie “noodzaak tot spoedige sanering”. Dit 
klopt niet helemaal daar de oude urgentiebepaling in de Nederlandse Wet 
bodembescherming louter iets zei over het tijdstip waarop de sanering diende te 
gebeuren, en niets over de vraag of er al dan niet gesaneerd moest worden. Hetzelfde 
geldt nu overigens voor de notie “noodzaak tot spoedige sanering”. De beoordeling 
                                                 
921 Art. 2 12° Bodemsaneringsdecreet. 
922 Art. 12 §1 Bodemsaneringsdecreet. 
923 Art. 30 §3 Bodemsaneringsdecreet. 
924 V. DRIES, “Marktgedreven bodemsaneringen in Vlaanderen. Hoe een beheerder zichzelf een 
saneringsplicht oplegt”, Bodem: tijdschrift over duurzaam bodembeheer 2001, 215. 
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van de ernstige bedreiging waarvan sprake in het Bodemsaneringsdecreet komt eerder 
overeen met de beoordeling van de ernst van de verontreiniging zoals voorzien in de 
Wet bodembescherming. Het is wel zo dat OVAM voor de meest ernstige 
bedreigingen prioritair een aanmaning zal uitvaardigen. In die zin past OVAM dus 
wel een zeker “spoedcriterium” toe. 
 
Op grond van artikel 5 Bodemsaneringsdecreet kan de Vlaamse regering op voorstel 
van OVAM gebruiksbeperkingen opleggen, indien zij van oordeel is dat 
bodemverontreiniging het gebruik van verontreinigde gronden overeenkomstig hun 
bestemming verhindert. Bovendien kan OVAM op basis van datzelfde artikel 
voorzorgsmaatregelen opleggen, indien ze van oordeel is dat andere 
voorzorgsmaatregelen dan gebruiksbeperkingen noodzakelijk zijn om de mens of het 
milieu te beschermen tegen de gevaren van bodemverontreiniging in afwachting van 
de uitvoering van bodemsaneringswerken. Dergelijke maatregelen worden geval per 
geval vastgelegd in overleg. 
 
Indien de bodemverontreiniging een onmiddellijk gevaar vormt, kan OVAM 
ingevolge artikel 45 §3 Bodemsaneringsdecreet ook zelf veiligheidsmaatregelen 
treffen. OVAM moet daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht 
nemen. De opgelegde voorzorgsmaatregelen of de genomen veiligheidsmaatregelen 
mogen geen alibi zijn om tot een volledige bodemsanering te komen925. 
 
c. Bodemsaneringsproject 
 
Indien de historische verontreiniging een ernstige bedreiging vormt, moet het 
bodemsaneringsproject de wijze vaststellen waarop de effectieve 
bodemsaneringswerken uitgevoerd worden. Het bodemsaneringsproject houdt 
uiteraard rekening met de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek. Het moet 
bovendien verscheidene gegevens bevatten, zoals: 

- de verschillende relevante technische mogelijkheden om de 
bodemverontreiniging te behandelen; 

- een raming van hun kostprijs; 
- de termijnen waarbinnen de maatregelen zullen genomen worden; 
- de nabestemming die aan de verontreinigde gronden kan gegeven worden en 

de overeenstemming hiervan met de stedenbouwkundige voorschriften; 
- de gebruiksbeperkingen die na de bodemsanering zullen gelden; 
- de maatregelen tot controle en bewaking na de sanering en hun geldingsduur. 

OVAM spreekt zich vervolgens uit over de conformiteit van het 
bodemsaneringsproject met het Bodemsaneringsdecreet926. Dit leidt tot een 
conformiteitsattest. OVAM kan ook voorstellen tot wijziging of aanvulling 
formuleren, waarna het aangepaste of gewijzigde bodemsaneringsproject opnieuw 
moet worden overgelegd. Deelt OVAM haar standpunt over het 
bodemsaneringsproject niet tijdig mee, dan wordt het project geacht stilzwijgend 
conform te zijn verklaard. Het conformiteitsattest of de stilzwijgende 
conformverklaring geldt indien nodig meteen ook als milieuvergunning, 
respectievelijk melding, als stedenbouwkundige vergunning, en als vergunning voor 
de winning van grondwater, respectievelijk melding927. 
                                                 
925 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 35. 
926 Art. 17 Bodemsaneringsdecreet. 
927 Art. 19 §§2-4 Bodemsaneringsdecreet. 
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d. Bodemsaneringswerken en nazorg 
 
Eens het bodemsaneringsproject conform is verklaard, kunnen de 
bodemsaneringswerken starten. Na de voltooiing van de bodemsaneringswerken voert 
een erkend bodemsaneringsdeskundige een eindevaluatieonderzoek uit waarin de 
resultaten van de bodemsaneringswerken vastgesteld worden. Op basis van de 
resultaten van dat eindevaluatieonderzoek levert OVAM aan de eigenaar en gebruiker 
van de gronden of aan een andere op wiens initiatief de bodemsaneringswerken zijn 
uitgevoerd een verklaring af waarin de resultaten van de bodemsaneringswerken 
vastgesteld worden. Indien krachtens artikel 5 Bodemsaneringsdecreet 
gebruiksbeperkingen werden opgelegd en/of er nog maatregelen van bewaking en 
controle dienen te worden genomen, wordt hiervan in de verklaring melding 
gemaakt928. 
 
e. Beroep 
 
Behalve in de gevallen waarvoor de beroepsprocedure geregeld is in artikel 18 
Bodemsaneringsdecreet929, kunnen alle belanghebbenden ingevolge artikel 23 §1 
Bodemsaneringsdecreet tegen de beslissingen van OVAM in verband met het 
opstellen van een bodemsaneringsproject en in verband met de uitvoering van een 
beschrijvend bodemonderzoek en van bodemsaneringswerken, beroep aantekenen bij 
de Vlaamse regering930. De decreetgever heeft niet verduidelijkt wat precies verstaan 
moet worden onder de “belanghebbenden”. In de praktijk blijkt dat het hierbij ook 
gaat om derden, dus personen die niet direct betrokken zijn in de 
bodemsaneringsprocedure (zogenaamd administratief derdenberoep).  
 
Het beroep in artikel 23 is niet schorsend. In principe zou OVAM dus in afwachting 
van een uitspraak over het beroep kunnen eisen dat bijvoorbeeld de saneringswerken 
al moeten starten. Toch wacht zij in de praktijk normaal de beslissing van de 
bevoegde minister af, tenzij er dringende maatregelen nodig zijn. 
 
Tegen de beslissing van de Vlaamse regering staat een beroep open bij de Raad van 
State. 
 
5. Vaststelling van brownfields als sites931 
 
a. Inleiding 
 
Het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet is intussen meer dan 10 jaar van kracht. 
Gedurende deze periode heeft het decreet enkele belangrijke wijzigingen ondergaan. 
Een daarvan was speciaal bedoeld om de sanering van brownfields te versnellen. Het 

                                                 
928 Art. 21 §3 Bodemsaneringsdecreet. 
929 Artikel 18 regelt het beroep tegen de conformverklaring.  
930 Artikel 23 regelt het beroep tegen andere beslissingen van OVAM dan de conformverklaring. 
931 Dit onderdeel is gebaseerd op B. VANHEUSDEN, “Recente ontwikkelingen met betrekking tot 
bodemsanering: het Site-decreet en het nieuwe Vlarebo”, in K. DEKETELAERE en M. 
DEKETELAERE (eds.), Jaarboek Milieurecht 2001, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 16, Brugge, 
die Keure, 2002, 171-195. 
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gaat om een decreetswijziging van 18 mei 2001932. Het Vlaams Gewest heeft met 
deze wijziging een eerste stap gezet in de richting van een vernieuwde aanpak van 
brownfields, zij het misschien eerder voor de complexe gevallen waarbij ook direct 
aan de herontwikkeling gedacht wordt933. Dit laatste wordt bevestigd in een eindnota 
van het strategisch project brownfieldontwikkeling: 

“Het inzetten van dit (…) beleidsinstrument zal voornamelijk een 
meerwaarde bieden bij brownfieldontwikkelingen met complexe 
randvoorwaarden en herontwikkeling in een ruimere omgevingscontext 
waarbij coördinatie van bodemsanering een essentieel knelpunt is”934. 

 
Meer dan zes jaar ervaring met het Bodemsaneringsdecreet leerde namelijk dat de 
bestaande benadering vanuit het decreet onvoldoende oplossingen bood voor de 
verlaten of onderbenutte terreinen waar een (mogelijke) bodemverontreiniging de 
herontwikkeling belemmerde. De impact van het Bodemsaneringsdecreet gold vooral 
voor bedrijven in exploitatie en bij de overdracht van gronden waar voorheen 
exploitaties waren, en niet zozeer voor verlaten en onderbenutte terreinen. 
 
Daarnaast ging het Bodemsaneringsdecreet enkel uit van een perceelsgebonden 
aanpak. Via een dergelijke aanpak slaagde de overheid er niet ten volle in de 
verwachtingen in te lossen. De perceelsgebonden benadering van 
bodemverontreinigingen was in bepaalde gevallen veel te omslachtig. De 
verontreiniging bij brownfields betrof namelijk soms tientallen percelen. Een meer 
gecoördineerde behandeling van dergelijke verontreinigingen moest daarom mogelijk 
gemaakt worden. 
 
Met de decreetswijziging van 2001 speelde het Vlaams Parlement hier op in. De 
wijziging kwam er op voorstel van de parlementsleden MALCORPS, LACHAERT, 
TOBBACK en BEX935. Op basis van het goedgekeurde voorstel werd een definitie 
van een “site” aan het Bodemsaneringsdecreet toegevoegd, evenals een hoofdstuk 
VIIter met als titel “Sites”, en een nieuw artikel 48ter. Daardoor werden de regels van 
het Bodemsaneringsdecreet met betrekking tot verontreinigde grond aangevuld met 
regels voor een verzameling van (delen van) verontreinigde en/of potentieel 
verontreinigde gronden936. Dit zou de saneringsprocedure aanzienlijk moeten 
versnellen. De vaststelling als site van bepaalde brownfields zou zo een van de 
knelpunten bij brownfieldontwikkeling, zijnde een lange en omslachtige procedure, 
kunnen wegwerken. 
 
b. Definitie 
 
Artikel 2, 7°bis van het Bodemsaneringsdecreet definieert een site als “een 
verzameling van verontreinigde gronden en/of potentieel verontreinigde gronden, 
                                                 
932 Zie het decreet van 18 mei 2001 houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 
betreffende de bodemsanering, wat de sanering van sites betreft, B.S. 19 juni 2001. Voor een 
uitgebreide artikelsgewijze bespreking, zie D. DEVOS, “Wijzigingen aan het bodemsaneringsdecreet: 
de sanering van sites, kort maar krachtig”, T.M.R. 2001, 366-378. 
933 B. MARTENS, o.c., 206. 
934 Resultaten Strategisch project brownfieldontwikkeling, 12. 
935 Voorstel van decreet van de heren Johan Malcorps, Patrick Lachaert, Bruno Tobback en Jos Bex 
houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, wat de 
sanering van sites betreft, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 524/1, 7 p. 
936 Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 524/1, 2. 
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vastgesteld krachtens dit decreet”. Deze definitie is zeer vaag en daardoor ook zeer 
ruim. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat hier zowel gemikt wordt op 
brownfields, als op verontreinigde woonzones en zeer grote verontreinigingen937. Het 
kan bij een site gaan om één of meerdere kadastrale percelen, om één of meerdere 
eigenaars en om mogelijkerwijze nog één of meerdere gebruikers. De 
bodemverontreiniging kan ook divers zijn over de verschillende gronden. Dit maakt 
dat de overheid over een grote vrijheid beschikt bij de vaststelling van een site. 
 
c. Vaststelling 
 
1) Vaststelling door OVAM 
 
De vaststelling van een brownfield als site kan gebeuren zowel door OVAM als door 
de Vlaamse regering. OVAM kan een site vaststellen op basis van 
bodemverontreiniging en/of potentiële bodemverontreiniging938. De vaststelling wordt 
in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Alle belanghebbenden kunnen binnen 30 
dagen na de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad tegen de vaststelling 
beroep aantekenen bij de Vlaamse regering, overeenkomstig artikel 23 van het 
Bodemsaneringsdecreet. Ook hier heeft de decreetgever niet verduidelijkt wat precies 
verstaan moet worden onder de “belanghebbenden”. De parlementaire voorbereiding 
lijkt aan te geven dat de eigenaars van, de exploitanten van of de personen die de 
feitelijke controle hebben over de gronden binnen een site onder het begrip vallen939. 
Volgens BOUCKAERT en VAN DE WALLE kan echter, gelet op de redactie van 
artikel 47ter (“alle belanghebbenden”) geenszins uitgesloten worden dat ook andere 
belanghebbenden (zoals bewoners en projectontwikkelaars) administratief beroep 
kunnen aantekenen tegen de vaststelling940.  
 
De Vlaamse regering doet binnen een termijn van 90 dagen na ontvangst van het 
beroepschrift uitspraak over het ingediende beroep bij gemotiveerde beslissing. De 
beslissing van de Vlaamse regering wordt binnen een termijn van tien dagen na datum 
van deze beslissing per aangetekende brief ter kennis gebracht van de indiener van het 
beroep en de OVAM941. Tegen deze beslissing staat een beroep open bij de Raad van 
State. 
 
2) Vaststelling door de Vlaamse regering 
 
Ingevolge artikel 47ter lid 2 van het Bodemsaneringsdecreet kan ook de Vlaamse 
regering een site vaststellen. Zij kan dit zelfs op basis van andere factoren dan 
bodemverontreiniging en/of potentiële bodemverontreiniging, weliswaar na advies 
van OVAM inzake de bodemverontreiniging en/of potentiële bodemverontreiniging. 
Enerzijds kunnen andere factoren dan diegene die behoren tot de bevoegdheid van 
                                                 
937 Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 524/1, 2. Wat juist onder “woonzones” en “zeer grote 
verontreinigingen” moet worden verstaan, wordt niet uitgelegd. De parlementaire voorbereiding geeft 
wel als voorbeelden van een woonzone de verontreinigingen in Kapellen en St.-Amands en als 
voorbeeld van een zeer grote verontreiniging de industriezone in Vilvoorde. 
938 Art. 47ter lid 1 Bodemsaneringsdecreet. 
939 Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 524/3, 16. 
940 J. BOUCKAERT en E. VAN DE WALLE, “Deel 5. Bodemsaneringsverplichtingen bij 
brownfieldontwikkeling”, in J. BOUCKAERT, D. D’HOOGHE en R. NAUWELAERTS (eds.), 
Juridische aspecten van brownfieldontwikkeling in het Vlaams Gewest, Brugge, die Keure, 2004, 195. 
941 Art. 37 §7 Vlarebo. 
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OVAM een belangrijke rol spelen bij de aanpak van (potentieel) verontreinigde 
gronden in siteverband942. Anderzijds moet OVAM advies verlenen, omdat de aard 
van een bodemverontreiniging een collectieve aanpak ervan in de weg kan staan943. 
De vaststelling door de Vlaamse regering kan vergezeld zijn van een potentiële 
nabestemming en wordt ook bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Tegen deze 
vaststelling is geen administratief beroep mogelijk. Wel staat er een beroep open bij 
de Raad van State. In de vaststelling van een site kan de Vlaamse regering afwijken 
van de regeling inzake uitgegraven bodem.  
 
3) Vastgestelde sites 
 
Intussen zijn reeds verscheidene sites vastgesteld, en dit zowel door OVAM als door 
de Vlaamse regering. Gezien hun aantal voorlopig nog beperkt is, worden ze 
hieronder kort opgesomd. 
 
OVAM heeft de volgende sites vastgesteld944:  

- “Schuurveld” te Scherpenheuvel-Zichem945; 
- “PCN te Nieuwpoort” te Nieuwpoort946; 
- “Kesseldal” te Kessel-Lo947; 
- “Gentbrugse Meersen woonzone” te Gent948; 
- “Malmar” te Gent949; 
- “Brugse Poort” te Gent950; 
- “Rabot” te Gent951; 

                                                 
942 Zoals bijvoorbeeld de wens om de buurt rond een bepaalde brownfield binnen korte termijn te 
ontwikkelen, ook al is die niet zwaar verontreinigd en daarom nog niet door OVAM als site 
vastgesteld. Dit betekent niet dat er geen bodemverontreiniging of potentiële bodemverontreiniging 
meer aanwezig moet zijn. Het blijft immers gaan om een regeling binnen het Bodemsaneringsdecreet. 
Zie eenzelfde redenering bij D. DEVOS, o.c., 368. 
943 Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 524/1, 3. 
944 Uitgebreide informatie over de meeste van deze sites is terug te vinden op de website van OVAM. 
945 Besluit van OVAM van 6 februari 2002, B.S. 21 februari 2002. Schuurveld is een woonwijk waar 
enkele jaren geleden aan het licht kwam dat de huizen gebouwd zijn op een terrein dat mogelijk 
verontreinigd materiaal bevat. 
946 Besluit van de administrateur-generaal van OVAM van 3 november 2003, B.S. 11 mei 2004. PCN 
staat voor Produits Chimiques de Nieuport. Dit is een voormalige verffabriek waarvan de percelen 
zwaar vervuild zijn. 
947 Besluit van de administrateur-generaal van OVAM van 19 november 2003, B.S. 23 december 2003. 
Een deel van de woonwijk Kesseldal was vroeger een moeras dat doorheen de jaren is gedicht met 
afval (bouwpuin, huishoudelijk afval, e.d.). 
948 Besluit van OVAM van 26 april 2004, B.S. 17 mei 2004. De oude Scheldemeander, de Rietgracht en 
de lager gelegen meersengebieden werden opgevuld/opgehoogd met allerhande, vaak verontreinigd, 
materiaal (o.a. bouwafval, huisvuil, industrieel afval en slib). Bepaalde privé-tuinen strekken zich uit 
tot aan de Rietgracht. De mogelijkheid bestaat dat de Rietgracht ook in deze tuinen deels gedempt werd 
met verontreinigd materiaal. 
949 Besluit van OVAM van 26 april 2004, B.S. 17 mei 2004. Dit project is gelegen aan de 
Nijverheidsstraat en paalt aan het Malmarpark dat de Stad Gent wil aanleggen. Op de gronden van dit 
nieuwe park bevonden zich enige tijd terug een textielfabriek en een bedrijf actief in metaalbewerking. 
Deze voormalige industriële activiteiten kunnen de bodemkwaliteit beïnvloed hebben, onder meer door 
ophoging met verontreinigd materiaal zoals puin en steenkoolresten. Het vermoeden bestond dat ook de 
bewoonde percelen langs de naastliggende Nijverheidsstraat opgehoogd werden. 
950 Besluit van OVAM van 26 april 2004, B.S. 17 mei 2004. De onderzoekslocaties in de wijken Brugse 
Poort en Rabot liggen verspreid. Het betreft steeds woonbebouwing waar vroeger risico-activiteiten 
hebben plaatsgevonden, onder meer een voormalige gasfabriek, metaalbewerking, autoherstelplaatsen 
en droogkuisactiviteiten. 
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- “Turnhout Woonzone” te Turnhout952; 
- “Kapelle-Willebroek-asbestophoging” te Willebroek, Kapelle-op-den-Bos en 

de aanpalende gemeenten Mechelen, Meise, Londerzeel en Puurs953; 
- “Suzannalaan” te Essen954; 
- “Kouterwijk woonzone” te Sint-Amands955; 
- “Woonzone Voormalige haarsnijderen Lokeren” te Lokeren956; 
- “Krommelei Wijnegem” te Wijnegem957; en 
- “Provinciale Steenweg te Schelle” te Schelle958. 

 
De Vlaamse regering op haar beurt heeft de volgende sites vastgesteld: 

- “La Floridienne” te Gent959; en 
- “Maatheide-Lommel” te Lommel960. 

                                                                                                                                            
951 Besluit van OVAM van 26 april 2004, B.S. 17 mei 2004. Voor een beschrijving, zie de voorgaande 
voetnoot. 
952 Besluit van OVAM van 7 juli 2004, B.S. 10 augustus 2004. De woonzone Turnhout omvat 32 
locaties. Ze zijn samengebracht als een site, omdat ze allen de erfenis dragen van vroegere (potentieel) 
bodemverontreinigende activiteiten (bv. leerlooierij, drukkerij, verffabriek, kopergieterij). 
953 Besluit van OVAM van 16 december 2004, B.S. 6 januari 2005. In de gemeenten Kapelle-op-den-
Bos en Willebroek, doch mogelijk ook in aanpalende gemeenten, werden op diverse percelen 
ophogingen met draailingen gerealiseerd. Draailingen zijn afvalstoffen die ontstaan bij de productie 
van asbestcementbuizen. Het productieafval van asbestverwerkende bedrijven werd in de periode 1950-
1970 geregeld gebruikt voor een functionele ophoging van terreinen. Noch de voormalige producenten 
noch de gemeentelijke overheden hielden evenwel een inventaris bij van de percelen die op dergelijke 
wijze opgehoogd werden. 
954 Besluit van OVAM van 27 juni 2005, B.S. 9 september 2005. Ter hoogte van de Suzannalaan, 
momenteel ingericht als zone voor verblijfsrecreatie, was er vroeger een ontginningsput voor klei die 
later als stortplaats voor diverse afvalstoffen gebruikt werd. 
955 Besluit van OVAM van 3 augustus 2005, B.S. 19 september 2005. Een besluit van de 
administrateur-generaal van OVAM van 13 januari 2006 voegt nog enkele gronden toe aan de site (B.S. 
25 januari 2006). De gronden en tuinen van de huizen in de Kouterwijk zijn vervuild met zware 
metalen van de mestfabriek en de leerlooierij die er vroeger stonden. Bij het bouw- en woonrijp maken 
van de woonwijk werden de fabrieksgebouwen gesloopt. Het merendeel van de funderingen en een 
aantal ondergrondse constructies bleven aanwezig. 
956 Besluit van OVAM van 25 augustus 2005, B.S. 22 november 2005. Vanaf de 18e eeuw tot de jaren 
‘60 waren in Lokeren verschillende haarsnijderijen gevestigd, waarvan de activiteit bestond uit het 
reinigen van konijnen- en hazenvellen. De als site vastgestelde woonzone omvat 27 bewoonde locaties 
die kampen met potentiële verontreiniging afkomstig van de voormalige haarsnijderijen. 
957 Besluit van OVAM van 11 mei 2006, B.S. 30 juni 2006. De site Krommelei Wijnegem is een eerste 
project waarbij de gemeente zelf het initiatief neemt om een woonzoneproject op te starten en te 
financieren. Ter hoogte van de Krommelei 1-23 (onpare zijde) hebben er omstreeks de jaren 1950 
stortactiviteiten plaatsgevonden. De huidige eigenaars dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid. 
Daarom heeft de gemeente Wijnegem beslist om voor de gehele zone zelf de nodige onderzoeken te 
laten uitvoeren en te bekostigen. 
958 Besluit van OVAM van 7 december 2006, B.S. 15 februari 2007. Ter hoogte van de Provinciale 
Steenweg (nrs. 439 tot 453D), momenteel ingericht als deels winkelpanden met parking en deels 
woningen, was er vroeger een ontginningsput voor klei die later als stortplaats voor diverse afvalstoffen 
werd gebruikt. Sommige percelen zijn verontreinigd, maar er is geen sanering noodzakelijk. Een site 
werd vastgesteld opdat de betrokken eigenaars bijoverdracht geen bodemonderzoek moeten laten 
uitvoeren. 
959 Besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2001, B.S. 9 november 2001. Het bedrijf La 
Floridienne produceerde tussen 1931 en 1960 anorganische metaalverbindingen, maar werd in 1960 
ontmanteld, waarna er diverse afvalstoffen achterbleven op het terrein. In 1975 verwierf de stad Gent 
de eigendom. Uit bodemonderzoeken bleek dat zowel de grond als het grondwater ernstig verontreinigd 
waren met cyanides en zware metalen. 
960 Besluit van de Vlaamse regering van 9 januari 2004, B.S. 4 februari 2004. Op de Maatheide stond 
vroeger een zinkfabriek, die in 1974 met de grond gelijkgemaakt werd. De fabriekssite bleek ernstig 
verontreinigd met zware metalen, zoals zink, lood en koper. 
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4) Evaluatie 
 
Uit de publicatie in het Belgisch Staatsblad is het niet altijd gemakkelijk af te leiden in 
welke gevallen het gaat om brownfields en in welke gevallen het gaat om woonzones 
of zeer grote verontreinigingen. De besluiten geven dit zelf niet steeds aan. Bovendien 
kunnen verscheidene sites die op het eerste gezicht als woonzones te kwalificeren 
zijn, ook als brownfields gekwalificeerd worden. Het gaat namelijk vaak over 
woonzones die de erfenis dragen van een vroeger industrieel verleden. Bij de meeste 
door OVAM vastgestelde sites lijkt het alvast toch eerder te gaan om verontreinigde 
woonzones dan om brownfields. 
 
Op 6 jaren tijd is niet bepaald een hoog aantal sites vastgesteld. OVAM realiseert een 
gemiddelde van 2 à 3 vastgestelde sites per jaar. De Vlaamse regering maakt duidelijk 
veel minder gebruik van de mogelijkheid om sites vast te stellen. De twee keren dat 
zij een site vastgesteld heeft, ging het wel telkens om een brownfield. 
 
Voor elke site wordt een dossier aangelegd, waarin dezelfde gegevens worden 
opgenomen als de gegevens die over elke bekende verontreinigde grond worden 
bijgehouden om het register van de verontreinigde gronden op te stellen961. De 
gevraagde gegevens staan opgesomd in artikel 4 §2 van het Bodemsaneringsdecreet. 
 
Zoals reeds aangegeven, kan de vaststelling door de Vlaamse regering vergezeld zijn 
van een potentiële nabestemming. Uit de publicaties in het Belgisch Staatsblad van de 
besluiten met betrekking tot de sites La Floridienne en Maatheide-Lommel blijkt dat 
dit voor deze twee sites alvast niet het geval is. De publicatie is eerder een eenvoudige 
bekendmaking van de vaststelling. Er worden geen redenen aangegeven voor de 
vaststelling en ook geen doelstellingen naar de toekomst toe. Nochtans gaat het bij 
een vaststelling om een individuele administratieve rechtshandeling, waaruit volgt dat 
de beslissing uitdrukkelijk en afdoende moet gemotiveerd zijn962. Dat een dergelijke 
motivering ontbreekt, is een tekortkoming aan de formele motiveringsplicht. Het 
maakt het voor de belanghebbenden sowieso moeilijk om een mogelijk beroep tegen 
de vaststelling te motiveren. Zij zullen moeten beroep aantekenen tegen het loutere 
feit van de vaststelling. Hun rechten worden hierdoor onvoldoende preventief 
beschermd. Zij kunnen dan eventueel wel in beroep gaan tegen het gebrek aan 
motivering. 
 
d. Gebruiksbeperkingen en voorzorgsmaatregelen 
 
Artikel 47quater van het Bodemsaneringsdecreet bepaalt dat artikel 5 van het decreet 
van overeenkomstige toepassing is. Dit houdt onder meer in dat de Vlaamse regering, 
indien zij van oordeel is dat bodemverontreiniging het gebruik van verontreinigde 
gronden overeenkomstig hun bestemming verhindert, gebruiksbeperkingen kan 
opleggen en dat OVAM, indien zij van oordeel is dat andere maatregelen 
noodzakelijk zijn om mens en milieu te beschermen in afwachting van de uitvoering 
van de bodemsaneringswerken, voorzorgsmaatregelen kan nemen. OVAM kan die 
                                                 
961 Art. 47ter lid 3 Bodemsaneringsdecreet. 
962 Zie de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 
B.S. 12 september 1991. Dit valt ook terug te vinden in de parlementaire voorbereiding. Zie Parl. St. 
Vl. Parl. 2000-01, nr. 524/1, 3. 



 182 

voorzorgsmaatregelen nemen met betrekking tot de hele site of met betrekking tot 
bepaalde gronden die er deel van uitmaken. Afhankelijk hiervan zal OVAM 
respectievelijk elke eigenaar en gebruiker dan wel enkel de eigenaars en de gebruikers 
van de betrokken gronden voorafgaand aan de voorzorgsmaatregel moeten horen. 
 
e. Plicht tot oriënterend bodemonderzoek 
 
De vaststelling van een site door OVAM of door de Vlaamse regering heeft van 
rechtswege tot gevolg dat een oriënterend bodemonderzoek dient te worden 
uitgevoerd op de betrokken site963. Dit moet gebeuren door alle belanghebbenden. Het 
spreekt voor zich dat deze zich zullen moeten gaan organiseren en dat dit niet altijd 
vlot zal verlopen. De overheid hoopt hier op een zekere solidariteit tussen de 
betrokken belanghebbenden964. 
 
Een aantal belanghebbenden zal misschien niet eens op de hoogte zijn van de 
vaststelling. Het Bodemsaneringsdecreet voorziet namelijk niet in een bepaling 
volgens dewelke eigenaars, exploitanten of personen die de feitelijke controle hebben 
van de gronden van de betrokken site op de hoogte gebracht worden van de 
vaststelling. Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt nochtans dat betrokkenen 
schriftelijk en individueel op de hoogte gebracht moeten worden van een individuele 
administratieve rechtshandeling965. De vaststelling van een site wijzigt op individuele 
wijze een element van de juridische positie en moet aldus betekend worden, met 
inbegrip van de motivering. Volgens de parlementaire voorbereiding is een dergelijke 
bepaling niet opgenomen, omdat niet alle betrokkenen steeds gekend zijn en omdat 
het bodemsaneringsproces vertraging zou kunnen oplopen966. 
 
Uit artikel 47quinquies §2 Bodemsaneringsdecreet volgt dat elke belanghebbende wel 
een verzoek tot exoneratie kan indienen967. Zij moeten dit doen binnen zestig dagen 
vanaf de bekendmaking van de vaststelling van de site in het Belgisch Staatsblad. 
OVAM is bij haar uitspraak over de verzoeken tot exoneratie niet gebonden door de 
grenzen van de gronden die het voorwerp uitmaken van de verzoeken tot exoneratie. 
OVAM kan dus ook zowel uitspraak doen over andere gronden die behoren tot de 
site, als over de gehele site968. Duidelijk is dat dit bij een site die uit verschillende 
gronden bestaat, met verschillende eigenaars en verschillende gebruikers, heel wat 
praktische problemen met zich mee kan brengen. 
 
Na de toekenning van de exoneratie, kan OVAM in geval van overdracht van een tot 
de site behorende grond, vrijstelling verlenen van de onderzoeksplicht bedoeld in 
artikel 37 §1 Bodemsaneringsdecreet. Aangezien de overdrager ingevolge §3 van 
laatstgenoemd artikel zijn bedoeling om tot overdracht over te gaan moet melden aan 
OVAM en bij de melding een verslag moet voegen van het oriënterend 
bodemonderzoek, zal hij voorafgaand aan zijn melding een vrijstelling moeten vragen 
                                                 
963 Art. 47quinquies §1 Bodemsaneringsdecreet. 
964 Zie een gelijkaardige instelling in Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 524/1, 4. 
965 R.v.St., Vanhuyse, nr. 20.107, 12 februari 1980; R.v.St., n.v. Belgaarde, nr. 81.065, 17 juni 1999, 
A.P.M. 1999, 119 (verkort); T.B.P. 2000, 404 (verkort). 
966 Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 524/3, 15-16. 
967 Het decreet bepaalt wel niet welke de criteria zijn om die exoneratie te krijgen. Dit schept zowel 
problemen voor de belanghebbenden bij het formuleren van hun motivatie als voor OVAM bij de 
beoordeling van het verzoek. 
968 Art. 47quinquies §3 Bodemsaneringsdecreet. 
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aan OVAM. Hoewel het verlenen van de vrijstelling een evidentie lijkt eens men een 
exoneratie heeft verkregen met betrekking tot de uitvoering van het oriënterend 
bodemonderzoek, beschikt OVAM toch over de mogelijkheid om deze vrijstelling te 
weigeren. Het decreet gebruikt namelijk duidelijk het woord “kan”, wat wijst op een 
discretionaire bevoegdheid. 
 
Binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van OVAM, kunnen alle 
belanghebbenden tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Vlaamse regering, 
overeenkomstig artikel 23 Bodemsaneringsdecreet969. De termijn begint pas te lopen 
na de kennisgeving. OVAM is namelijk verplicht haar beslissing bij aangetekend 
schrijven ter kennis te brengen van de exploitanten, eigenaars en alle personen die de 
feitelijke controle hebben over de bij de beslissing betrokken gronden. Tegen de 
beslissing van de Vlaamse regering staat er een beroep open bij de Raad van State. 
 
Ingevolge artikel 47quinquies §5 moet OVAM binnen zes maanden na de publicatie 
van de vaststelling het verslag ontvangen van het oriënterend bodemonderzoek op de 
gehele site. Dit maakt dat de belanghebbenden dus wel genoodzaakt zijn om samen te 
werken, aangezien het ontbreken van bepaalde gegevens maakt dat er niet voldaan is 
aan deze verplichting. Wanneer OVAM het volledige verslag niet tijdig ontvangt, 
volgt er een aanmaning, gericht aan de exploitanten, eigenaars en alle personen die de 
feitelijke controle hebben over de gronden van de betrokken site, met uitzondering 
van diegenen die inmiddels een exoneratie hebben verkregen, om het oriënterend 
bodemonderzoek alsnog uit te voeren binnen een welbepaalde termijn970. Die 
aanmaning is een administratieve handeling die op zich niet vatbaar is voor een 
schorsingsberoep bij de Raad van State971. Geven de exploitanten, eigenaars en 
feitelijke controlehouders aan die aanmaning geen gevolg, zonder dat zij inmiddels 
definitief een exoneratie hebben verkregen, dan kan OVAM ambtshalve in hun plaats 
optreden. Voor het verhalen van de kosten zal het definitief karakter van de exoneratie 
van belang zijn. 
 
Wanneer de Vlaamse regering bij de vaststelling van een site wenst af te wijken van 
de regelen met betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem, kan zij bepalen dat 
het volledige artikel 47quinquies niet van toepassing is op de site972. De nadere 
regelen met betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem staan in hoofdstuk X 
van het Vlarebo. 
 
f. Bodemsanering 
 
Wat het verdere verloop van de procedure en de eigenlijke sanering betreft, zegt 
artikel 47sexies dat “de bepalingen van hoofdstuk III, hoofdstuk IV, hoofdstuk VII en 
hoofdstuk VIIbis van overeenkomstige toepassing zijn op de bodemsanering van 
sites”. Dit zijn respectievelijk de hoofdstukken met betrekking tot nieuwe en 
historische bodemverontreiniging, het hoofdstuk over de tussenkomst van OVAM, en 
dit over de vrijwillige saneringen. Hier stopt dus eigenlijk de vernieuwde aanpak van 
sites. Het vervolg is identiek aan de procedure die geldt voor andere bodemsaneringen 
                                                 
969 Art. 47quinquies §4 Bodemsaneringsdecreet. 
970 Het oriënterend bodemonderzoek moet slaan op de gehele site. De aangemaanden moeten er dus 
voor instaan dat dit voor de volledige site totstandkomt. 
971 Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 524/1, 4 
972 Art. 47ter lid 2 Bodemsaneringsdecreet. 
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met alle voor- en nadelen van die procedure. DEVOS stelt zich terecht dan ook een 
heel aantal vragen bij deze “terugkeer” naar de klassieke regelgeving: “Zal de OVAM 
alle personen met enige zeggenschap aanspreken voor de uitvoering van het 
beschrijvend bodemonderzoek? (…) Laten we aannemen dat een 
bodemsaneringsproject moet opgesteld worden. Wie zal dit opstellen? (…) Last but 
not least, rijst de vraag wie deze bodemsaneringswerken dan zal uitvoeren en tenslotte 
zal nog moeten uitgemaakt worden wie dit alles (mede)financiert?”973 
 
g. Site versus grond 
 
De overheid lijkt bij het vaststellen van een site niet direct een engagement te willen 
aangaan. Artikel 47septies §1 lid 1 van het Bodemsaneringsdecreet bepaalt namelijk 
het volgende: 

“§1 De toepassing van een site-aanpak heeft geen schorsend effect op de 
toepassing van dit decreet op een grond die er deel van uitmaakt, behoudens 
uitdrukkelijke andersluidende beslissing van OVAM”. 

Op die manier loopt de overheid geen risico’s wanneer achteraf de vaststelling als 
site geen positieve invloed blijkt te hebben op het bodemsaneringsproces. De 
vaststelling houdt dus geen enkele beperking in tegenover de normale procedure. 
Tegen de beslissingen van OVAM staat wel een administratief beroep open bij de 
Vlaamse regering, waartegen dan weer een beroep open staat bij de Raad van 
State. 
 
Daarnaast volgt uit datzelfde artikel, maar dan het tweede lid, dat de Vlaamse regering 
en OVAM na de vaststelling als site zowel beslissingen kunnen treffen met betrekking 
tot de volledige site, als ook nog steeds met betrekking tot individuele gronden. Lid 2 
luidt als volgt: 

“§2 Iedere beslissing van de Vlaamse regering of van OVAM betreffende 
een site, geldt onverkort voor iedere van deze site deeluitmakende grond. 
Iedere beslissing van de Vlaamse regering of van OVAM betreffende een 
grond geldt, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing, uitsluitend 
voor deze grond”. 

 
OVAM en de Vlaamse regering krijgen zo zeer ruime bevoegdheden toegemeten. Zij 
kunnen vrij oordelen over de ontwikkeling van een site als site, of als aparte gronden. 
Dit zal waarschijnlijk vaak afhangen van de situatie in de praktijk. Als blijkt dat het 
bij een site om een te complexe situatie gaat, dan is het waarschijnlijk weinig 
interessant om de site toch als één geheel te willen ontwikkelen. 
 
h. Schikkingen en overeenkomsten 
 
De hele procedure ziet er over het algemeen vrij streng en omslachtig uit. 
Verscheidene auteurs uitten hieromtrent kritiek. De angst die mogelijke betrokkenen 
zou kunnen bekruipen bij het overlopen van de procedure, blijkt in de praktijk echter 
onnodig. De belangrijkste reden hiervoor is artikel 48ter Bodemsaneringsdecreet. 
Volgens dit artikel kan de Vlaamse regering in verband met de toepassing van het 
hoofdstuk over de sites alle schikkingen aannemen en overeenkomsten afsluiten. En 
de Vlaamse regering maakt hier gretig gebruik van. Voor geen van de tot nu toe 

                                                 
973 D. DEVOS, o.c., 375-376. 
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vastgestelde sites is de voorziene procedure doorlopen. Telkens heeft de Vlaamse 
regering artikel 48ter toegepast974. Daarom zou het beter zijn dat juridisch vastgelegd 
wordt dat OVAM steeds voor elke vastgestelde site ambtshalve een oriënterend 
bodemonderzoek uitvoert op de ganse site, met vrijstelling van eenieder voor welke 
kost daarvan ook975. 
 
De bepaling in artikel 48ter bevestigt ten volle de indruk dat de regelgever de 
Vlaamse regering een ruime vrijheid heeft willen laten. De Vlaamse regering krijgt 
vanaf de vaststelling van een site de quasi volledige vrijheid om de site al dan niet tot 
ontwikkeling te brengen en over de wijze waarop. Dit biedt uiteraard heel wat 
voordelen, maar de rechtszekerheid en vooral de gelijkheid komen er ook sterk door 
in het gedrang. Dit is zeker het geval wanneer de overheid zelf geld wil investeren in 
een bepaald project. Dit geld kan niet aan een ander terrein besteed worden en dan 
speelt de motivering van de keuze toch wel een belangrijke rol.  
 
i. Conclusie 
 
Met de site-bepalingen in het Bodemsaneringsdecreet zet de Vlaamse overheid een 
eerste stap in de ontwikkeling van terreinen waarvoor een perceelsgebonden aanpak 
niet gewenst is. Daarbij maakt het niet uit of het nu gaat om brownfields, om 
verontreinigde woonzones, of om zeer grote verontreinigingen. De regelgeving is 
echter vrij gecompliceerd en tot op heden werden nog niet veel brownfields als site 
vastgesteld. Bovendien bevat de regeling buiten artikel 48ter aan het 
Bodemsaneringsdecreet weinig interessants voor brownfieldontwikkeling. De 
praktische ontwikkeling van de reeds vastgestelde sites geeft heel duidelijk aan dat de 
overheid zelf veel initiatief neemt door systematisch gebruik te maken van artikel 
48ter en de kosten voor de bodemonderzoeken op zich te nemen. De rest van de 
voorziene procedure voor onder meer de opstelling van het oriënterend 
bodemonderzoek is nog nooit toegepast. 
 
Gezien het beperkte aantal vastgestelde sites, moeten dus voor de meeste brownfields 
gewoon de klassieke regels uit het Bodemsaneringsdecreet toegepast worden. De 
belangrijkste daarvan komen daarom hierna aan bod. 
 
6. Identificatie van verontreinigde gronden en het register van verontreinigde 
gronden 
 
a. Inleiding 
 
In het eerste hoofdstuk werd reeds aangegeven dat een belangrijk knelpunt voor 
brownfieldontwikkeling het gebrek aan informatie is over onder meer de aard en de 
omvang van de (potentieel) aanwezige verontreiniging bij brownfields. In het Vlaams 
Gewest lijkt dit probleem alvast zeer goed opgevangen. Het Bodemsaneringsdecreet 

                                                 
974 Voor de site La Floridienne bijvoorbeeld heeft de stad Gent bij OVAM na onderling overleg een 
bodemsaneringsproject ingediend, waarbij een alternatieve saneringswijze voorgesteld wordt die een 
vermindering van de saneringskost tot gevolg heeft. Daarenboven was het Vlaams Gewest bereid 60% 
van de bodemsaneringskosten ten laste te nemen. Voor de site Schuurveld bijvoorbeeld heeft de 
Vlaamse regering OVAM de opdracht gegeven ambtshalve het initiatief te nemen om het oriënterend 
en, indien nodig, het beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren, en de kosten hiervoor ook te dragen. 
975 D. DEVOS, o.c., 370. 
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voorziet in een uitgebreid systeem om verontreinigde gronden op te sporen. Het bevat 
echter geen specifieke bepalingen voor de identificatie van brownfields, maar richt 
zich op alle verontreinigde gronden. 
 
Het Bodemsaneringsdecreet zorgt voor de identificatie van verontreinigde gronden via 
verschillende maatregelen. Bodemverontreiniging kan ontdekt worden bij de 
overdracht van een grond, bij de sluiting of stopzetting van bepaalde inrichtingen en 
activiteiten, of bij het periodieke onderzoek dat bepaalde bedrijven moeten uitvoeren. 
Daarnaast komt bodemverontreiniging natuurlijk ook aan het licht via concrete 
schadegevallen, zoals bijvoorbeeld een ondergrondse benzinetank die begint te 
lekken. Eens een verontreinigde grond geïdentificeerd is, wordt die opgenomen in het 
register van de verontreinigde gronden. 
 
b. Overdracht van grond 
 
De ontwikkeling van een brownfield zal vaak gepaard gaan met een overdracht van 
grond(en). Dit kan zijn wanneer de eigenaar de grond overdraagt aan een 
projectontwikkelaar, maar ook wanneer de ontwikkelaar de grond verder overdraagt 
aan nieuwe gebruikers. Belangrijk hierbij aan te stippen is dat het 
Bodemsaneringsdecreet het begrip overdracht van gronden zeer ruim definieert976. 
Daardoor omvat het veel meer dan een klassieke overdracht van het eigendomsrecht. 
Het kan bijvoorbeeld ook gaan om het aangaan of beëindigen van een huur op een 
grond voor een gecumuleerde duur van meer dan 9 jaar, de vestiging van een recht 
van opstal of het aangaan van een onroerende leasing. Het maakt daarbij niet uit van 
wie de overdracht uitgaat en aan wie overgedragen wordt977: de overheid, privé-
personen of ondernemingen. Bovendien verstaat het Bodemsaneringsdecreet onder het 
begrip grond niet enkel de bodem, maar ook de zich op de bodem bevindende 
opstallen978. Een koopovereenkomst of een huurovereenkomst, waarbij aan de 
voorwaarde van duur voldaan is, louter met betrekking tot een gebouw valt dus onder 
het begrip overdracht van grond. 
 
Het Bodemsaneringsdecreet voorziet in een strenge overdrachtsregeling. Het legt heel 
wat verplichtingen op voorafgaand aan de overdracht van gronden979. De decreetgever 
wenst op die manier de verwerver te beschermen, alsook de overdracht van 
verontreinigde gronden zonder garantie tot sanering te vermijden980. Voorafgaand is 
het interessant erop te wijzen dat in uitzonderlijke omstandigheden de Vlaamse 
regering op grond van artikel 48 kan afwijken van de hieronder voorziene regeling981. 
Op grond van dit artikel is een loutere dading mogelijk. 

                                                 
976 Zie art. 2 18° Bodemsaneringsdecreet. Voor een uitgebreide bespreking van het begrip overdracht 
van gronden, zie E. DE BEUCKELAER, “Bodemsanering”, Jura Falconis 1999-2000, 483-534. 
977 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 7. 
978 Art. 2 17°bis Bodemsaneringsdecreet. Grond omvat de bodem en/of de zich op de bodem 
bevindende opstallen. 
979 Zie hieromtrent uitgebreid I. VAN GIEL, “Contractuele sanctiemechanismen bij de overdracht van 
verontreinigde gronden”, Jura Falconis 2004-2005, 543-642. 
980 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 7. 
981 Artikel 48 Bodemsaneringsdecreet luidt als volgt: “In verband met de toepassing van de artikelen 25 
tot 28, 32 en 34, 37 tot 40 en 46, §3 van dit decreet, kan de Vlaamse regering alle schikkingen, 
voorstellen tot concordaat inbegrepen, aannemen, dadingen sluiten, schuldvorderingen zekerheden 
overdragen, derden in haar rechten subrogeren, van verhaal afzien en arbitrage-overeenkomsten 
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De overdrachtsregeling verschilt sterk naargelang het al dan niet gaat om een 
risicogrond. Ingevolge artikel 1 5° van het Vlarebo is een risicogrond: 

“grond waarop een inrichting gevestigd is of was of waarop een activiteit 
uitgeoefend wordt of werd die is opgenomen in de lijst zoals bedoeld in 
artikel 3, §1 van het decreet”. 

De inrichtingen en activiteiten die in de betreffende lijst zijn opgenomen zijn 
inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Deze lijst 
is terug te vinden in Bijlage 1 van het Vlarebo. In elke gemeente moet er een 
inventaris aangelegd zijn van de risicogronden. Of een inrichting of activiteit in 
concreto in aanmerking komt als Vlarebo-inrichting of –activiteit is een feitenkwestie. 
De bewijslast ter zake ligt bij de verwerver en OVAM. De (milieu)vergunning en het 
al dan niet voorkomen op een gemeentelijke inventaris vormen hierbij een 
weerlegbaar vermoeden982. 
 
Indien het gaat om de overdracht van een grond die geen risicogrond is, dan volstaat 
het dat voor het sluiten van de overeenkomst de overdrager bij OVAM een 
bodemattest aanvraagt en de inhoud ervan meedeelt aan de verwerver983. Artikel 26 
van het Vlarebo geeft aan welke gegevens het bodemattest in ieder geval moet 
vermelden. Het gaat dan onder meer over, indien van toepassing, de aanmaning(en) 
tot uitvoering van een BBO en de uitvoering van andere opgelegde verplichtingen. De 
gegevens zijn gebaseerd op de gegevens in het register van verontreinigde gronden984. 
Beschikt OVAM niet over enig gegeven in het register985, dan zal het bodemattest dat 
gewoon vermelden. De inhoud van het bodemattest speelt geen rol voor het uitvoeren 
van de overdracht. Een niet-risicogrond kan verontreinigd zijn en toch overgedragen 
worden986. 
 
Bij brownfields zal het echter meestal gaan om een risicogrond. De lijst in Bijlage 1 
Vlarebo van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen 
veroorzaken is namelijk zeer uitgebreid. Ze bevat zowat alle inrichtingen en 
activiteiten die als bodembedreigend omschreven kunnen worden. Indien het gaat om 
de overdracht van zo een risicogrond stelt het Bodemsaneringsdecreet veel strengere 
eisen. In de eerste plaats moet de overdrager net zoals bij de niet-risicogrond een 
bodemattest aanvragen en de inhoud aan de verwerver meedelen. In de tweede plaats 
kunnen risicogronden slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend 
bodemonderzoek plaatsgehad heeft987. Dit gebeurt op initiatief en op kosten van de 
overdrager988. Dit kan bij een brownfield voor moeilijkheden zorgen wanneer de 

                                                                                                                                            
sluiten”. Voor een bespreking van de werking van dit artikel in de praktijk, zie D. DEVOS en B. 
MARTENS (eds.), o.c., 15-17. 
982 I. VAN GIEL, o.c., 561. 
983 Art. 36 §1 Bodemsaneringsdecreet. 
984 Cfr. infra. 
985 Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij een bodem die voor zover bekend nooit verontreinigd geweest 
is. 
986 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 10. 
987 Art. 37 §1 Bodemsaneringsdecreet. 
988 Art. 3 §2 1° eerste lid en art. 37 §2 Bodemsaneringsdecreet. Op basis van het tweede lid van artikel 
3 §2 1° moet er evenwel geen nieuw oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden indien: 
- er een oriënterend bodemonderzoek binnen twee jaar voor de overdracht uitgevoerd werd en er sinds 
dit onderzoek geen activiteiten plaatsgevonden hebben die tot bijkomende bodemverontreiniging 
kunnen leiden, of 



 188 

brownfield bestaat uit meerdere kadastrale percelen die misschien elk een 
verschillende eigenaar hebben. De brownfieldontwikkelaar zal het verloop van de 
onderzoeken goed op elkaar moeten afstemmen. 
 
De resultaten van het OBO of van bodemonderzoeken uitgevoerd voor de 
inwerkingtreding van het Bodemsaneringsdecreet kunnen leiden tot een aanmaning 
door OVAM tot het opstarten van de bodemsanering in de zin van het decreet. Er 
moeten daarvoor ernstige aanwijzingen zijn dat de grond is aangetast door historische 
bodemverontreiniging die een ernstige bedreiging vormt989. De eerste fase van de 
bodemsanering is de opstelling en uitvoering van een BBO. Het BBO zal moeten 
uitwijzen of er een ernstige bedreiging is. De overdrager is niet verplicht om op de 
aanmaning tot het uitvoeren van een BBO in te gaan, indien hij aantoont dat hij een 
beroep kan doen op het statuut van “onschuldig bezit”, neergeschreven in artikel 31 
§§2-3 Bodemsaneringsdecreet990. Ook dit kan problemen geven bij brownfields 
waarbij meerdere eigenaars betrokken zijn, waarvan misschien sommigen het statuut 
verkrijgen en anderen niet.  
 
Indien uit het BBO of uit het register van de verontreinigde gronden blijkt dat de 
grond aangetast is door historische verontreiniging die een ernstige bedreiging vormt, 
kan de overdracht volgens artikel 39 §2 Bodemsaneringsdecreet niet plaatsvinden 
vooraleer de overdrager: 
a) een bodemsaneringsproject heeft opgesteld dat ontvankelijk en volledig is;  
b) jegens OVAM de verbintenis heeft aangegaan de bodemsaneringswerken uit te 
voeren; en 
c) financiële zekerheden heeft gesteld. 
De overdrager moet dus de eigenlijke bodemsaneringswerken niet 
noodzakelijkerwijze voorafgaand aan de overdracht uitvoeren. De overdracht kan 
reeds plaatsvinden. De bodemsaneringswerken gebeuren dan na de overdracht. 
 
Daar voor de overdracht van elke risicogrond een OBO moet worden opgesteld, heeft 
OVAM de mogelijkheid hierdoor zeer veel informatie te verzamelen over 
bodemverontreiniging in het Vlaams Gewest. De overdrachtsregeling is daardoor 
misschien wel de belangrijkste maatregel vanwege de overheid om de vervuiling in 
het Vlaams Gewest in kaart te brengen. De OBO’s geven, naast informatie over de 
mogelijke aard en omvang van de verontreiniging, ook informatie over welke van de 
bodemverontreinigingen zouden kunnen gekwalificeerd worden als brownfields. Dit 
laatste kan gebeuren aan de hand van de gegevens uit het historisch onderzoek. 
 
De naleving van deze overdrachtsregeling is overigens zeer belangrijk. De verwerver 
van de grond dan wel OVAM kunnen namelijk de nietigheid vorderen van de 
overdracht die plaatsvindt in strijd met bovenstaande bepalingen991. De niet naleving 
                                                                                                                                            
- op de betreffende grond een bodemsanering uitgevoerd werd waardoor de grond niet meer 
opgenomen is in het register van verontreinigde gronden, voor zover op deze grond na de 
bodemsanering geen inrichting meer gevestigd was en geen activiteit meer uitgeoefend werd die 
opgenomen is op de lijst in Bijlage 1 Vlarebo. 
989 Art. 39 §1 eerste lid Bodemsaneringsdecreet. 
990 Art. 39 §3 Bodemsaneringsdecreet. Voor een uitgebreidere bespreking van het “onschuldig bezit”, 
zie het volgende onderdeel over de saneringsplicht en de saneringsaansprakelijkheid. 
991 Zie art. 36 §4 en art. 40 §2 Bodemsaneringsdecreet. Zie hieromtrent C. DE WULF, “De overdracht 
van gronden onder opschortende voorwaarde en andere formules – Bedenkingen bij de interpretatie van 
artikel 36 §1 van het Bodemsaneringsdecreet”, T.Not. 1997, 612-634; D. RYCKBOST en S. 
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van de overdrachtverplichtingen kan echter uitsluitend betrekking hebben op situaties 
waarbij daadwerkelijk bodemverontreiniging aangetroffen wordt992. Zoniet is er 
mogelijks sprake van rechtsmisbruik993. 
 
Belangrijk hierbij te vermelden is dat de overdrager met de verwerver overeen kan 
komen dat deze laatste de verplichtingen krachtens de artikelen 37 tot en met 39 om 
tot de overdracht te kunnen overgaan zal vervullen994. De verplichtingen kunnen ook 
door een andere persoon vervuld worden voor zover die beschikt over een 
rechtsgeldige titel om de overdracht te doen uitvoeren995. De verkoop van een goed 
wordt dus niet “voorlopig” geblokkeerd door bijvoorbeeld een beslissing van OVAM 
tot het opleggen van de verplichting tot het uitvoeren van een BBO996. 
 
Volgens DRIES in 2001 neemt in ongeveer de helft van alle overdrachten van een 
grond met saneringsplicht de verwerver alle latere saneringsverplichtingen op zich997. 
Dit betekent dat de verwerver, bijvoorbeeld een brownfieldontwikkelaar, de 
bodemsaneringswerken op eigen kosten moet uitvoeren. Daarenboven zal hij dan ook 
een financiële zekerheid tot waarborg van zijn verbintenissen moeten stellen998. Blijft 
hij in gebreke, kan de overheid de financiële zekerheid aanwenden voor het uitvoeren 
van de bodemsaneringswerken. Het stellen van de financiële zekerheid kan 
problematisch zijn daar het een additionele kost betekent999. 
 
Via de overdrachtsregeling creëert het Bodemsaneringsdecreet een dynamiek die 
ervoor zorgt dat overdragers zichzelf saneringsplichtig maken en dat verwervers 
normaal op de hoogte zijn van de verontreiniging. De bodemverontreiniging is een 
zichtbaar element geworden in de onderhandeling rond de overname1000. De dynamiek 
blijkt echter enkel te werken indien de waarde van het terrein voldoende hoog is om 
de mogelijke saneringskost te dekken. Indien een potentiële bodemverontreiniging 
dermate ernstig is dat de vastgoedwaarde overschreden wordt, treedt stagnatie op: de 
grond wordt gewoonweg niet overgedragen en het bedrijf in kwestie kwijnt langzaam 
weg1001. Dit is wat in de VS “mothballing” genoemd wordt1002.  
 
                                                                                                                                            
DELODDERE, o.c., 150-159; I. VAN GIEL, o.c., 562 e.v.; A. VAN OEVELEN, “De weerslag van het 
Vlaamse Bodemsaneringsdecreet tot toekenning van een eigendoms- of gebruiksrecht op al dan niet 
bebouwde gronden”, in K. DEKETELAERE (ed.), Het decreet betreffende de bodemsanering, 
LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 7, Brugge, die Keure, 159-192. 
992 Brussel 27 mei 1998, A.J.T. 1998-99, 1043, noot P. DE SMEDT; Rb. Leuven 14 juli 1999, T. Not. 
1999, 631; Rb. Antwerpen 22 mei 2000, T. App. 2000, 40; contra Brussel 25 november 2003, R.W. 
2005-06, 59-62. 
993 Rb. Hasselt 5 juni 2000, T.M.R. 2001, 58 en Limb. Rechtsl. 2001, 309; Rb. Gent 6 februari 2001, 
T.O.G.O.R. 2001, 167, noot A. VAN BRABANT; Rb. Hasselt 25 februari 2002, T.M.R. 2002, 341 en 
NjW 2002, 213, noot; C. DE WULF, “Het bodemsaneringsdecreet en de notariële praktijk”, T.Not. 
1996, 395; B. MARTENS, o.c., 198. 
994 Art. 40 §1 Bodemsaneringsdecreet. 
995 Art. 40 §1bis Bodemsaneringsdecreet. 
996 R.v.St., n.v. Belgaarde, nr. 73.648, 14 mei 1998, T.M.R. 1998, 371. 
997 V. DRIES, o.c., 215. 
998 Eventueel kunnen ook derden een financiële zekerheid stellen. 
999 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 13. 
1000 V. DRIES, o.c., 215. 
1001 V. DRIES, o.c., 216. 
1002 Zie bijvoorbeeld http://www.epa.gov/brownfields/html-doc/sc_milwauke.htm (laatst bezocht op 5 
april 2007): “Mothballed properties are privately owned and deliberately idled due to environmental 
concerns”. 
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c. Sluiting van inrichting of stopzetting van activiteit die bodemverontreiniging kan 
veroorzaken 
 
Naast het OBO dat bij de overdracht van een risicogrond moet uitgevoerd worden, 
moet voor risicogronden ook een OBO opgesteld worden bij sluiting van de inrichting 
of stopzetting van de activiteit1003. Dit gebeurt op initiatief en op kosten van de 
exploitant. 
 
d. Periodieke onderzoeksplicht 
 
Een laatste maatregel om verontreinigde gronden te identificeren is via de periodieke 
onderzoeksplicht. De Vlaamse regering kan namelijk bepalen dat de exploitanten van 
bepaalde categorieën van risico-inrichtingen of -activiteiten binnen een bepaalde 
termijn en vervolgens periodiek volgens de door haar bepaalde periodiciteit op eigen 
kosten moeten overgaan tot een oriënterend bodemonderzoek1004. Het resultaat 
hiervan is terug te vinden in de Bijlage 1 van het Vlarebo1005. Daaruit blijkt voor 
welke risico-inrichtingen en -activiteiten periodiek een OBO moet worden uitgevoerd. 
 
e. Register van verontreinigde gronden 
 
De gegevens met betrekking tot de verontreinigde gronden worden in het register van 
verontreinigde gronden opgeslagen. Als OVAM een dossier betreffende een 
verontreinigende grond aanlegt, brengt ze onverwijld de eigenaar en gebruiker hiervan 
op de hoogte via een attest. 
 
7. Saneringsplicht en saneringsaansprakelijkheid 
 
a. Inleiding 
 
Het Bodemsaneringsdecreet maakt een belangrijk onderscheid tussen de 
saneringsplicht en de saneringsaansprakelijkheid. Via de saneringsplicht wordt een 
persoon aangeduid die normaal de bodemsanering moet uitvoeren en dit op eigen 
kosten. Hij prefinanciert met andere woorden de sanering. De 
saneringsaansprakelijkheid regelt wie de echte aansprakelijke is voor de 
verontreiniging. Deze laatste zal uiteindelijk moeten opdraaien voor de 
bodemsaneringskosten en voor de uit de verontreiniging voortvloeiende schade. De 
saneringsplichtige en de saneringsaansprakelijke kunnen dezelfde persoon zijn; in het 
meest rechtvaardige scenario zijn zij dat ook. In dat geval valt de administratieve 
saneringsverplichting samen met de aansprakelijkheid. Het meest frequente moment 
voor het ontstaan van de saneringsplicht is een overdracht van een (risico)grond. 
 
b. Saneringsplicht 
 

                                                 
1003 Art. 3 §2 2° en art. 44 eerste lid Bodemsaneringsdecreet. 
1004 Art. 3 §3 Bodemsaneringsdecreet. Deze verplichting geldt niet voor de exploitanten die voor het 
voldoen van de verplichting, vermeld in artikel 5bis §1, een beroep doen op een erkende 
bodemsaneringsorganisatie. Cfr hoofdstuk V. 
1005 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de categorieën A, B en C, waarbij A staat voor een OBO 
om de 20 jaar, B voor een OBO om de 10 jaar en C voor een OBO om de 5 jaar. 
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De saneringsplicht verschilt niet naargelang het gaat om nieuwe of historische 
bodemverontreiniging1006. Artikel 10 §1 Bodemsaneringsdecreet legt de 
saneringsplicht op de volgende personen: 

“a) indien op de grond waar de verontreiniging tot stand kwam een 
inrichting gevestigd is of een activiteit uitgeoefend wordt die vergunnings- 
of meldingsplichtig is krachtens het decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning, op de exploitant zoals bedoeld in dat decreet; 
b) in de andere gevallen, op de eigenaar van de grond waar de 
verontreiniging tot stand kwam, zolang deze niet heeft aangetoond dat een 
andere persoon voor eigen rekening de feitelijke controle over deze grond 
heeft. Levert de eigenaar dit bewijs, dan rust de verplichting op deze andere 
persoon.” 

 
Vooreerst blijkt uit artikel 10 §1 dat de saneringsplicht gekoppeld is aan de grond 
waar de bodemverontreiniging tot stand gekomen is. Indien de persoon die als 
saneringsplichtige aangemerkt wordt, kan aantonen dat de bodemverontreiniging niet 
op zijn perceel ontstaan is, is hij niet saneringsplichtig. Is hij wel saneringsplichtig, 
dan strekt de saneringsplicht zich uit tot alle terreinen waarop de 
bodemverontreiniging zich verspreid heeft. 
 
Vervolgens volgt uit het artikel dat de Vlaamse decreetgever ervoor geopteerd heeft 
de saneringsplicht niet te benaderen vanuit een rechtstreekse toepassing van het 
principe “de vervuiler betaalt”. De saneringsplicht ligt namelijk in eerste instantie bij 
de exploitant van de milieuvergunningsplichtige, of meldingsplichtige inrichting of 
activiteit die gevestigd is op de grond waar de verontreiniging tot stand kwam. In 
tweede instantie is hij die voor eigen rekening de feitelijke controle over de grond 
heeft saneringsplichtig. In deze situatie moet de eigenaar wel het bewijs leveren dat er 
een feitelijke gebruiker is. In derde instantie is de eigenaar van de grond zelf 
saneringsplichtig. In artikel 10 §1 wordt dus een “decretale waterval”1007 of een 
“getrapt cascadesysteem”1008 ingericht om de saneringsplicht te bepalen. Daarbij 
maakt het niet uit of de saneringsplichtige ook de veroorzaker van de vervuiling is. 
Deze visie verschilt in zekere mate van de visie van de Nederlandse wetgever, die er 
in principe van uitgaat dat de veroorzaker de bodemverontreiniging vrijwillig 
saneert1009. Daarnaast voorziet de Wet bodembescherming sinds 1 januari 2006 ook 
wel in een saneringsplicht voor de eigenaar of de erfpachter van een bedrijfsterrein 
waar een geval van ernstige verontreiniging is ontstaan én indien in een beschikking is 
vastgesteld dat spoedige sanering noodzakelijk is1010. 
 
De cascaderegeling houdt echter ook concreet in dat wanneer OVAM bijvoorbeeld de 
eigenaar aanmaant te saneren, terwijl er een exploitant/gebruiker op zijn terrein 
aanwezig is, deze eigenaar kan aantonen dat hij niet saneringsplichtig is, omdat er een 

                                                 
1006 Zie de verwijzing in art. 31 §1 naar art. 10 §1 Bodemsaneringsdecreet. 
1007 B. MARTENS, o.c., 195. 
1008 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 28. 
1009 De Wet bodembescherming koppelt hier wel direct de mogelijkheid aan voor het bevoegde gezag 
om in bepaalde gevallen een bevel op te leggen de bodem te saneren (zie artikel 43 lid 3 Wet 
bodembescherming). 
1010 Art. 55b lid 1 Wet bodembescherming. 
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exploitant/gebruiker is1011. De voorrangsregels worden met andere woorden op een 
bindende en exclusieve manier toegepast1012. De overdrager van een verontreinigde 
risicogrond kan zo ontsnappen aan de saneringsplicht louter door het feit dat hij een 
exploitant/gebruiker op het over te dragen terrein heeft toegelaten. Het bewijs dat op 
het ogenblik van de melding van de overdracht een exploitant/gebruiker op het terrein 
aanwezig is, volstaat, ook al heeft de eigenaar-overdrager de bodemverontreiniging 
zelf veroorzaakt of was hij bij de aankoop van het terrein op de hoogte van deze 
verontreiniging. 
 
Ter bescherming van personen die volgens artikel 31 §1 juncto artikel 10 §1 
saneringsplichtig zijn ten aanzien van een historische bodemverontreiniging, maar die 
eigenlijk helemaal niets met de bodemverontreiniging te maken hebben, voorziet het 
Bodemsaneringsdecreet in een vrijstelling1013. Deze personen worden ook wel 
onschuldige bezitters genoemd1014. Het kan daarbij zowel gaan om privé-personen als 
om ondernemingen1015. Volgens artikel 31 §2 Bodemsaneringsdecreet is een 
onschuldige bezitter niet verplicht tot bodemsanering over te gaan indien hij het 
bewijs levert dat hij aan de hieronder bepaalde voorwaarden voldoet: 

“1° dat hij de verontreiniging niet zelf heeft veroorzaakt; 
2° dat hij op het ogenblik waarop hij eigenaar of gebruiker werd van de 
grond niet op de hoogte was of behoorde te zijn van de verontreiniging”. 

Het gaat hierbij om cumulatieve voorwaarden. Vooral de laatste voorwaarde blijkt in 
de praktijk niet altijd gemakkelijk aan te tonen1016. De voorwaarden komen sterk 
overeen met de vrijstellingsmogelijkheid voor de eigenaar/erfpachter waarin de 
Nederlandse Wet bodembescherming voorziet1017. 
 
Voor privé-personen wordt de uitzondering nog enigszins verruimd. Artikel 31 §3 
Bodemsaneringsdecreet vervolgt namelijk: 

“De in §1 bedoelde persoon die, hoewel hij van de verontreiniging op de 
hoogte was of behoorde te zijn, voor 1 januari 1993 historisch 
verontreinigde gronden verworven heeft, is evenmin verplicht tot 
bodemsanering over te gaan indien hij kan aantonen dat hij de 
verontreiniging niet heeft veroorzaakt en dat hij de gronden sinds de 
verwerving niet heeft gebruikt voor zijn beroep of bedrijf”. 

                                                 
1011 M.B. 23 december 1998, T.M.R. 1999, 390 (de eigenaar is niet verplicht om op de aanmaning tot 
het uitvoeren van een BBO in te gaan, daar de verplichting om tot bodemsanering over te gaan op de 
aanwezige exploitant rust). 
1012 D. RYCKBOST en S. DELODDERE, “Saneringsplicht bij bodemverontreiniging. Is het de 
vervuiler die betaalt?”, (noot onder R.v.St., n.v. Eikenaar, nr. 65.039, 6 maart 1997), T.M.R. 1997, 475. 
1013 Ook voor nieuwe bodemverontreiniging voorziet het Bodemsaneringsdecreet in een dergelijke 
vrijstelling. De voorwaarden hiervoor staan in artikel 10 §2. 
1014 Voor een uitgebreide bespreking, zie F. VAN NUFFEL, “De ‘onschuldige bezitter’ in het 
bodemsaneringsdecreet”, T.M.R. 2002, 33-53. Voor een bespreking van hoofdzakelijk onuitgegeven 
rechterlijke uitspraken omtrent het onschuldig bezit, zie D. DEVOS, “Recente ontwikkelingen inzake 
de Vlaamse afvalstoffen- en bodemsaneringswetgeving”, in K. DEKETELAERE en M. 
DEKETELAERE (eds.), Jaarboek Milieurecht 1999, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 14, Brugge, 
die Keure, 2000, 362-375. 
1015 D. RYCKBOST en S. DELODDERE, o.c., 482. 
1016 Voor een toepassing, zie bijvoorbeeld M.B. 7 december 1998, T.M.R. 1999, 388 (de eigenaars 
konden niet op de hoogte zijn daar de verontreiniging veroorzaakt werd op het aanpalende terrein, niet 
visueel zichtbaar was en zich verspreidde via het grondwater); M.B. 8 oktober 1999, T.App. 2001, 42.  
1017 Zie art. 46 Wet bodembescherming. 
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De woorden beroep en bedrijf moeten daarbij geïnterpreteerd worden als hebbende 
een economische connotatie1018. Deze bepaling heeft volgens RYCKBOST en 
DELODDERE tot doel te vermijden dat privé-personen die een huis kochten in een 
bv. door cadmiumneerslag vervuilde streek, zouden verplicht worden op eigen kosten 
te saneren1019. De vrijstelling van saneringsplicht neemt het probleem van de 
aanwezige verontreiniging echter niet weg. 
 
De persoon die door OVAM aangemaand wordt en denkt beroep te kunnen doen op 
de vrijstelling voor onschuldige bezitters, moet zijn gemotiveerd standpunt 
hieromtrent binnen 30 dagen na ontvangst van de aanmaning aan OVAM 
meedelen1020. In geval de decretaal aangeduide saneringsplichtige aantoont dat hij 
voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling van de saneringsplicht, kan OVAM 
ambtshalve optreden en de kosten terugvorderen van de aansprakelijke1021. 
 
Indien de saneringsplichtige een andere persoon is dan de saneringsaansprakelijke, 
dan kan de saneringsplichtige de kosten die hij gemaakt heeft verhalen op de 
saneringsaansprakelijke. Een dergelijke situatie zal bij brownfields zeker vaak 
voorkomen. De saneringsplichtige kan van de aansprakelijke persoon ook een 
voorschot vorderen, of eisen dat hij een financiële zekerheid stelt1022. 
 
c. Saneringsaansprakelijkheid 
 
De aansprakelijkheid voor de kosten en verdere schade wordt bij historische 
bodemverontreiniging vastgesteld overeenkomstig de aansprakelijkheidsregels die 
van toepassing waren voor de datum van inwerkingtreding van het 
Bodemsaneringsdecreet1023. Diverse artikelen kunnen worden ingeroepen. Het gaat 
dan onder meer over de artikelen 1382-1383 B.W., artikel 7 van het Wet van 22 juli 
1974 op de giftige afval1024 en artikel 14 van het Grondwaterdecreet1025. De rechter 

                                                 
1018 M.B. 25 januari 1999, T.M.R. 1999, 392 (een natuurvereniging had slechts de bedoeling de 
natuurgebieden te behouden, niet om geldelijke winsten te realiseren); M.B. 25 mei 1999, geciteerd in 
D. DEVOS, “Recente ontwikkelingen inzake de Vlaamse afvalstoffen- en bodemsaneringswetgeving”, 
in K. DEKETELAERE en M. DEKETELAERE (eds.), Jaarboek Milieurecht 1999, LeuVeM, 
Milieurechtstandpunten nr. 14, Brugge, die Keure, 2000, 369 (een stad is een publiekrechtelijke 
rechtspersoon, die niet tot doel heeft winst te maken, maar de openbare dienst wil verzekeren). 
1019 D. RYCKBOST en S. DELODDERE, o.c., 482. 
1020 Art. 31 §3bis Bodemsaneringsdecreet. 
1021 Cfr. infra. 
1022 Art. 11 Bodemsaneringsdecreet. 
1023 Art. 32 §1 Bodemsaneringsdecreet. 
1024 B.S. 1 maart 1975. Artikel 7 luidt als volgt: “Wanneer een nijverheids-, handels-, landbouw-, 
ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit tot gevolg heeft dat giftige afval wordt voortgebracht, is 
de persoon die deze activiteit uitoefent ertoe gehouden op zijn kosten de vernietiging, de neutralisering 
of de wegwerking ervan te verzekeren. Die persoon blijft aansprakelijk voor de kosten van 
vernietiging, neutralisering of wegwerking van die giftige afval, ongeacht de aansprakelijkheid van 
degenen die hij met die verrichtingen heeft belast. Daarenboven is deze persoon aansprakelijk voor alle 
schade, van welke aard ook, die zou kunnen veroorzaakt worden door de giftige afval, inzonderheid 
tijdens de hele duur van het vervoer, bij de vernietiging, neutralisering of wegwerking ervan, zelfs 
indien deze persoon niet zelf tot bedoelde verrichtingen overgaat”. 
1025 Artikel 14 luidt als volgt: “§1 De exploitant van de grondwaterwinning en de bouwheer van 
openbare of private werken, die door hun toedoen de daling van de grondwaterlaag veroorzaken, zijn 
objectief aansprakelijk voor de schade die daardoor bovengronds veroorzaakt wordt aan bestaande 
grondwaterwinningen en aan andere onroerende goederen, grond en beplantingen inbegrepen. 
Diegenen die door hun gezamenlijk toedoen de daling van een grondwaterlaag veroorzaken, zijn 
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zal de saneringsaansprakelijke veroordelen tot herstel van de oorspronkelijke 
toestand, dan wel tot het betalen van een schadevergoeding. Wanneer de 
saneringsplichtige en de saneringsaansprakelijke twee verschillende personen zijn, zal 
het de saneringsplichtige zijn die voor het herstel – de bodemsanering – zorgt en de 
saneringsaansprakelijke die de saneringsplichtige een schadevergoeding uitbetaalt. 
 
In de meeste gevallen van historische bodemverontreiniging zullen de artikelen 1382-
1383 B.W. toegepast worden. Dat betekent dat de verzoeker in de eerste plaats een 
fout, een nalatigheid of een onvoorzichtigheid in hoofde van de veroorzaker zal 
moeten aantonen. In de tweede plaats moet hij de schade bewijzen. In de derde plaats 
moet hij een oorzakelijk verband aantonen tussen de fout, nalatigheid of 
onvoorzichtigheid, en de schade. Dit zal bij historische bodemverontreiniging, en dus 
ook bij brownfields, zeker niet altijd gemakkelijk zijn. DEKETELAERE en 
VANDEN BORRE wijzen erop dat de klassieke foutaansprakelijkheid in veel 
gevallen ontoereikend blijkt te zijn voor het herstel of de vergoeding van 
milieuschade. Er stellen zich immers vaak problemen die verband houden met het 
aantonen van de fout en het bewijzen van het oorzakelijk verband tussen fout en 
schade1026. Voldoende wetenschappelijke kennis ontbreekt soms. De verzoekende 
partij kan moeilijk aan interne bedrijfsdocumenten geraken. De bewijsvoering kan 
lang duren en veel geld kosten, enz. 
 
Slaagt de eiser er in de drie elementen van de foutaansprakelijkheid, zijnde fout, 
schade en oorzakelijk verband, te bewijzen, dan kan het bovendien zo zijn dat de eiser 
omwille van de verjaring van de begane fout, toch geen schadevergoeding krijgt. Bij 
brownfields dateert de verontreiniging soms van zeer lang geleden, waardoor het kan 
zijn dat de handelingen van de aansprakelijke verjaard zijn1027. De verjaringstermijnen 
komen in het volgende hoofdstuk aan bod. 
 
De onschuldige bezitter van een verontreinigde grond kan ook aansprakelijkheid 
oplopen omwille van de loutere eigendom (art. 544 B.W.) of de loutere bewaking van 
de grond (art. 1384 lid 1 B.W.)1028. Zijn aansprakelijkheid wordt in een dergelijk 
geval echter “beperkt tot het bedrag van de kosten nodig om te voorkomen dat de 
bodemverontreiniging zich verder verspreidt of een onmiddellijk gevaar vormt”1029. 
 

                                                                                                                                            
solidair aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. §2 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van 
toepassing op de schade die door waterbemaling in de mijnen is veroorzaakt”. 
1026 M. DEKETELAERE en T. VANDEN BORRE, “Deel VII. Aansprakelijkheidsrecht”, in K. 
DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 1327. Deze 
auteurs gaan verder ook uitgebreid in op de toepassingsvoorwaarden van art. 1382-1383 B.W. (p. 1331-
1336). Zie over de buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging ook X. THUNIS, 
“Sols contaminés: un nouveau terrain pour le droit de la responsabilité civile extra-contractuelle”, in 
CEDRE/SERES, Sols contaminés, sols à décontaminer, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 
1996, 107-138. 
1027 Zie bijvoorbeeld achtereenvolgens Rb. Gent, 13 oktober 2003, T.M.R. 2005, 689 (eerste aanleg); 
Gent, 18 juni 2004, R.A.B.G. 2006, 441, noot G. JACOBS (hoger beroep); Cass. 20 april 2006 
(cassatieberoep). Deze zaak heeft betrekking op de site La Floridienne. De gronden werden in 1966 
door de NV La Floridienne verkocht, waardoor de vordering tot vergoeding door de stad Gent, zijnde 
de huidige eigenaar, jegens de NV La Floridienne verjaard is. 
1028 Zie reeds Kh. St. Niklaas 2 december 1958, R.W. 1959-60, 1904 (een grond die niet natuurlijk met 
mazout verzadigd is, wordt plots met stookolie gesatureerd). 
1029 Art. 32 §2 Bodemsaneringsdecreet. Een dergelijke situatie komt in de praktijk slechts zeer zelden 
voor. 
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Een ander risico bij aansprakelijkheid voor historische bodemverontreiniging is dat de 
saneringsaansprakelijke wel kan aangeduid worden, maar dat zijn financiële toestand 
hem niet in staat stelt de schadevergoeding uit te betalen. Het gebeurt ook geregeld bij 
brownfields dat de saneringsaansprakelijke intussen failliet gegaan is1030. 
 
Saneringsplichtige personen die hopen hun kosten bij de saneringsaansprakelijke te 
recupereren, moeten zich dus terecht zorgen maken over hun slaagkansen. In een 
aantal gevallen zal het zeer moeilijk zijn de opgelopen kosten te verhalen op de 
aansprakelijke. Dit risico verhoogt waarschijnlijk over het algemeen naarmate de 
verontreiniging van een eerdere datum is. Dit is meteen voornamelijk ook de reden 
waarom in vele wetgevingen aandacht wordt besteed aan de bescherming van de 
onschuldige bezitter1031. 
 
8. Gebruik van uitgegraven bodem1032 
 
Bij de sanering van brownfields kan het zijn dat heel de bodem of grote delen ervan 
uitgegraven moeten worden. De kwaliteit van deze bodem zal vanzelfsprekend in 
bepaalde gevallen zeer slecht zijn. Dergelijke ernstig verontreinigde grond is een 
afvalstof waarop de bepalingen van het Afvalstoffendecreet en het Vlarea toepassing 
vinden1033. Wanneer de verontreinigde grond bijvoorbeeld gebruikt wordt voor het 
opvullen van putten, gelden de bepalingen in het Afvalstoffendecreet. Zo moet 
diegene die zich ontdoet van dergelijke verontreinigde grond deze afval op een legale 
manier verwerken of laten verwerken1034. 
 
Anderzijds kan het ook zijn dat bij de eigenlijke ontwikkeling van een brownfield 
uitgegraven bodem, zowel van op het terrein zelf als van elders, opnieuw gebruikt 
wordt. De Vlaamse regering heeft met betrekking tot het gebruik van uitgegraven 
bodem nadere regels vastgesteld in hoofdstuk X van het Vlarebo. Deze regeling is 
gebaseerd op artikel 48bis Bodemsaneringsdecreet. De regeling heeft een preventief 
doel, zijnde de verspreiding van bodemverontreiniging beheersen. Het gaat hierbij om 
het gebruik van uitgegraven grond afkomstig van bijvoorbeeld aannemingswerken, 
volkomen losstaand van een bodemsanering. Veelal worden in het kader van deze 
werken grote hoeveelheden uitgegraven bodem verplaatst. Hierbij lopen zowel 
particulieren en bedrijven die gronden aanvaarden, als bedrijven die de werken 
uitvoeren, een risico:  

- particulieren en bedrijven die gronden aanvaarden, hebben bijzonder weinig 
garanties over de kwaliteit van de aangeleverde gronden en lopen het risico die 
gronden nadien te moeten saneren; 

- aannemers die verontreinigde gronden leveren, kunnen hiervoor aansprakelijk 
gesteld worden1035. 

                                                 
1030 Over de relatie tussen het faillissementsrecht en het milieurecht, cfr. infra. 
1031 D. RYCKBOST en S. DELODDERE, o.c., 483. 
1032 Dit onderdeel is gebaseerd op B. VANHEUSDEN, “De bodemsaneringswetgeving in het Vlaams 
Gewest grondig herzien: relevantie voor de notariële praktijk”, T.Not. 2002, 553-554. 
1033 Cfr. infra. 
1034 K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieurecht, Brugge, die Keure, 2001, 942. Contra: J. 
BOUCKAERT en E. VAN DE WALLE, “Deel 5. Bodemsaneringsverplichtingen bij 
brownfieldontwikkeling”, in J. BOUCKAERT, D. D’HOOGHE en R. NAUWELAERTS (eds.), 
Juridische aspecten van brownfieldontwikkeling in het Vlaams Gewest, Brugge, die Keure, 2004, 214. 
1035 S. HARLEM, “Moet er nog zand zijn...”, Milieu en Bedrijf 8 november 2001, 5. 
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Anderzijds mag de minste aanwezigheid van verontreiniging geen aanleiding geven 
tot het niet verder gebruiken van uitgegraven bodem1036. Daar 
brownfieldontwikkeling vaak kadert in een project dat veel ruimer is dan enkel de 
bodemsanering, zullen de regels met betrekking tot het gebruik van uitgegraven 
bodem een belangrijke rol spelen. 
 
De bepalingen voor het gebruik van uitgegraven bodem gelden evenzeer voor het 
gebruik van gereinigde uitgegraven bodem als van uitgegraven bodem waarop een 
fysische scheiding1037 wordt toegepast1038. Het Vlarebo maakt verder een onderscheid 
tussen uitgegraven bodem die gebruikt wordt als bodem en uitgegraven bodem die 
gebruikt wordt in of als bouwstof. Voor het gebruik van uitgegraven bodem als 
bodem moet een technisch verslag en een bodembeheerrapport opgemaakt worden als 
de uitgegraven bodem afkomstig is van een verdachte grond1039 of als de totale 
uitgraving op een niet-verdachte grond meer dan 250 m³ bedraagt1040. Als de 
uitgegraven bodem afkomstig is van een niet-verdachte grond en de totale uitgraving 
op de niet-verdachte grond niet meer bedraagt dan 250 m³, moet er geen technisch 
verslag, noch een bodembeheerrapport, opgemaakt worden1041. Bovendien is er nog 
een uitzondering volgens dewelke voor het gebruik van uitgegraven bodem als bodem 
binnen de kadastrale werkzone1042 ook geen technisch verslag en bodembeheerrapport 
moet opgemaakt worden, als de totale uitgraving op een verdachte grond niet meer 
dan 250 m³ bedraagt en de uitgegraven bodem gebruikt wordt volgens een code van 
goede praktijk1043. De voorwaarden voor het gebruik van uitgegraven bodem als 
bodem verschillen naargelang dit gebeurt binnen dan wel buiten de kadastrale 
werkzone1044. 
 
Voor het gebruik van uitgegraven bodem in of als bouwstof geldt een gelijkaardige 
regeling. Ook dan moeten een technisch verslag en een bodembeheerrapport 
opgemaakt worden als de uitgegraven bodem afkomstig is van een verdachte grond of 
als de toe te passen hoeveelheid uitgegraven bodem afkomstig van een niet verdachte 
grond meer dan 250 m³ bedraagt1045. Wat de voorwaarden voor het gebruik in of als 
bouwstof betreft, wordt wel geen onderscheid gemaakt op basis van de ligging binnen 
of buiten de kadastrale werkzone1046. 
 

                                                 
1036 Parl. St. Vl. Parl. 1997-1998, nr. 943/1, 10. 
1037 “Fysisch scheiden” wordt gedefinieerd als: “het wegnemen van een deel of het geheel van de 
steenfractie en van bodemvreemde materialen uit uitgegraven bodem” (art. 48 6° Vlarebo). 
1038 Art. 49 lid 1 Vlarebo. 
1039 “Verdachte grond” wordt in art. 48 5° van het Vlarebo gedefinieerd als: “risicogrond of grond die 
opgenomen is in het register van de verontreinigde gronden, bedoeld in artikel 4 van het decreet, of 
waarvoor aanwijzingen bestaan van bodemverontreiniging”. 
1040 Art. 51 §2 Vlarebo. 
1041 Art. 51 §1 Vlarebo. 
1042 Art. 48 7° Vlarebo definieert een kadastrale werkzone als volgt: 
“- het kadastraal perceel of een gedeelte daarvan; 
- meerdere kadastrale percelen met dezelfde milieukenmerken waarop eenzelfde project wordt 
uitgevoerd.  
Voor gronden zonder kadastraal perceelnummer wordt als kadastrale werkzone beschouwd, de gronden 
waarop werken in het kader van een zelfde project worden uitgevoerd”. 
1043 Art. 51 §3 Vlarebo. 
1044 Vergelijk art. 52 en art. 53 Vlarebo. 
1045 Art. 54 Vlarebo. 
1046 Zie art. 55 Vlarebo. 
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Het technisch verslag moet worden opgemaakt door een erkende 
bodemsaneringsdeskundige volgens een code van goede praktijk op basis van de 
analyseresultaten van representatieve mengmonsters die werden genomen volgens een 
bemonsteringsprocedure, aanvaard door OVAM1047. Het bodembeheerrapport wordt 
afgeleverd door een erkende bodembeheerorganisatie1048. In afdeling 6 van hoofdstuk 
X van het Vlarebo worden de voorwaarden tot erkenning en de erkenningsprocedures 
van de bodembeheerorganisaties, de tussentijdse opslagplaatsen en de grondreinigers 
bepaald. Dit biedt de zekerheid dat normen opgesteld voor het gebruik van 
uitgegraven bodem nageleefd worden. De bodembeheerorganisaties vormen, samen 
met het toezicht van de overheid, een belangrijke noodzakelijke schakel in de controle 
en de beheersing van een milieuverantwoord grondverzet. 
 
In een aantal welomschreven gevallen kan de Vlaamse minister van Leefmilieu te 
allen tijde de erkenning schorsen, voor een termijn van maximaal 6 maanden, of 
opheffen1049. Ingevolge artikel 66 en artikel 67 Vlarebo wordt de erkenning verleend 
voor een hernieuwbare termijn van telkens maximaal 5 jaar en zijn erkenningen niet 
overdraagbaar. 
 
9. Handhaving 
 
a. Bestuursrechtelijke handhaving 
 
De toezichtsbevoegdheden van de specifiek binnen OVAM aangewezen ambtenaren 
zijn terug te vinden in artikel 21 Bodemsaneringsdecreet. De ambtenaren mogen 
onder meer op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder voorafgaande 
waarschuwing, vrij alle gronden betreden waar indicaties zijn dat 
bodemverontreiniging aanwezig is of waar een bodemsanering uitgevoerd wordt, en 
in geval van overtredingen een proces-verbaal opstellen. 
 
Een belangrijk bestuursrechtelijk handhavingsmiddel waarin het 
Bodemsaneringsdecreet voorziet, zijn de dwangmaatregelen. OVAM is namelijk 
bevoegd om de eigenaars en de gebruikers van gronden waar een OBO, een BBO, 
bodemsaneringswerken of andere maatregelen moeten worden uitgevoerd, het bevel 
te geven om de door OVAM aangewezen personen op deze gronden toe te laten zodat 
ze ter plaatse de nodige verrichtingen kunnen doen. Bij de uitvoering van hun 
opdracht kunnen de ambtenaren van OVAM de bijstand van de gemeentepolitie en de 
rijkswacht vorderen1050. Op die manier kan OVAM bij ambtshalve sanering het 
mogelijke verzet van de eigenaar of gebruiker van de grond waar de 
bodemverontreiniging tot stand kwam breken1051. Dergelijk bevel is ook mogelijk 
tegen andere eigenaars of gebruikers dan diegene van de gronden waar de 
                                                 
1047 Art. 56 §1 lid 1 Vlarebo. 
1048 Art. 57 §1 lid 1 Vlarebo. 
1049 Art. 63 en art. 64 Vlarebo. 
1050 Art. 22 §1 Bodemsaneringsdecreet. 
1051 Voor een toepassing, zie Vred. Bree 28 januari 1999, T.App. 2001, 40 (de eigenaar van de 
verontreingde gronden van een voormalige arseenfabriek moet de betreding van zijn terrain door 
OVAM, met het oog op de uitvoering van ambtshalve sanering, gedogen). Voor een uitgebreide 
bespreking van dit vonnis, zie D. DEVOS, “Recente ontwikkelingen inzake de Vlaamse afvalstoffen- 
en bodemsaneringswetgeving”, in K. DEKETELAERE en M. DEKETELAERE (eds.), Jaarboek 
Milieurecht 1999, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 14, Brugge, die Keure, 2000, 349-354. Voor 
meer literatuur over deze zaak van de arseenfabriek in Reppel-Bocholt, cfr. supra. 
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verontreiniging tot stand kwam. Het zou namelijk best kunnen dat zij niet wensen mee 
te werken. OVAM kan via de dwangmaatregelen ervoor zorgen dat zij toch doorgang 
verlenen. 
 
Naast de dwangmaatregelen biedt het Bodemsaneringsdecreet OVAM ook de 
mogelijkheid om in bepaalde gevallen ambtshalve tot sanering over te gaan. Vooreerst 
kan OVAM op basis van artikel 3 §6 Bodemsaneringsdecreet te allen tijde ambtshalve 
overgaan tot een OBO. 
 
Voorts zal OVAM in beginsel ambtshalve optreden wanneer de decretaal aangeduide 
saneringsplichtige zijn zelfstandige plicht na aanmaning nog niet nakomt1052. Daar de 
financiële middelen van OVAM ontoereikend zijn om al dergelijke terreinen direct 
ambtshalve te saneren, zal OVAM de prioritaire terreinen eerst saneren. OVAM 
weegt dan brownfields af tegen andere verontreinigde terreinen. Daardoor kan het zijn 
dat het soms jaren duurt vooraleer OVAM overgaat tot de ambtshalve sanering van 
bepaalde brownfields. 
 
Indien OVAM ambtshalve optreedt omdat de saneringsplichtige zijn verplichtingen 
niet of niet volledig uitvoert, kan OVAM de kosten verhalen op deze persoon of op de 
persoon die aansprakelijk is1053. OVAM heeft dus de keuze om zich te richten tot de 
in gebreke blijvende plichtige of direct tot de saneringsaansprakelijke. 
 
OVAM kan verder ook ambtshalve optreden wanneer de decretaal aangeduide 
saneringsplichtige aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling 
van de saneringsplicht1054. OVAM kan de kosten dan enkel terugvorderen van de 
saneringsaansprakelijke. 
 
Tot slot kan OVAM ambtshalve in de plaats optreden van zij die bij de vaststelling 
van een site aangemaand zijn tot het uitvoeren van een OBO en aan die aanmaning 
geen gevolg geven, zonder dat zij inmiddels definitief een exoneratie hebben 
verkregen. 
 
b. Strafrechtelijke handhaving 
 
In tegenstelling tot de situatie in Nederland waar de strafbepalingen met betrekking 
tot milieudelicten opgenomen zijn in de Wet op de economische delicten, is de 
situatie in het Vlaams Gewest zo dat de milieuwetten en -decreten meestal zelf 
voorzien in strafbepalingen. Dit geldt ook voor het Bodemsaneringsdecreet1055. Dit 
heeft als groot nadeel dat er in het Vlaams Gewest inzake strafbepalingen geen 
overeenstemming bestaat tussen de verschillende milieuwetten en -decreten1056. 
Daarom kan, naar het voorbeeld van Nederland, gepleit worden voor een algemeen 
handhavingsdecreet voor het gehele milieurecht1057. 

                                                 
1052 Art. 45 §1 Bodemsaneringsdecreet. 
1053 Art. 46 §3 Bodemsaneringsdecreet. 
1054 Art. 45 §2 Bodemsaneringsdecreet. 
1055 Dit werd kritisch onthaald. Zie M. FAURE, “De handhaving van het bodemsaneringsdecreet via 
toezicht, dwangmaatregelen en strafsancties”, in K. DEKETELAERE (ed.), Het decreet betreffende de 
bodemsanering, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 7, Brugge, die Keure, 1995, 213 e.v. 
1056 K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieurecht, Brugge, die Keure, 2000, 946. 
1057 De opmaak van een dergelijk decreet is reeds enkele jaren in voorbereiding. 
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Momenteel zijn de strafbepalingen dus nog in het Bodemsaneringsdecreet terug te 
vinden, meer bepaald in artikel 50. Wordt gestraft met een gevangenisstraf en/of 
geldboete: 

“1° hij die de verplichting tot het uitvoeren van een oriënterend of 
beschrijvend bodemonderzoek niet naleeft; 
2° hij die de verplichting tot bodemsanering opgelegd door of krachtens dit 
decreet niet naleeft; 
3° hij die de opgelegde gebruiksbeperkingen, voorzorgsmaatregelen en 
veiligheidsmaatregelen niet naleeft; 
4° hij die het bij of krachtens dit decreet geregelde toezicht verhindert; 
5° hij die geen gevolg geeft aan de opgelegde dwangmaatregelen; 
6° hij die niet voldoet aan de verplichtingen vermeld in artikel 5bis van dit 
decreet”. 

De gevangenisstraf bedraagt één maand tot vijf jaar en de geldboete 100 frank tot 
10 miljoen frank, zijnde ongeveer 2,5 euro tot 250.000 euro. De geldboete die kan 
worden opgelegd is behoorlijk hoog, zeker gezien het feit dat geldboetes moeten 
worden verhoogd met de wettelijke opdeciemen. De maximale boete bedraagt 
daardoor bijna 50 miljoen euro. 
 
c. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
 
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid is hiervoor reeds verscheidene malen aan bod 
gekomen, vooral bij de bespreking van de saneringsaansprakelijkheid als tegengesteld 
aan de saneringsplicht. Hier kan dan ook verwezen worden naar het stuk over de 
saneringsaansprakelijkheid. Die regeling geldt zowel wanneer OVAM ambtshalve een 
sanering uitgevoerd heeft, en de kosten wil verhalen op de saneringsaansprakelijke, 
als wanneer er een schadeclaim is tussen overheid en burger(s) of tussen burgers 
onderling. Zoals vermeld, is de aansprakelijkheidsvorm hoofdzakelijk gebaseerd op 
de leer van de onrechtmatige daad, neergeschreven in de artikelen 1382-1383 B.W.  
 
De artikelen 1382-1383 B.W. kunnen overigens ook gebruikt worden bij een 
precontractuele fout, bijvoorbeeld wanneer de gemeenrechtelijke informatieplicht niet 
nageleefd werd1058. Zo kan ook de instrumenterende ambtenaar eventueel 
aansprakelijk zijn wanneer hij bijvoorbeeld de in artikel 36 §3 
Bodemsaneringsdecreet opgenomen verplichting niet volgt om in alle akten 
betreffende de overdracht van gronden, de verklaring van de overdrager op te nemen 
dat de verwerver voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is gebracht van 
de inhoud van het bodemattest. De instrumenterende ambtenaar moet tevens de 
inhoud van het bodemattest in de akte opnemen. 
 
Voor de volledigheid zij er nog op gewezen dat het Bodemsaneringsdecreet voor 
nieuwe bodemverontreiniging in een regeling van objectieve aansprakelijkheid 
voorziet1059. Artikel 25 bepaalt dat wie door een emissie bodemverontreiniging 

                                                 
1058 Zie hierover in detail I. VAN GIEL, “Contractuele sanctiemechanismen bij de overdracht van 
verontreinigde gronden”, Jura Falconis 2004-2005, 551 e.v. en F. VAN NUFFEL, “De contractuele 
bescherming tegen het milieurisico bij overdrachten van ondernemingen en van onroerende goederen”, 
T.M.R. 2005, 614 e.v. 
1059 Nederland beschikt over een gelijkaardig regime van risicoaansprakelijkheid, dat geldt sinds 1 
februari 1995, maar daar is het in het B.W. geregeld en niet direct in de Wet bodembescherming. 
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veroorzaakt heeft, aansprakelijk is voor de kosten die overeenkomstig het decreet 
gemaakt worden voor het OBO, het BBO, de bodemsanering of de andere 
maatregelen, evenals voor de schade die door deze activiteiten of maatregelen alsook 
door gebruiksbeperkingen of voorzorgsmaatregelen veroorzaakt wordt. Indien de 
emissie evenwel afkomstig is van een inrichting of het gevolg is van een activiteit die 
vergunnings- of meldingsplichtig is krachtens het Milieuvergunningsdecreet1060, is de 
exploitant van deze inrichting of activiteit aansprakelijk. In hoofde van de veroorzaker 
van de verontreiniging moet dus geen fout aangetoond worden. Daar het regime van 
objectieve aansprakelijkheid enkel van toepassing is op nieuwe 
bodemverontreiniging, zal dit niet zo vaak van belang zijn bij brownfields. 
 
In tegenstelling tot de Nederlandse Wet Bodembescherming bevat het 
Bodemsaneringsdecreet geen bepaling die de overheid toestaat haar kosten te 
recupereren op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Een dergelijke bepaling is 
overigens nergens in het Belgisch recht letterlijk terug te vinden. Nochtans is het 
volgens vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie wel mogelijk1061. Tijdens de 
parlementaire voorbereiding van het Bodemsaneringsdecreet bevestigde de bevoegde 
minister dat ook1062. Er wordt echter niet gesproken van “ongerechtvaardigde 
verrijking”, maar van “vermogensverschuiving zonder oorzaak” of de actio de in rem 
verso. De Latijnse benaming toont aan dat de vordering uit de romeinsrechtelijke 
traditie stamt en niet door onze rechtspraak werd uitgevonden1063. De Belgische 
rechtspraak is ook veel minder rijk op dit vlak dan de romeinsrechtelijke traditie1064.  
 
Daarnaast speelt bij bodemverontreiniging ook de contractuele aansprakelijkheid1065. 
Zo kan het zijn dat een gebrek in de toestemming leidt tot de nietigheid van de 
overeenkomst1066. Contractuele aansprakelijkheid zal voorts voornamelijk optreden 
bij een koopovereenkomst wanneer een afgeleverde zaak niet in overeenstemming is 
met de overeenkomst1067. Er moet namelijk een conforme levering plaatsvinden. De 
opname van de resultaten van uitgevoerde onderzoeken in het contract kunnen het 
risico op een niet-conforme levering verkleinen. Wanneer er geen conforme levering 
gebeurt, heeft de koper de keus om ontbinding van de koop ofwel inbezitstelling te 
vorderen, indien de vertraging alleen aan de verkoper te wijten is, eventueel vergezeld 
met een schadevergoeding1068. 

                                                 
1060 Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, B.S. 17 september 1985. 
1061 Cass. 27 mei 1909, Pas. 1909, I, 272; Cass. 17 november 1983. 
1062 Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/10, 50. 
1063 M. STORME, Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze 
van rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte 
rechtsbron: de traditie, 31, op http://www.storme.be/cassatie&traditie.pdf (laatst bezocht op 5 april 
2007). 
1064 Voor een uitvoerig overzicht van de romeinsrechtelijke traditie met betrekking tot 
ongerechtvaardigde verrijking, zie R. ZIMMERMAN, The Law of Obligations. Roman Foundations of 
the Civilian Tradition, Kaapstad – Wetton – Johannesburg, Juta, 1990, 834 e.v. 
1065 Zie hieromtrent F. HAUMONT, “La contamination des sols: les responsabilités contractuelles”, in 
CEDRE/SERES, Sols contaminés, sols à décontaminer, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 
1996, 139-196; I. VAN GIEL, o.c., 543-642. 
1066 Voor een uitgebreide bespreking van de mogelijke gebreken in de toestemming, en met 
voorbeelden met bodemverontreiniging, zie I. VAN GIEL, o.c., 574 e.v. Voor een vrij recent arrest, zie 
Brussel 20 september 2004, T.M.R. 2005, 682 (het bij een verkoop moedwillig verzwijgen van een 
ophoging met stortmateriaal is bedrog). 
1067 Art. 1604 lid 1 B.W. 
1068 Art. 1610-1611 B.W. 
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Het Belgisch B.W. maakt verder een onderscheid tussen de zichtbare en de verborgen 
gebreken. Eens de koper de levering aanvaardt, dan houdt dit in dat hij ook akkoord 
gaat met de zichtbare gebreken. Hiervoor moet de verkoper dan niet meer instaan1069. 
De verkoper blijft wel nog instaan voor de verborgen gebreken1070. Volgens 
BOUCKAERT en VAN HOECKE moet naast het feit dat de gebreken verborgen zijn 
en pas later aan het licht komen wel nog aan de volgende voorwaarden voldaan zijn 
opdat de verkoper hiervoor moet instaan1071: 

“- het gebrek moet een zekere ernst vertonen; 
- het gebrek moet bestaan op het ogenblik van de koop; 
- het gebrek mocht niet bekend zijn aan de koper1072; 
- de waarborgplicht van de koper werd contractueel niet uitgesloten; deze 
contractuele uitsluiting geldt evenwel nooit voor gebreken waarvoor de 
verkoper op de hoogte was bij het sluiten van de koop1073; 
- het gebrek wordt tegen de verkoper ingeroepen binnen een korte termijn na 
de vaststelling van het gebrek1074”. 

De koper mag de zaak dan teruggeven en heeft recht op een integrale terugbetaling 
van de koopsom. Hij mag evenwel ook de zaak behouden en terugbetaling vragen van 
een deel van de prijs1075. Bodemverontreiniging kan zeker ook een verborgen gebrek 
zijn dat leidt tot teruggave van het goed of terugbetaling van een deel van de prijs1076. 
De eigenaar van de verontreinigde bodem mag dan de verontreinigende stof wel niet 
zelf gratis ontvangen hebben1077. 
 
VAN GIEL durft zelfs zo ver te gaan dat hij stelt dat bodemverontreiniging 
principieel ipso facto een verborgen gebrek zal uitmaken. De verontreiniging zal 
volgens hem immers in de regel slechts vast te stellen zijn na een 
deskundigenonderzoek1078. DE BEUCKELAER stelt voorzichtiger dat 
bodemverontreiniging meestal pas te ontdekken zal zijn na een uitgebreid deskundig 
onderzoek, zodat het als een verborgen gebrek moet worden beschouwd, dat niet 

                                                 
1069 Art. 1642 B.W.: “De verkoper moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de koper 
zelf heeft kunnen waarnemen”. 
1070 Art. 1641 B.W.: “De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de 
verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik 
zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een 
mindere prijs zou hebben gekocht”. 
1071 Zie B. BOUCKAERT en M. VAN HOECKE, Inleiding tot het recht, Leuven – Voorburg, Acco, 
2005, 303. 
1072 De opname van de resultaten van uitgevoerde onderzoeken in het contract kunnen het risico op 
verborgen gebreken verkleinen. 
1073 Deze voorwaarde staat verwoord in artikel 1643 B.W.: “Hij moet instaan voor de verborgen 
gebreken, zelfs wanneer hij die niet gekend heeft, tenzij hij in dat geval bedongen heeft dat hij tot geen 
vrijwaring zal zijn gehouden”. 
1074 Deze voorwaarde staat verwoord in artikel 1648 B.W.: “De rechtsvordering op grond van 
koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard 
van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is”. 
1075 B. BOUCKAERT en M. VAN HOECKE, o.c., 300. 
1076 Voor een toepassing met een goed overzicht van de verschillende elementen, zie Antwerpen 17 
januari 2000, A.J.T. 2000-01, 255; Amén. 2001, 241 (een ondergrondse mazouttank en de omringende 
bodemverontreiniging maken een verborgen gebrek uit). 
1077 Antwerpen 23 januari 1986, R.W. 1986-87, 324, noot C. PAUWELS (verontreiniging door gratis in 
ontvangst genomen afbraakmaterialen waarin metaalslakken verwerkt zijn, geeft geen aanleiding tot 
toepassing van de artikelen 1641 e.v. B.W.). 
1078 I. VAN GIEL, o.c., 584. 
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gedekt wordt door de aanvaarding1079. De voorzichtigere redenering lijkt te verkiezen. 
Bodemverontreiniging is namelijk in bepaalde gevallen wel degelijk zichtbaar (bv. 
door ernstige geurhinder of waarschuwingsbordjes). De uitvoerigheid van de 
motivering die het Hof van Beroep te Antwerpen in haar arrest van 17 januari 2000 
geeft1080, doet ook vermoeden dat het Hof de redenering van VAN GIEL niet meteen 
volgt. Enigszins in tegenstelling met wat hij eerder poneert, stelt VAN GIEL 
overigens verderop zelf dat er sprake is van een zichtbaar gebrek “als de 
verontreiniging ‘waarneembaar’ is door bv. de afwezigheid van vegetatie, de kleur of 
geur van eventueel verontreinigd water, de kleur van de aarde of de aanwezigheid van 
verscheidene afvalstoffen”1081.  
 
De contractuele aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld ook optreden bij een 
huurovereenkomst1082. De huurder is namelijk onder meer overeenkomstig artikel 
1732 B.W. “aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn 
huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad”. 
Onder dergelijke huurschade valt ook bodemschade door bodemverontreiniging1083. 
De huurder is contractueel aansprakelijk van zodra vaststaat dat hij het gehuurde goed 
niet kan teruggeven in de staat waarin hij het ontving1084. De huurder kan wel het 
tegenbewijs leveren dat de beschadigingen aan het gehuurde goed buiten zijn schuld 
om zijn ontstaan. De rechtbanken stellen zich bij de beoordeling van het door de 
huurder te leveren tegenbewijs doorgaans streng op1085. 
 
De situatie komt dus sterk overeen met deze in Nederland. Het kostenverhaal uit de 
Wet bodembescherming is vergelijkbaar met het kostenverhaal na ambtshalve 
sanering uit het Bodemsaneringsdecreet. Daarnaast kunnen burgers en overheid 
beroep doen op de klassieke foutaansprakelijkheid wanneer het gaat om 
aansprakelijkheid buiten een overeenkomst en op de contractuele aansprakelijkheid 
wanneer het gaat om aansprakelijkheid binnen een contractuele verhouding. 
 
10. Het nieuwe Bodemdecreet 
 
a. Inleiding 
 
Zoals reeds aangegeven, is voor wat het Vlaams Gewest betreft het bestaande 
Bodemsaneringsdecreet het uitgangspunt van dit onderzoek. Dat decreet wordt echter, 
binnen een voorlopig nog onbepaalde tijd, vervangen door het nieuwe Bodemdecreet 
dat op 27 oktober 2006 werd goedgekeurd en op 22 januari 2007 in het Belgisch 

                                                 
1079 E. DE BEUCKELAER, o.c., 508, en haar verwijzing in voetnoot 118 naar de volgende rechtspraak: 
Brussel 28 november 1980, T. Aann. 1981, 161; Luik 11 december 1989, Act. Droit 1991, 210; Rb. 
Hasselt 3 oktober 1989, T.B.B.R. 1990, 367. 
1080 Antwerpen 17 januari 2000, A.J.T. 2000-01, 255; Amén. 2001, 243. 
1081 I. VAN GIEL, o.c., 585. 
1082 Voor een uitgebreide bespreking, zie I. VAN GIEL, o.c., 592 e.v. 
1083 Voor een toepassing, zie bijvoorbeeld Rb. Gent 11 februari 2005, T.M.R. 2005, 436, noot M. 
DAMBRE. 
1084 M. DAMBRE, “De vergoedingsplicht van de huurder in geval van bodemverontreiniging”, (noot 
onder Rb. Gent 11 februari 2005), T.M.R. 2005, 441. 
1085 Ibid. 
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Staatsblad is verschenen1086. Zoals boven reeds aangegeven, is het nog onzeker 
wanneer die vervanging zal plaastvinden. 
 
De totstandkoming van het Bodemdecreet is geen verrassing. Bij de goedkeuring van 
het Bodemsaneringsdecreet in 1995 werd reeds vooropgesteld dat een grondige 
inhoudelijke evaluatie van de bodemsaneringsregeling zou gebeuren op het moment 
dat de toepassing ervan op kruissnelheid zou zijn gekomen en dat daarop een verdere 
bijsturing of verfijning van de regeling zou volgen1087. In 2001 is OVAM dan gestart 
met het maken van een lijst van knelpunten in de normering en de uitvoering van het 
bodemsaneringsbeleid. Dat heeft op18 oktober 2001 geleid tot een gedachtewisseling 
in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement over de voorbereidingen voor 
de wijziging van het Bodemsaneringsdecreet1088. In aansluiting hierop werd op 31 
januari 2002 in de commissie Leefmilieu een hoorzitting georganiseerd over de 
knelpunten en de wijziging van het Bodemsaneringsdecreet1089. 
 
Vervolgens gaf ook de Vlaamse regering in het regeerakkoord 2004-2009 aan dat zij 
het bodemsaneringsdecreet wilde evalueren met het oog op een betere toepassing 
ervan. Het regeerakkoord bepaalt dat de Vlaamse regering wenst: 1) te zorgen voor 
kortere en efficiëntere procedures met minder vormvereisten, zonder dat dit de 
kwaliteit van de sanering aantast; 2) maatregelen te nemen opdat de lasten en kosten 
voor “onschuldige” bezitters worden verminderd; 3) de kosten en afspraken in de fase 
van het beschrijvend bodemonderzoek zo vroeg mogelijk bekend te maken; 4) inzake 
cofinanciering meer flexibele regels in te voeren voor bepaalde types van 
bodemvervuiling; 5) een vlugge sanering van vervuilde gronden met 
gezondheidsrisico’s te realiseren; 6) een hoofdstuk aan het Bodemsaneringsdecreet 
toe te voegen over bodembescherming; en 7) ervoor te zorgen dat OVAM de 
beroepen sneller afhandelt1090. 
 
Uiteindelijk heeft het toch nog geduurd tot in 2006 vooraleer een volledig nieuw 
decreet aan het Vlaams Parlement werd voorgelegd. Het decreet is dan ook gebaseerd 
op een grondige evaluatie van het bestaande bodemsaneringsbeleid.  
 
b. Schets van het Bodemdecreet 
 
1) Inhoudelijke bijsturing van een aantal bestaande krachtlijnen 
 
In de eerste plaats geeft de toelichting bij het Bodemdecreet aan dat er een 
inhoudelijke bijsturing gebeurt van een aantal bestaande krachtlijnen. Zo wordt het 
register van verontreinigde gronden uitgebouwd tot een volledige databank waarin de 
gegevens van elke door OVAM geïdentificeerde grond kunnen worden opgenomen, 
ongeacht of die grond al dan niet verontreinigd is1091. De naam van het register van 
verontreinigde gronden wordt gewijzigd in het grondeninformatieregister. Daardoor 

                                                 
1086 Met een erratum dat op 20 februari 2007 in het Belgisch Staatsblad is verschenen en dat aangeeft 
dat het decreet wel degelijk op 27 oktober 2006 werd goedgekeurd en niet op 20 oktober 2006 zoals 
verkeerdelijk in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2007 staat. 
1087 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 3. 
1088 Parl. St. Vl. Parl. 2001-02, nr. 892/1. 
1089 Parl. St. Vl. Parl. 2001-02, nr. 1065/1. 
1090 Parl. St. Vl. Parl. 2004, nr. 31/1, 86. 
1091 Zie art. 5 Bodemdecreet. 
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zou het stigmatiserend effect van de opname van een grond in het register van 
verontreinigde gronden moeten verdwijnen of minstens verminderen. In de praktijk 
wordt immers vastgesteld dat vaak de foutieve perceptie bestaat dat de opname van 
een grond in het register van verontreinigde gronden inhoudt dat deze ook 
daadwerkelijk moeten worden gesaneerd1092. 
 
Een andere inhoudelijke bijsturing betreft de sanering van een historische 
bodemverontreiniging. Deze is niet langer gericht op het bereiken van de 
achtergrondwaarden, maar wel op het vermijden dat de bodemkwaliteit een risico 
oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu. De selectie 
van de saneringstechnieken gebeurt volgens het BATNEEC-principe1093. 
 
Voor wat gemengde verontreiniging betreft, voorziet het decreet in een duidelijkere 
regeling om een onderscheid te kunnen maken in een deel van de verontreiniging dat 
als historische bodemverontreiniging moet behandeld worden en een deel van de 
verontreiniging dat als nieuwe bodemverontreiniging moet behandeld worden. 
Daardoor kunnen een aantal onduidelijkheden en betwistingen ter zake vermeden 
worden1094. 
 
De bestaande regeling inzake de saneringsplicht en de vrijstelling ervan wordt met het 
oog op een verhoogde rechtszekerheid en billijkheid verder verfijnd. Deze aspecten 
komen uitgebreid aan bod in het volgende hoofdstuk bij de evaluatie van de 
saneringsplicht. Gerelateerd met de saneringsplicht, is het feit dat de Vlaamse 
regering de mogelijkheid krijgt om een draagkrachtregeling en een 
cofinancieringsregeling uit te werken. Deze regelingen zijn bedoeld om de 
saneringsplichtige financieel bij te springen. Ze komen ook uitgebreider aan bod in 
het volgende hoofdstuk. 
 
Daarnaast voorziet het Bodemdecreet in tal van vereenvoudigingen, verduidelijkingen 
en flexibiliseringen van bepaalde procedures. Zo wordt de procedure voor de opmaak 
van een BBO vereenvoudigd, in die zin dat de verplichting tot de opmaak van het 
voorstel van BBO en de tussentijdse rapporten worden geschrapt. Het BBO en de 
bodemsanering kunnen bovendien in welbepaalde gevallen gefaseerd verlopen1095. 
Voorts kunnen een OBO en een BBO in één beweging uitgevoerd worden en in één 
rapport ingediend worden bij OVAM, zodat op een snellere en meer kostenefficiënte 
manier kan worden opgetreden1096. Ook krijgen de principes van de regeling inzake 
het gebruik van uitgegraven bodem een decretale verankering1097. Nog een andere 
verduidelijking heeft betrekking op de twee georganiseerde beroepsprocedures die in 
het Bodemsaneringsdecreet voorzien zijn. Deze worden in het nieuwe Bodemdecreet 
verder uitgewerkt en op elkaar afgestemd. Met het oog op de rechtszekerheid worden 
uitdrukkelijk de technische beslissingen van OVAM vermeld die de beroepsinstantie 
slechts marginaal kan toetsen1098. Een laatste verduidelijking betreft het feit dat het 
Bodemdecreet uitdrukkelijk in een rechtsgrond voorziet die het voor OVAM zonder 

                                                 
1092 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 4-5. 
1093 Art. 21 Bodemdecreet. 
1094 Zie art. 27 Bodemdecreet. 
1095 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 6. 
1096 Art. 44 lid 1 Bodemdecreet. 
1097 Zie art. 136-139 Bodemdecreet. 
1098 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 8. 
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betwisting moet mogelijk maken om de door haar gemaakte kosten van ambtshalve 
sanering terug te vorderen van de aansprakelijke, in geval ze optreedt omdat de 
saneringsplichtige werd vrijgesteld van de saneringsplicht op grond van het 
zogenaamde statuut van onschuldig bezit1099. 
 
Een belangrijke inhoudelijke bijsturing die zeker het vermelden waard is, heeft te 
maken met de overdracht van gronden. Ook dit aspect komt nog ruimer aan bod in het 
volgende hoofdstuk, maar het is interessant er al op te wijzen dat het Bodemdecreet 
duidelijk kiest voor een vermindering van het aantal transacties die als overdracht van 
grond (met de daaraan gekoppelde eventuele onderzoeks- en saneringsplicht) worden 
gekwalificeerd: de persoonlijke gebruiksrechten (huur, handelshuur, pacht) vallen niet 
langer onder het toepassingsgebied van de bijzondere overdrachtsprocedure. Volgens 
de toelichting bij het Bodemdecreet stelt de noodzaak tot een decretale bescherming 
van de gebruiker (huurder, pachter) in het kader van de overdracht zich immers 
minder nu het Bodemdecreet tevens voorziet in een billijke toepassing van de 
voorwaarden tot vrijstelling van de saneringsplicht in hoofde van de gebruiker1100. 
 
Daarnaast voorziet het Bodemdecreet bij de overdracht van een risicogrond in een 
rechtsgrond voor de Vlaamse Regering om de verplichting tot het uitvoeren van een 
OBO bij te sturen1101. De toelichting verduidelijkt in dit verband: 

“De uit te werken regeling moet erop gericht zijn de onderzoeksplicht op te 
heffen voor de overdracht van gronden waarop in het verleden risico-
inrichtingen werden geëxploiteerd als er al gesaneerd is met eindverklaring, 
in het geval dat de verontreiniging niet op de over te dragen grond tot stand 
gekomen is en ook nog als uit het recentste bodemonderzoek blijkt dat er 
geen verontreiniging vastgesteld werd of niet in die mate dat moet worden 
overgegaan tot een beschrijvend bodemonderzoek. Voor de overige gevallen 
zou de geldigheidsduur van het oriënterend bodemonderzoek bij vroegere 
risico-inrichtingen kunnen worden uitgebreid van twee tot vijf jaar”1102. 

 
Tot slot bepaalt het Bodemdecreet dat risicogronden via een versnelde procedure 
overgedragen kunnen worden mits de verwerver de nodige garanties stelt1103. 
 
2) Nieuwe krachtlijnen 
 
In de tweede plaats bevat het Bodemdecreet ook een aantal nieuwe krachtlijnen. Er 
wordt onder meer expliciet voorzien in een regeling voor de behandeling van 
bodemverontreiniging bij schadegevallen1104. Het Bodemdecreet introduceert tevens 
de mogelijkheid van een beperkt bodemsaneringsproject1105 en van risicobeheer in 
plaats van of in afwachting van een bodemsanering1106. De mogelijkheid van 
risicobeheer is een interessante optie in geval van een ernstige historische 

                                                 
1099 Zie art. 160 Bodemdecreet. 
1100 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 6. 
1101 Art. 103 lid 2 Bodemdecreet. 
1102 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 7. 
1103 Art. 115 Bodemdecreet. 
1104 Art. 74-82 Bodemdecreet. 
1105 Art. 56-61 Bodemdecreet. 
1106 Art. 83-90 Bodemdecreet. 
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bodemverontreiniging en komt daarom uitgebreider aan bod in het volgende 
hoofdstuk. 
 
Daarnaast bevat het Bodemdecreet onder andere een aparte titel omtrent 
bodembescherming1107. Dit was overigens een van de wensen van het Vlaamse 
regeerakkoord. Tot op heden is er namelijk nog geen rechtstreekse en 
gebiedsdekkende wetgeving rond bodembescherming. De toelichting bij het 
Bodemdecreet bepaalt hieromtrent het volgende: 

“De wetgeving rond bodemaantasting (erosie, verlies van organische stof, 
verzuring, verdichting, verlies van bodemvruchtbaarheid), alsook het aspect 
bodembescherming bij onttrekking, zijn nog onbestaande. Nochtans is 
bodem een niet-hernieuwbare hulpbron, zodat preventie, aanpak aan de bron 
en toepassing van het voorzorgsprincipe essentieel zijn. (…) Verschillende 
aspecten van bodembescherming worden momenteel gedeeltelijk gedekt 
door andere wetgeving (bijvoorbeeld mest, milieuvergunningen, ruimtelijke 
ordening, landschappen, archeologie, bos). Het toepassingsgebied van de 
titel ‘Bodembescherming’ wordt (…) dan ook beperkt tot aangelegenheden 
die niet of onvoldoende geregeld worden door andere wetgeving”1108. 

De toelichting wijst dus expliciet op het preventiebeginsel, het beginsel van aanpak 
aan de bron en het voorzorgsbeginsel om de decretale regels omtrent 
bodembescherming te rechtvaardigen. 
 
Minder relevant voor dit onderzoek is het feit dat het Bodemdecreet ook een 
specifieke regeling uitwerkt voor het onderzoek en de sanering van waterbodems1109. 
 
3) Implementatie van de Milieuschaderichtlijn 
 
Tot slot werd in het Bodemdecreet ook de nodige aandacht besteed aan de 
implementatie van de Milieuschaderichtlijn. Volgens de toelichting bij het decreet 
bleek hierbij duidelijk dat het luik van de “herstelplicht” voor bodemschade binnen 
deze richtlijn reeds behoorlijk goed werd ingevuld door de saneringsplicht bij nieuwe 
bodemverontreiniging in het Bodemsaneringsdecreet. Om het nieuwe Bodemdecreet 
in overeenstemming te brengen met de richtlijn werd de omschrijving van de 
bodemsaneringsnormen aangepast en de invulling van de saneringsplichtige persoon 
beperkt bijgestuurd waardoor duidelijker wordt aangegeven dat de exploitant van de 
schadeverwekkende activiteit het herstel moet uitvoeren1110. 
 
11. Vergelijking met het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
a. Waals Gewest 
 
1) Inleiding 
 
Zoals reeds aangegeven, bevatte de Waalse milieuregelgeving tot voor kort geen 
specifieke regeling voor bodemsanering. Daarom keurde het Waals Parlement op 1 
april 2004 het decreet relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités 
                                                 
1107 Art. 167-170 Bodemdecreet. 
1108 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 8. 
1109 Art. 124-135 Bodemdecreet. 
1110 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 8. 
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économiques à réhabiliter goed, dat het Waalse Bodemsaneringsdecreet omvat. Tot 
op heden is het Waalse Bodemsaneringsdecreet echter, op enkele bepalingen na, nog 
niet in werking getreden is. Dit geldt overigens voor bijna het volledige decreet van 1 
april 2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités 
économiques à réhabiliter. De Waalse regering moet namelijk voor de meeste 
bepalingen de datum van inwerkingtreding nog vaststellen1111. Dat betekent 
automatisch ook dat, in afwachting van de volledige inwerkingtreding van het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet, bodemverontreiniging in het Waals Gewest nog steeds 
benaderd wordt volgens de voorheen bestaande regeling. Het gaat dan meer bepaald 
om een mix van reglementeringen die van toepassing zijn, zij het meestal slechts 
indirect. De bestaande regelgeving wordt hierna kort aangegeven. Interessant daarbij 
voor brownfieldontwikkeling is de regeling waarin de CWATUP voorziet voor de 
sanering en/of de renovatie van sites à réaménager. 
 
Na het bestaande kader komt het Waalse Bodemsaneringsdecreet aan bod, dat zoals 
aangegeven nog niet tot het vigerende recht gerekend wordt. Dit decreet verdient 
nochtans zeker de nodige aandacht daar het het Waalse milieurecht met betrekking tot 
bodemverontreiniging grondig wijzigt. 
 
2) Van kracht zijnde regelgeving met betrekking tot bodemverontreiniging 
 
In de eerste plaats blijft het Waalse Milieuvergunningsdecreet een belangrijke rol 
spelen1112. Dit decreet voorziet, net zoals het Vlaamse Milieuvergunningsdecreet1113, 
in een vergunningensysteem voor de uitbating van geklasseerde inrichtingen en 
activiteiten. De lijst met geklasseerde inrichtingen en activiteiten is vastgesteld bij een 
besluit van de Waalse regering van 4 juli 20021114. Het feit dat het decreet van 
toepassing is op geklasseerde inrichtingen en activiteiten betekent meteen ook dat het 
geen regels bevat voor bodemverontreiniging die zich voordoet bij niet-geklasseerde 
inrichtingen of activiteiten, of die ontstaat door accidentele gedragingen buiten 
geklasseerde inrichtingen of activiteiten. Dergelijke bodemverontreiniging ontsnapt 
volledig aan de verplichtingen van het Waalse Milieuvergunningsdecreet1115. 
 
Het Waalse Milieuvergunningsdecreet voorziet vooreerst expliciet in haar artikel 2 lid 
2 in de bescherming van bodems: 

                                                 
1111 Zie art. 31 van het decreet van 1 april 2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites 
d’activités économiques à réhabiliter. 
1112 Voor een uitgebreide bespreking van het Waalse Milieuvergunningsdecreet, zie L. BARNICH, M. 
BELLEFROID, M. DELNOY en V. HAENEN, Le permis d’environnement expliqué, Luik, Ed. de la 
Chambre de Commerce en d’Industrie, 2003, 395 p.; F. GRAUX, A. LEBRUN, L. LEBRUN, J. 
MARBEHANT en J. PIRLET, Le nouveau permis d’environnement, Brussel, Kluwer, 2000, 179 p.; V. 
LETELLIER, Permis de lotir, d’urbanisme en d’environnement en Région de Bruxelles-capitale et en 
Région wallonne, Brussel, Larcier, 2003, 446 p.; M. PIRLET, Le permis d’environnement en Région 
wallonne, Brussel, Kluwer, 2002, 134 p.; X, Le décret wallon relatif au permis d’environnement, 
Brussel, Bruylant, 2000, 542 p. 
1113 Het Vlaamse Milieuvergunningsdecreet werd niet uitgebreid besproken, omdat alle bepalingen 
omtrent bodemsanering in het Bodemsaneringsdecreet staan, maar dat neemt niet weg dat het 
Milieuvergunningsdecreet zeer relevant is voor de preventie van bodemverontreiniging. 
1114 Besluit van de Waalse regering arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des 
installations et activités classes, B.S. 21 september 2002; Err. B.S. 4 oktober 2002. 
1115 J. SAMBON en N. DE SADELEER, “La protection des sols par la lutte contre les nuisances 
spécifiques: l’état du droit en Région wallonne et en Région bruxelloise”, in CEDRE/SERES, Sols 
contaminés, sols à décontaminer, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, 39. 
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“Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs 
de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l'eau, de l'air, des 
sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l'environnement sonore, et à 
contribuer à la gestion rationnelle de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'énergie et 
des déchets”. 

 
Reeds bij de aanvraag van de milieuvergunning kan de impact op de bodem een rol 
spelen. Artikel 17 van het Waalse Milieuvergunningsdecreet bepaalt wat allemaal uit 
de aanvraag moet blijken. Zo moet de aanvraag onder meer toelaten om de aard, de 
hoeveelheden en de significante effecten van de verwachte emissies in elk onderdeel 
van het leefmilieu te kennen. Hier valt ook de bodem onder. Bovendien moet de 
aanvraag een dossier bevatten met een milieueffectenbeoordeling en, in voorkomend 
geval, elk vereist document betreffende de beheersing van de gevaren verbonden aan 
zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
 
Daarnaast kan de Waalse regering algemene, sectorale en integrale voorwaarden 
vaststellen om de objectieven van artikel 2 te bereiken. De regering kan dus 
voorwaarden vaststellen die op een precieze manier zorgen voor de bescherming van 
de bodem. Dit is in de praktijk ook reeds gebeurd1116. Via de voorwaarden kan de 
regering er bijvoorbeeld voor zorgen dat er niet alleen tijdens, maar ook na de 
exploitatie geen gevaren, hinder of ongemakken optreden voor de mens of het 
leefmilieu. 
 
Het Waalse Milieuvergunningsdecreet verplicht voorts de vergunningsplichtige 
gebruiker/exploitant van een terrein onder meer om dit terrein bij het einde van de 
exploitatie of het aflopen van de milieuvergunning in de oorspronkelijke staat te 
herstellen, of toch minstens de gevaren weg te nemen. Het decreet bevat verschillende 
bepalingen over het herstel of de sanering. Artikel 1 13° definieert remise en état als 
volgt: 

“ensemble d’opérations, en vue de la réintégration de l’établissement dans 
l’environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage 
fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir 
de celui-ci”. 

Dit houdt dus ook in dat de exploitant de bodem moet saneren indien blijkt dat deze 
verontreinigd is. Artikel 45 §1 7° stelt daarmee samenhangend dat de beslissing die de 
vergunning toestaat, minimum de maatregelen en de termijn aangeeft voor het herstel. 
In het geval van bodemverontreiniging gaat het over saneringsmaatregelen en de 
termijn waarbinnen de sanering moet gebeuren. 
 
In de tweede plaats wordt bodemverontreiniging benaderd als een 
afvalstoffenproblematiek. Daarop is het Waalse Afvalstoffendecreet van 27 juni 1996 

                                                 
1116 Zie bijvoorbeeld het besluit van de Waalse regering van 7 juli 2005 déterminant les conditions 
sectorielles relatives aux blanchisseries industrielles, teintureries, salons lavoirs, services de nettoyage 
de vêtements, linges et autres textiles pour particuliers à l'exclusion du nettoyage à sec (B.S. 28 juli 
2005) of het besluit van de Waalse regering van 27 mei 2004 fixant les conditions intégrales 
d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de 
déchets non triés visés à la rubrique 45.92.01 (B.S. 25 augustus 2004). 
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van toepassing1117. Ook dit decreet voorziet in artikel 7 §2 in algemene bewoordingen 
in de bescherming van de bodem: 

“Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou 
d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets 
négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités 
par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à 
l'environnement ni à la santé de l'homme”. 

De producent of houder van afvalstoffen moet deze afvalstoffen dus beheren of laten 
beheren op een manier dat de negatieve effecten op de bodem beperkt blijven.  
 
Het beheer van afvalstoffen houdt onder meer ook in het toezicht op en de sanering 
van sites voor afvalverwijdering of nuttige toepassing na hun sluiting1118. Net zoals 
het Waalse Milieuvergunningsdecreet vereist dit decreet dus de sanering (remise en 
état) na de sluiting van elke site voor afvalverwijdering of nuttige toepassing1119. 
Remise en état wordt daarbij quasi identiek gedefinieerd als in het 
Milieuvergunningsdecreet1120. 
 
Daarnaast kan een burgemeester als veiligheidsmaatregel aan een houder van 
afvalstoffen opleggen een plan de réhabilitation, zijnde een herontwikkelingsplan1121, 
in te dienen, en eventueel, een zekerheid te stellen ten voordele van het Office wallon 
des déchets 1122. 
 
Via beide concepten, remise en état en réhabilitation, kan de Waalse overheid 
bodemverontreiniging doen saneren, en meer in het algemeen de aanwezige 
afvalstoffen laten verwijderen. Deze concepten zijn niet nieuw. Ze bestonden reeds in 
het oude, intussen opgeheven, Afvalstoffendecreet1123. 
 
Voorts geeft het Waalse Afvalstoffendecreet in haar artikel 39 §1 het Waals Gewest 
de taak om een publieke instelling op te richten die een inventaris moet opstellen en 
bijhouden van verontreinigde terreinen en die moet zorgen voor de uitvoering van het 
ambtshalve herstel van dergelijke terreinen1124. De Waalse regering heeft hiervoor de 
Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQuE) aangeduid1125. 
                                                 
1117 Voor een uitgebreide bespreking van het Waalse Afvalstoffendecreet, zie CEDRE, De nouvelles 
règles en matière de déchets, Brussel, La Charte, 1997, 224 p.; B. DELTOUR, “Le nouveau décret 
wallon relatif aux déchets: un aperçu”, Amén. 1997, 21-30. 
1118 Voor de definitie van “beheer”, zie artikel 2 8° van het Waalse Afvalstoffendecreet: “la collecte ou 
le transport ou la valorisation ou l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, 
ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur 
fermeture”. 
1119 Zie art. 1 lid 3 2° Waalse Afvalstoffendecreet. 
1120 Vergelijk art. 2 19° Waalse Afvalstoffendecreet met art. 1 13° Waalse Milieuvergunningsdecreet. 
1121 De vertaling van réhabilitation door herontwikkeling lijkt het meest aan te sluiten bij de 
inhoudelijke betekenis van het begrip. 
1122 Art. 42 §1 Waalse Afvalstoffendecreet. 
1123 Decreet van 5 juli 1985 relatif aux déchets, B.S. 14 december 1985. Dit decreet werd opgeheven 
door artikel 65 van het huidige Waalse Afvalstoffendecreet. 
1124 Art. 39 §1 Waalse Afvalstoffendecreet: “La Région crée, via une mission déléguée à la Société 
régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions 
sont: 
1° la réalisation, la mise à jour et la transmission périodique à l'Office de l'inventaire des sites 
contaminés ainsi que l'exécution de la remise en état d'office de tels sites; (…)” 
1125 Zie art. 1 2° van het besluit van de Waalse regering van 16 januari 1997 fixant les conditions 
d'accès aux sites par la société publique constituée en exécution de l'article 39 du décret du 27 juin 
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SPAQuE bestaat reeds sinds 19911126 en heeft twee belangrijke taken toegekend 
gekregen. Ten eerste staat zij in voor de inventaris van verontreinigde terreinen. Zij 
stuurt periodiek de inventaris van verontreinigde terreinen door naar het Office wallon 
des déchets. Ten tweede voert zij de ambtshalve saneringen uit. Intussen werden en 
worden reeds verscheidene voormalige sites voor afvalverwijdering of nuttige 
toepassing op grond van artikel 39 van het Waalse Afvalstoffendecreet ambtshalve 
gesaneerd1127. 
 
Ten slotte zijn er nog een aantal andere regelgevingen zijdelings van toepassing op 
verontreinigde bodems. Het gaat dan meer bepaald om bijvoorbeeld regelgeving met 
betrekking tot de bescherming van oppervlaktewateren en het grondwater. De regels 
hieromtrent zijn opgenomen in Boek II van het Waalse Milieuwetboek1128. 
 
3) Specifieke regeling voor sites à réaménager (SAR) 
 
3.1. Inleiding 
 

                                                                                                                                            
1996 relatif aux déchets et établissant les modalités d'indemnisation des préjudices matériels du fait 
d'études, analyses, prélèvements ou travaux réalisés dans le cadre de la politique des déchets, B.S. 27 
februari 1997.  
1126 Voor een overzicht van het ontstaan en de taken van SPAQuE, zie J. REGINSTER, “Action de la 
Spaque en ce qui concerne la décontamination des sols en Région wallonne”, in CEDRE/SERES, Sols 
contaminés, sols à décontaminer, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, 347-374. 
1127 Het gaat meer bepaald om de volgende sites: 

- site van de stortplaats van les Isnes te Gembloux; 
- site van de vroegere vuilstortplaats “SAUVAGE” te Morlanwelz-CRONFESTU; 
- site van de vroegere vuilstortplaats d'Anton te Andenne (Bonneville); 
- site d'Hensies te Hensies; 
- site Exide Automotive (voorheen Tudor) te Archennes (Grez-Doiceau); 
- site “Le Lumsonry” te Tarcienne; 
- site “Fond du Houtia” te Bertrée (Hannut); 
- site van Fontilloi te Namen; 
- site “Goudronnerie Robert” te Ransart; 
- site “Cabay-Jouret” te La Louvière; 
- site “Centrale électrique” te Quaregnon; 
- site “Cokerie Flémalle” te Flémalle; 
- site “WOJDA 1” te Braine-le-Comte; 
- site “WOJDA 2” te Braine-le-Comte; 
- site “SAFEA” te La Louvière; 
- site “Purfina” te Châtelet; 
- site “Ammoniaque” te Luik; 
- site “Boulonnerie Boël” te La Louvière; 
- site “Javel Lacroix” te La Louvière; 
- site “Carrières et Fours de Sclaigneaux” te Andenne; 
- site “Tubize Plastics” te Tubeke; 
- site “Centrale électrique” te Farciennes; 
- site “Aciérie Allard” te Charleroi; 
- site “Boma” te Charleroi; 
- site “Ubell” te La Louvière; 
- site “Fonderie Léonard Giot” te Charleroi; 
- site “UCB” te Le Roeulx; 
- site “Huileries Grisard” te Bergen. 

1128 Zie het decreet van 27 mei 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code 
de l'Eau, B.S. 23 september 2004; Err. B.S. 1 april 2005. 
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Naast de momenteel van kracht zijnde regelgeving kent het Waals Gewest sinds het 
programmadecreet van 23 februari 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir 
wallon1129 ook een specifieke regeling voor sites à réaménager (her in te richten 
sites)1130. Deze regeling is zeer interessant voor de ontwikkeling van brownfields. Ze 
is opgenomen in de artikelen 167-171 CWATUP en is in werking getreden op 1 
januari 2006. Ze vervangt volledig de voorgaande bepalingen omtrent sites d’activités 
économiques à réhabiliter (SAER). Nochtans was de regeling nog maar pas 
ingrijpend gewijzigd door het decreet van 1 april 2004 relatif à l’assainissement des 
sols pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter1131. De volgende 
SAER’s waren intussen reeds vastgesteld op basis van het decreet van 1 april 
20041132: 

- “CARCOKE” te Tertre1133; 
- “Tir national” te Bergen1134; 
- “Clabecq” te Tubeke1135; 
- “Usine à gaz”, te Bergen1136; 
- “ORTMANS” te Verviers1137; 
- “SAFEA” te La Louvière1138; 
- “Arsenal SNCB” te Pont-à-Celles1139; 

                                                 
1129 B.S. 7 maart 2006; Err. B.S. 7 april 2006. 
1130 Voor een bespreking van de definitie van een SAR zij verwezen naar hoofdstuk I. Brownfields in 
de zin van dit onderzoek vallen zeker onder het toepassingsgebied van de regeling voor SAR’s. 
1131 Het decreet van 1 april 2004 wijzigde dan weer een andere regeling die bestond sinds 1997 (Zie het 
decreet van 27 november 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de 
l'Urbanisme et du Patrimoine, B.S. 12 februari 1998; Err. B.S. 23 oktober 1998). Die laatste regeling 
was een eerste kader met betrekking tot brownfields, zodat gezegd kan worden dat het Waals Gewest 
sinds 1997 in zekere zin beschikt over een aangepast instrument voor brownfieldontwikkeling. Het 
decreet van 1 april 2004 was wel nog maar gedeeltelijk in werking getreden. Het komt erop neer dat de 
wijziging van de artikelen 167 en 168 CWATUP in werking getreden was, maar de wijziging van 
artikel 169 nog niet. Dat hield onder meer in dat de bepalingen omtrent de aanpak van eventuele 
verontreiniging nog niet in werking waren, daar deze in artikel 169 gingen komen te staan. 
1132 Deze SAER’s worden overigens in de titel van het betreffende besluit nog steeds SAED’s 
genoemd. 
1133 Besluit van de Waalse regering van 8 juli 2004 chargeant la Société publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l’assainissement et la 
rénovation du SAED dit “CARCOKE”, à Tertre, B.S. 28 juli 2004. 
1134 Besluit van de Waalse regering van 8 juli 2004 chargeant la Société publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l’assainissement et la 
rénovation du SAED dit “Tir national”, à Mons, B.S. 28 juli 2004. 
1135 Besluit van de Waalse regering van 8 juli 2004 chargeant la Société publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l’assainissement et la 
rénovation du SAED dit “Clabecq”, à Tubize, B.S. 28 juli 2004. 
1136 Besluit van de Waalse regering van 8 juli 2004 chargeant la Société publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l’assainissement et la 
rénovation du SAED dit “Usine à gaz”, à Mons, B.S. 28 juli 2004. 
1137 Besluit van de Waalse regering van 8 juli 2004 chargeant la Société publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement, de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l’assainissement et la 
rénovation du SAED, dit “ORTMANS”, à Verviers, B.S. 28 juli 2004. 
1138 Besluit van de Waalse regering van 8 juli 2004 chargeant la Société publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l’assainissement et la 
rénovation du SAED dit “SAFEA”, à La Louvière, B.S. 28 juli 2004. Dit besluit is intussen opgeheven 
door artikel 5 van het besluit van de Waalse regering van 22 december 2005 chargeant la Société 
publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation du site dit 
“SAFEA”, à La Louvière. Op grond van dit laatste besluit wordt de ambtshalve sanering uitgevoerd op 
basis van het Waalse Afvalstoffendecreet en niet langer op basis van de CWATUP. 
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- “Moulin Dambot” te La Louvière1140; 
- “Les Houssus N° 6” te La Louvière1141; 
- “ISP-De COCK” te Gosselies1142; 
- “Bois Saint-Jean” te Seraing1143. 

 
De wijziging door het programmadecreet is ingegeven door de wens om een 
onderscheiden regeling te hebben voor de zwaar verontreinigde sites enerzijds en de 
lichte of niet verontreinigde sites die toch een zekere ontwikkeling nodig hebben 
anderzijds. Op de zwaar verontreinigde sites zou dan het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet van toepassing zijn en op de lichte tot niet verontreinigde 
sites de artikelen 167-171 CWATUP. De bedoeling is om op de licht of niet 
verontreinigde sites sneller te kunnen optreden1144. Onder de nieuwe regeling moet er 
op de site ook niet langer een economische activiteit plaatsgevonden hebben, 
waardoor het toepassingsgebied van de regeling wordt uitgebreid. 
 
Daarnaast heeft de Waalse regering ter uitvoering van artikel 182 CWATUP ook een 
lijst vastgesteld van sites de réhabilitation paysagère et environnementale1145. Artikel 
182 CWATUP voorziet namelijk in een specifieke regeling voor sites waarvan de 
herontwikkeling prioritair is wat betreft het landschap en het leefmilieu. 
 
Voor de kosten in verband met de SAR’s en de sites de réhabilitation paysagère et 
environnementale beschikt de overheid over het Fonds budgétaire des sites à 
réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale1146. 
 
3.2. Vaststelling van een SAR 
 
De vaststelling van een SAR gebeurt door de Waalse regering, na afbakening van de 
omtrek. De vaststelling kan onder meer gebeuren op voorstel van een gemeente, een 
vereniging van gemeenten, een of meerdere eigenaars of titularissen van een zakelijk 

                                                                                                                                            
1139 Besluit van de Waalse regering van 8 juli 2004 chargeant la Société publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l’assainissement et la 
rénovation du SAED dit “Arsenal SNCB”, à Pont-à-Celles, B.S. 28 juli 2004. 
1140 Besluit van de Waalse regering van 8 juli 2004 chargeant la Société publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l’assainissement et la 
rénovation du SAED dit “Moulin Dambot”, à La Louvière, B.S. 28 juli 2004. 
1141 Besluit van de Waalse regering van 8 juli 2004 chargeant la Société publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l’assainissement et la 
rénovation du SAED dit “Les Houssus N° 6”, à La Louvière, B.S. 28 juli 2004. 
1142 Besluit van de Waalse regering van 8 juli 2004 chargeant la Société publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l’assainissement et la 
rénovation du SAED dit “ISP-De COCK”, à Gosselies, B.S. 28 juli 2004. 
1143 Besluit van de Waalse regering van 8 juli 2004 chargeant la Société publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l’assainissement et la 
rénovation du SAED dit “Bois Saint-Jean”, à Seraing, B.S. 28 juli 2004. 
1144 Parl. St. W. Parl. 2005-06, nr. 296/1, 19. 
1145 Zie het besluit van de Waalse regering van 1 december 2005 relatif aux sites de réhabilitation 
paysagère et environnementale, B.S. 3 januari 2006. 
1146 Art. 183bis CWATUP. Dit artikel werd recentelijk in de CWATUP ingevoegd door het decreet van 
20 juli 2005 créant un Fonds budgétaire d’assainissement des sites d’activité économique à réhabiliter 
et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, B.S. 30 augustus 2005. De titel van het 
fonds is door het programmadecreet van 23 februari 2006 aangepast aan de nieuwe regeling voor 
SAR’s. Voor het voorstel voor de omvang van het budget van het fonds voor 2006-2007, zie Parl. St. 
W. Parl. 2006-07, nr. 4-III bcd/1 Annexe 2. 
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recht, of op eigen initiatief. De regering is niet verplicht om op een voorstel in te gaan. 
De procedure tot vaststelling is opgenomen in artikel 169 CWATUP. De regering 
brengt de beslissing tot vaststelling, inclusief in voorkomend geval het 
milieueffectenrapport, ter kennis en legt ze ter advies voor aan verscheidene instanties 
en personen opgesomd in §2, zoals het college van burgemeester en schepenen en de 
betrokken eigenaar(s). Zij kunnen hun opmerkingen binnen de 30 dagen aan de 
regering overmaken. Doen zij dit niet, wordt ervan uitgegaan dat zij geen bezwaar 
hebben. Het college van burgemeester en schepenen organiseert binnen de 5 dagen 
een openbaar onderzoek gedurende 15 dagen. De eigenaar moet tevens binnen de 15 
dagen elke titularis van een zakelijk recht, elke huurder of bezetter, en elke persoon 
die werken op het terrein zou gaan uitvoeren op de hoogte brengen van de beslissing. 
Het is duidelijk aan de termijnen te zien dat het gaat om een zeer snelle procedure. 
 
De regering stelt, ingevolge artikel 169 §4 CWATUP, binnen de 60 dagen na de 
kennisgeving de omtrek van de SAR definitief vast. Onder het decreet van 1 april 
2004 kon de vaststelling een herziening van het plan de secteur1147 bevatten. In het 
licht daarvan introduceerde het decreet een nieuwe categorie van 
bestemmingsgebieden, meer bepaald het herontwikkelingsgebied (zone de 
réhabilitation). Het programmadecreet van 23 februari 2006 schaft de mogelijkheid 
tot herziening van het plan de secteur en de introductie van het 
herontwikkelingsgebied opnieuw af.  
 
Het besluit tot vaststelling wordt vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
en het Publicatieblad van de Europese Unie. De bedoeling hiervan is volgens de 
parlementaire voorbereiding een maximum aan publiciteit voor elk 
herinrichtingsproject te verzekeren, evenals de interesse te wekken voor de werking 
en de financiering van het beleid, in voorkomend geval door de creatie van een 
samenwerking1148. De regering brengt opnieuw de instanties en personen opgesomd in 
§2 op de hoogte. Het besluit wordt ingeschreven in het hypotheekkantoor. De 
eigenaar meldt de beslissing binnen de 15 dagen aan elke titularis van een zakelijk 
recht en elke huurder of bezetter.  
 
Vanaf de kennisgeving van het besluit tot vaststelling tot op het einde van de werken 
kunnen de eigenaars de goederen binnen het afgebakende terrein niet vervreemden of 
bezwaren met zakelijke rechten zonder de toestemming van de regering. Wanneer de 
regering uitdrukkelijk of stilzwijgend ingestemd heeft met de vervreemding, blijft de 
nieuwe titularis van zakelijke rechten gehouden tot dezelfde verplichtingen als de 
voorgaande1149. 
 
Over het verdere verloop van de procedure bepaalt de CWATUP niets. Artikel 169 §8 
zegt enkel nog dat de regering uitvoeringsbepalingen kan uitwerken. Dat maakt het 
geheel veel beperkter dan het oude artikel 169 CWATUP en zeker dan de door het 
decreet van 1 april 2004 uitgewerkte regeling, die weliswaar nog niet in werking was 
getreden. Het in het decreet van 1 april 2004 voorgestelde artikel 169 CWATUP gaf 
het verdere verloop van de herontwikkeling gedetailleerd aan in 19 nieuwe 
subartikelen. In het huidge artikel 169 CWATUP is dat dus niet het geval. Het is 
daarom wachten op een besluit van de Waalse regering voor meer duidelijkheid.  
                                                 
1147 Cfr. infra. 
1148 Parl. St. W. Parl. 2005-06, nr. 296/1, 20. 
1149 Art. 171 §1 CWATUP. 
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Een belangrijk gevolg van de vaststelling van een SAR is echter terug te vinden in 
artikel 127 §1 5° CWATUP. Volgens dat artikel wordt de stedenbouwkundige 
vergunning voor werken binnen de omtrek van een SAR of een site de réhabilitation 
paysagère et environnementale, in afwijking van de artikelen 84 en 89 CWATUP, 
afgeleverd door de regering of de bevoegde ambtenaar, in plaats van het college van 
burgemeester en schepenen. Onder bepaalde voorwaarden kan die vergunning 
afgeleverd worden zonder rekening te moeten houden met de geldende ruimtelijke 
bepalingen neergelegd in het plan de secteur, in een plan communal d’aménagement, 
in een règlement communal d’urbanisme of in een plan d’alignement1150. De werken 
kunnen daardoor plaatsvinden zonder dat een of ander ruimtelijk plan eerst moet 
worden gewijzigd1151. 
 
3.3. Conclusie 
 
Het Waals Gewest lijkt wat de ontwikkeling van SAR’s, SAED’s en SAER’s 
duidelijk in een overgangsfase te zitten in die zin dat de nieuwe regelingen elkaar zo 
snel hebben opgevolgd dat het niet meer duidelijk is welke regeling nu van toepassing 
is op de vastgestelde sites. Dat geldt bijvoorbeeld voor de SAER’s die via 
verschillende besluiten van 8 juli 2004 aangeduid zijn en waarop normaal het regime 
van het decreet van 1 april 2004 van toepassing was.  
 
De Waalse overheid heeft de procedure voor de herinrichting van lichte of niet 
verontreinigde terreinen duidelijk willen versnellen en versoepelen. Ze lijkt daarin vrij 
goed geslaagd. De termijnen voor de vaststelling zijn bijzonder kort. Eens de 
vaststelling is gebeurd, kan de regering of de bevoegde ambtenaar de nodige 
stedenbouwkundige vergunningen afleveren, eventueel in afwijking van de 
ruimtelijke plannen. Het is wel nog niet duidelijk hoe dit in de praktijk gaat werken. 
Tot op heden is er nog geen enkel besluit tot vaststelling van een SAR verschenen.  
 
4) Het Waalse Bodemsaneringsdecreet 
 
4.1. Inleiding 
 
Het Waalse Bodemsaneringsdecreet wijzigt ingrijpend de aanpak in het Waals Gewest 
van bodemverontreiniging, al moet het decreet nog grotendeels inwerkingtreden1152. 
De paar artikelen die reeds in werking getreden zijn, zijn hoofdzakelijk artikels waarin 
aan de regering gevraagd wordt het decreet via enkele noodzakelijke 
uitvoeringsbesluiten verder uit te voeren. Het Waalse Bodemsaneringsdecreet is 
opgenomen in artikel 26 van het reeds herhaaldelijk vermelde decreet van 1 april 
2004, en bestaat zelf uit 73 artikelen. Voor een goed begrip wordt het decreet hierna 
gezien als een decreet dat apart kan bestaan en wordt daarom verwezen naar de eigen 
artikelnummers. 
 
4.2. Toepassingsgebied 
 

                                                 
1150 Art. 127 §3 CWATUP. 
1151 Parl. St. W. Parl. 2005-06, nr. 296/1, 20. 
1152 Zolang als dat echter niet het geval is, moet de bespreking in de toekomstige zin begrepen worden. 
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Het decreet start in artikel 2 met een aantal belangrijke definities, zoals deze van 
bodem, bodemverontreiniging, bodemverontreiniging die een ernstige bedreiging 
vormt, grond en verontreinigde grond. Daarbij valt direct de parallel op met het 
Vlaamse Bodemsaneringsdecreet. Het Waalse decreet duidt wel geen instantie aan als 
bevoegde overheid, zoals OVAM aangeduid is in het Vlaams Gewest. De bevoegde 
overheid is de regering of haar gemachtigde1153. 
 
Het Waals Gewest heeft er ook voor geopteerd een onderscheid te maken tussen 
nieuwe, historische en gemengde bodemverontreiniging. Nieuwe 
bodemverontreiniging is ontstaan vanaf 1 januari 20031154. Historische 
bodemverontreiniging is ontstaan voor 1 januari 20031155. Voor wat gemengde 
bodemverontreiniging betreft, zijnde bodemverontreiniging deels van voor 1 januari 
2003 en deels van nadien1156, voorziet het decreet in een identieke regeling als in het 
Vlaams Gewest. Kunnen de twee soorten bodemverontreiniging onderscheiden 
worden, worden de respectieve bepalingen voor elke soort bodemverontreiniging 
toegepast. Is dit niet mogelijk, dan gelden uitsluitend de bepalingen voor nieuwe 
bodemverontreiniging. In het geval van brownfields zal het bijna steeds gaan om 
historische of gemengde bodemverontreiniging. Voor deze laatste vorm bestaan geen 
aparte regels. De bespreking van het decreet richt zich dan ook vooral op de 
bepalingen omtrent historische bodemverontreiniging. 
 
Het Waalse Bodemsaneringsdecreet voorziet in tal van soorten waarden. Twee 
categorieën van waarden zijn fundamenteel om te bepalen of de verplichtingen uit het 
decreet gelden1157. In de eerste plaats gaat het om de drempelwaarden (valeurs seuil). 
De drempelwaarden geven de concentraties aan van verontreinigende stoffen in de 
bodem of in het grondwater die bij overschrijding leiden tot een étude de 
caractérisation (hierna EC) 1158. De regering moet deze waarden nog vaststellen. In de 
tweede plaats zijn de bijzondere waarden (valeurs particulières) belangrijk. Deze 
waarden worden geval per geval vastgesteld door de bevoegde overheid in het 
certificaat dat afgeleverd wordt na een eerste EC of een eerste sanering1159.  
 
Daarnaast bestaan er ook interventiewaarden (valeurs d’intervention). Hierbij gaat het 
om concentraties van verontreinigende stoffen in de bodem of in het grondwater die 
bij overschrijding leiden tot een bepaalde interventie1160. Die interventie kan bestaan 
uit een sanering1161, veiligheidsmaatregelen (mesures de sécurité) en/of 
opvolgingsmaatregelen (mesures de suivi). De regering moet de interventiewaarden 

                                                 
1153 Het is niet duidelijk wie dat in de praktijk zal zijn. Het lijkt logisch dat de regering deze rol 
toevertrouwt aan SPAQuE. 
1154 Art. 2 4° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1155 Art. 2 5° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1156 Art. 2 6° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1157 B. JADOT, o.c., 204. 
1158 Art. 2 18° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1159 Art. 2 20° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1160 Art. 2 19° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1161 Dit is althans zo volgens de definitie. JADOT wijst er echter op dat geen enkele bepaling van het 
Waalse Bodemsaneringsdecreet een dergelijk regime organiseert. Volgens hem kan de overschrijding 
van een interventiewaarde daarom niet leiden tot de verplichting om tot sanering over te gaan, en hij 
vindt hiervoor steun in de parlementaire voorbereiding (B. JADOT, o.c., 204). 
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nog vaststellen. De regering kan de interventiewaarden, alsook de drempelwaarden, 
aanpassen in functie van het gebruik van de bodem1162. 
 
Tot slot zijn er nog de referentiewaarden (valeurs de référence). Dit zijn indicatieve 
waarden van bij afwezigheid van bepaalde invloeden verwachte 
achtergrondconcentraties (concentrations de fond) van verontreinigende stoffen in de 
bodem of in het grondwater die in principe overeenkomen met het door de sanering te 
bereiken doel1163. De achtergrondconcentraties zijn de heersende concentraties van 
verontreinigende stoffen in de bodem of in het grondwater. Deze kunnen verschillen 
naargelang de geologische variaties en de invloed van activiteiten1164. 
 
Wanneer moet er nu gesaneerd worden? Naast het feit dat men steeds vrijwillig mag 
overgaan tot bodemsanering, kan de regeling van het decreet voor een bepaalde grond 
op eender welk moment starten na een beslissing van de bevoegde overheid1165. Er 
rust dus geen zelfstandige onderzoeksplicht op wie dan ook1166. De bevoegde 
overheid vermeldt in haar beslissing de ernstige aanwijzingen dat een 
bodemverontreiniging de drempelwaarden of de te bereiken bijzondere waarden 
overschrijdt of dreigt te overschrijden, of desgevallend de niet toegelaten 
aanwezigheid van afvalstoffen. Voorts bepaalt artikel 18 van het decreet dat de 
bevoegde overheid beslist “eu égard en particulier au risque de menace grave”, m.a.w. 
in het bijzonder in aanmerking nemend het risico op een ernstige bedreiging. Volgens 
JADOT is dit een ambigue bepaling1167. Gezien de verdere opbouw van het decreet, 
bedoelt de decreetgever hier hoogstwaarschijnlijk mee dat de bevoegde overheid bij 
het nemen van haar beslissing het eventuele risico onderzoekt. 
 
Daarnaast voegt het decreet van 1 april 2004 in het Waalse Milieuvergunningsdecreet 
nog een speciaal regime in voor milieuvergunningsplichtige inrichtingen en 
activiteiten die op de lijst voorkomen van inrichtingen en activiteiten die het meest 
vatbaar zijn om bodemverontreiniging te veroorzaken1168. Deze inrichtingen en 
activiteiten worden hierna aangeduid als risico-inrichtingen en –activiteiten. De 
relevante bepalingen van het decreet van 1 april 2004 moeten echter nog in werking 
treden. Eens dat gebeurd is, zal de regering de lijst van risico-inrichtingen en –
activiteiten moeten vaststellen. Er wordt dan ook een nieuw artikel 59ter in het 
Milieuvergunningsdecreet opgenomen1169. Volgens dat artikel zijn de exploitanten 
van risico-inrichtingen en –activiteiten, zonder afbreuk te doen aan hun verplichtingen 

                                                 
1162 Art. 8 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1163 Art. 2 17° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1164 Art. 2 16° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1165 Art. 18 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1166 In tegenstelling tot het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet waar dit voor wat nieuwe 
bodemverontreiniging betreft, wel het geval is. 
1167 B. JADOT, o.c., 206 (“le texte est, sur ce point, ambigu: signifie-t-elle que l’autorité ne peut 
décider qu’il y a lieu d’appliquer le dispositif que si elle établit l’existence d’un tel risque ou plutôt 
qu’elle doit seulement, à l’occasion de l’adoption de la décision, s’enquérir de l’existence éventuelle 
d’un risque de menace grave?”). 
1168 Zie art. 18 e.v. Decreet van 1 april 2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites 
d’activités économiques à réhabiliter. 
1169 Art. 21 Decreet van 1 april 2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités 
économiques à réhabiliter. 
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onder het Milieuvergunningsdecreet, onderworpen aan de verplichtingen uit het 
Waalse Bodemsaneringsdecreet bij elke beëindiging van de exploitatie1170. 
 
4.3. Saneringsproces 
 
Het Waalse Bodemsaneringsdecreet organiseert de sanering in verschillende fasen. De 
eerste fase bestaat uit een étude d’orientation (hierna EO). Dit komt overeen met het 
OBO in het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet. Een EO verifieert de eventuele 
aanwezigheid van bodemverontreiniging en geeft, in voorkomend geval, een eerste 
beschrijving en schatting van de bodemverontreiniging. Artikel 32 geeft een 
opsomming van wat de EO allemaal moet omvatten. In principe moet er steeds een 
EO uitgevoerd worden wanneer de regeling van het Waalse Bodemsaneringsdecreet 
van toepassing is. Artikel 35 voorziet evenwel in een aantal uitzonderingen. Zo kan 
bijvoorbeeld de bevoegde overheid op initiatief van de saneringsplichtige1171 of op 
eigen initiatief beslissen dat een EO niet nodig is. In dat geval zijn de bepalingen 
omtrent de volgende fase direct van toepassing1172. 
 
Wanneer uit de EO volgt dat voor een of meerdere geanalyseerde stoffen de 
drempelwaarden overschreden zijn en de achtergrondconcentraties lager zijn dan de 
drempelwaarden1173, kan de bevoegde overheid beslissen dat het noodzakelijk is een 
étude de caractérisation (EC) uit te voeren1174. Een EC komt overeen met het BBO in 
het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet. Een EC moet onder meer exact de aard en de 
graad van bodemverontreiniging in kaart brengen en aangeven of, en binnen welke 
termijn, de sanering moet gebeuren. Artikel 38 geeft een opsomming van wat de EC 
allemaal moet omvatten. Artikel 40 voorziet wel in een aantal uitzonderingen, 
grotendeels identiek aan deze in artikel 35 met betrekking tot de EO, volgens dewelke 
geen EC nodig is. Bovendien kan de bevoegde overheid, indien de voorgaande 
voorwaarden niet voldaan zijn, maar er afvalstoffen aanwezig zijn, direct beslissen tot 
de noodzaak om een bodemsaneringsproject te realiseren1175. 
 
De beslissing tot het verplicht uitvoeren van een EC kan tevens 
veiligheidsmaatregelen opleggen, van de saneringsplichtige een financiële zekerheid 
eisen, en aangeven dat er een étude de risque (hierna ER) moet gebeuren. Een ER gaat 
specifiek in op het risico voor mens en milieu en op de dringendheid van de sanering. 
Daaruit moet ook blijken of een bodemverontreiniging een ernstige bedreiging vormt. 
 
                                                 
1170 Nieuw artikel 59ter §1 lid 3 van het Waalse Milieuvergunningsdecreet verstaat onder de 
beëindiging van de exploitatie: “la cessation d’exploitation résultant soit: 
1° de l’échéance de la durée de validité du permis si, entre-temps, un nouveau permis n’a pas été 
délivré pour la même installation ou activité; 
2° du retrait du permis opéré conformément aux articles 65, §2, ou 72, §1er; 
3° d’une renonciation expresse de l’exploitant à se prévaloir des effets du permis; 
4° de l’absence d’exploitation de l’installation ou de l’activité en totalité ou pour une part substantielle 
de celle-ci pendant un délai de deux ans”. 
1171 Voo de inhoudelijke betekenis van deze term, cfr. infra. 
1172 Art. 35 lid 1 4° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1173 De achtergrondconcentraties moeten dus ook overschreden zijn. 
1174 Art. 33 lid 2 4° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1175 Art. 33 lid 2 5° Waalse Bodemsaneringsdecreet. In dat geval beoogt de sanering de reïntegratie van 
het terrein in aanmerking genomen de reaffectatie tot een functioneel gebruik of met het oog op het 
wegnemen van de risico’s op verontreiniging die uitgaan van de afvalstoffen (art. 46 Waalse 
Bodemsaneringsdecreet). 
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Op basis van de EC kan de bevoegde overheid beslissen dat een bodemsanering 
noodzakelijk is. De beslissing geeft meteen aan of de bodemverontreiniging een 
ernstige bedreiging uitmaakt. Bij een historische bodemverontreiniging is 
bodemsanering vereist indien tegelijkertijd aan twee voorwaarden voldaan is: 
1° De EC geeft aan dat de drempelwaarden voor ten minste een geanalyseerde 
parameter overschreden zijn en dat de achtergrondconcentraties voor de betreffende 
parameters lager zijn dan de gemeten concentraties; en 
2° De beslissing van de bevoegde overheid geeft aan dat de bodemverontreiniging een 
ernstige bedreiging vormt1176. 
Historische bodemverontreiniging moet dus, net zoals in het Vlaams Gewest, een 
ernstige bedreiging vormen, opdat de saneringsplichtige tot de effectieve 
bodemsaneringswerken moet overgaan. Artikel 2 7° van het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet definieert een bodemverontreiniging die een ernstige 
bedreiging inhoudt als volgt: 

“a. pollution du sol qui, eu égard aux caractéristiques du sol et aux fonctions 
remplies par celui-ci, à la nature, à la concentration et au risque de diffusion 
des substances ou organismes présents, implique ou est susceptible 
d’impliquer entre les substances ou organismes polluants et les hommes, les 
animaux et les végétaux un contact portant certainement ou probablement 
préjudice à la santé de l’homme ou à la qualité de l’environnement; 
b. pollution du sol susceptible de porter préjudice aux réserves en eau 
potabilisable”. 

Deze definitie lijkt zeer sterk op die in het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet. 
 
Wanneer uit de EC blijkt dat een historische bodemverontreiniging geen sanering 
vereist, maar dat de interventiewaarden wel overschreden zijn, bepaalt de beslissing 
over de EC minimum dat de zones van het terrein die de interventiewaarden 
overschrijden, onderworpen worden aan veiligheidsmaatregelen en/of 
opvolgingsmaatregelen1177. Enkel in deze situatie spelen de interventiewaarden een 
rol. Indien de saneringsplichtige moet overgaan tot bodemsanering, bepaalt de 
beslissing hiertoe ook de veiligheidsmaatregelen. 
 
Indien een historische bodemverontreiniging gesaneerd moet worden, laat de 
saneringsplichtige door een erkende deskundige een bodemsaneringsproject opstellen. 
Het project wordt ter goedkeuring aan de bevoegde overheid voorgelegd1178. Bij 
goedkeuring kan de bevoegde overheid een zekerheid vragen1179. De goedkeuring van 
het bodemsaneringsproject geldt als milieuvergunning, stedenbouwkundige 
vergunning, enige vergunning, verklaring of registratie1180. 
 
Eens het bodemsaneringsproject goedgekeurd is, kunnen de bodemsaneringswerken 
starten. De sanering van een historisch verontreinigd terrein herstelt de bodem, voor 
de verontreinigende stoffen die de drempelwaarden overschrijden, tot op het niveau 
dat de bevoegde overheid bepaalt1181. Dit niveau gaat naar de referentiewaarden toe en 

                                                 
1176 Art. 42 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1177 Art. 39 lid 4 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1178 Art. 47 e.v. Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1179 Art. 53 lid 2 2° b Waalse Bodemsaneringsdecreet. Het stellen van een zekerheid gebeurt volgens de 
modaliteiten in artikel 55 van het Waalse Milieuvergunningsdecreet. 
1180 Art. 55 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1181 Art. 45 lid 1 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
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staat minimum toe de ernstige bedreiging te doen verdwijnen rekening houdend met 
de karakteristieken van het terrein1182. Er wordt echter in een uitzondering voorzien 
om het herstel van de bodem toe te staan tot op het niveau dat de best beschikbare 
technieken mogelijk maken te bereiken1183. Het decreet bepaalt niet of de kostprijs een 
rol mag spelen bij de keuze voor een bepaalde saneringsgraad (volgens het 
zogenaamde BATNEEC-principe). 
 
Na de voltooiing van de bodemsaneringswerken voert een erkende deskundige een 
eindevaluatie uit1184. Op basis van de resultaten van die eindevaluatie levert de 
bevoegde overheid een certificaat af waarin de resultaten van de 
bodemsaneringswerken vastgesteld worden1185. Het certificaat geeft ook aan of er 
gebruiksbeperkingen of opvolgingsmaatregelen opgelegd worden. De bevoegde 
overheid kan eventueel bijkomende werken opleggen. 
 
4.4. Identificatie 
 
De volgende vraag die zich stelt, is hoe bodemverontreiniging in het Waals Gewest 
structureel geïdentificeerd wordt, m.a.w. naast de identificaties door bijvoorbeeld 
concrete schadegevallen. Het is van belang er nog eens op te wijzen dat het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet geen zelfstandige onderzoeksplicht oplegt. Een bodem moet 
maar gesaneerd worden na een beslissing hiertoe van de bevoegde overheid. Het 
Waalse Bodemsaneringsdecreet bevat ook geen overdrachtsregeling zoals in het 
Vlaamse Bodemsaneringsdecreet1186. Het decreet voorziet daarom in andere 
identificatiemechanismen. 
 
Vooreerst bevat het Waalse Bodemsaneringsdecreet, in tegenstelling tot het Vlaamse 
Bodemsaneringsdecreet, een algemene inlichtingenplicht. Degene onder wiens 
toezicht een terrein staat waarin zich hetzij verontreinigingen bevinden die volgens de 
criteria in de artikelen 41 tot 43 gesaneerd moeten worden, hetzij achtergelaten 
afvalstoffen, is ertoe gehouden, indien hij op de hoogte is van de aanwezigheid van de 
verontreiniging of de afvalstoffen, de bevoegde overheid hier zo snel mogelijk over in 
te lichten. Ook indien er een risico op migratie van de verontreiniging buiten het 
terrein bestaat, moet hij de bevoegde overheid alsook de eigenaar hierover 
inlichten1187. 

                                                 
1182 Art. 45 lid 2 Waalse Bodemsaneringsdecreet. Volgens datzelfde lid zijn deze karakteristieken in het 
bijzonder: 
“1° la présence d’une construction, d’une installation ou d’une activité régulière; 
2° l’ancienneté de la pollution qui l’affecte; 
3° la capacité de la pollution qui l’affecte à se résorber d’elle-même et le délai de cette résorption; 
4° l’existence d’un projet pour lequel une demande de permis d’environnement, de permis unique ou de 
permis d’urbanisme, ou encore une déclaration au sens de l’article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 
relatif au permis d’environnement, a été déclarée recevable, ou une demande de certificat d’urbanisme 
n° 2 visé par l’article 150bis, §2, du CWATUP a été introduite; 
5° l’affectation future d’un terrain, telle qu’arrêtée provisoirement par un projet de révision de plan de 
secteur ou un projet de plan communal d’aménagement”. 
1183 Art. 45 lid 3 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1184 Art. 59 §1 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1185 Art. 59 §3 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1186 Wel geldt bij bepaalde overdrachten de bijzondere verplichting van artikel 85 §1 eerste lid 3° 
CWATUP, volgens dewelke de gegevens betreffende het goed die zijn ingevoerd in de gegevensbank 
over de bodemstaat vermeld moeten worden.  
1187 Art. 3 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
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Voorts zijn, zoals reeds gesteld, de exploitanten van risico-inrichtingen en –
activiteiten onderworpen aan de verplichtingen uit het Waalse Bodemsaneringsdecreet 
bij elke beëindiging van de exploitatie.  
 
Daarnaast bestaat er ook een periodieke onderzoeksplicht. Volgens het nieuwe artikel 
3 van het Waalse Milieuvergunningsdecreet, ingevoegd door artikel 19 van het 
decreet van 1 april 2004, maar nog niet in werking getreden, kan de lijst met risico-
inrichtingen en –activiteiten voor deze inrichtingen en activiteiten die een verhoogd 
risico inhouden, bepalen dat zij binnen een bepaalde termijn een EO moeten opstellen, 
en of zij dit periodiek moeten doen. 
 
Binnen een jaar nadat de lijst van risico-inrichtingen en –activiteiten vastgesteld en in 
werking getreden is, legt SPAQuE twee inventarissen aan. De eerste inventaris bevat 
de gronden waarop een risico-inrichting of –activiteit gevestigd is of was. De tweede 
inventaris bevat de andere verontreinigde gronden of gronden die verontreinigd 
zouden kunnen zijn, of waarop afvalstoffen achtergelaten zijn1188. Wanneer een grond 
in een van de inventarissen opgenomen wordt, brengt SPAQuE de eigenaars, 
erfpachters, titularissen van een recht van opstal, vruchtgebruikers, exploitanten van 
risico-inrichtingen of –activiteiten en de gemeente op de hoogte van de gegevens die 
hun aanbelangen1189. 
 
Op basis van de inventarissen houdt SPAQuE ingevolge artikel 14 van het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet een databank bij van de staat van de bodems1190. Op de 
toegang tot de databank zijn de bepalingen van de wetgeving omtrent toegang tot 
milieu-informatie van toepassing1191.  
 

                                                 
1188 Art. 11 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1189 Art. 13 lid 1 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1190 De databank omvat de volgende gegevens: 
“1° l’identification des parcelles cadastrales concernées; 
2° l’identité du propriétaire, de l’emphytéote, du superficiaire, de l’usufruitier ou de l’exploitant de 
l’établissement comportant l’installation ou l’activité; 
3° les établissements susceptibles d’engendrer une pollution du sol y exploités ou y ayant été exploités 
par référence aux registres des permis d’environnement; 
4° la liste des terrains susceptibles de faire l’objet d’une intervention d’office visée à l’article 65, alinéa 
1er; 
5° les sites à réaménager ou susceptibles d’être considérés comme tels en application des articles 167 et 
suivants du CWATUP; 
6° les anciennes décharges de déchets et dépotoirs; 
7° les données relatives à la pollution dont dispose l’autorité compétente, notamment suite aux études 
d’orientation et aux études de caractérisation effectuées ou encore au terme des actes et travaux 
d’assainissement sur la base des évaluations finales visées à l’article 59, §3, ou suite à la réalisation de 
travaux complémentaires visés par la même disposition; 
8° les mesures de sécurité ou celles de suivi éventuellement imposées en application du présent décret; 
9° les certificats des terrains étudiés ou assainis dans le cadre du présent décret, ainsi que les documents 
émanant des autorités publiques compétentes attestant la bonne exécution d’un assainissement en 
application d’un plan de réhabilitation, d’une remise en état, de la législation en matière de permis 
d’environnement, de déchets, d’eaux souterraines, de carrières ou de terrils”. 
1191 Art. 15 lid 1 Waalse Bodemsaneringsdecreet. Het gaat dan in de eerste plaats om de relevante 
bepalingen hieromtrent in Boek I van het Waalse Milieuwetboek, waarin het Waalse decreet van 13 
juni 1991 concernant la liberté d’accès des citoyens à l’information relative à l’environnement 
geïntegreerd is. 
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4.5. Saneringsplicht 
 
Het Waalse Bodemsaneringsdecreet maakt geen onderscheid tussen de 
saneringsplichtige en de saneringsaansprakelijke. Het decreet spreekt van le débiteur, 
die gemakshalve aangeduid wordt met de term saneringsplichtige, zonder dat de term 
eenzelfde betekenis heeft als de term in het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet. In haar 
beslissing om de saneringsprocedure te doen starten geeft de bevoegde overheid aan 
in welke hoedanigheid de saneringsplichtige aangeduid wordt1192. 
 
Artikel 19 van het Waalse Bodemsaneringsdecreet geeft aan wie de 
saneringsplichtigen zijn. In de eerste plaats gaat het om zij die vrijwillig overgaan tot 
sanering. In de tweede plaats draagt het artikel aan de bevoegde overheid op om de 
veroorzaker of vermoede veroorzaker van de bodemverontreiniging of het achterlaten 
van de afvalstoffen aan te duiden. In de derde plaats kan de bevoegde overheid de 
eigenaar, erfpachter, titularis van een recht van opstal of vruchtgebruiker van de grond 
aanduiden, wanneer een van de volgende drie omstandigheden zich voordoet: 

“a. lorsqu’aucun auteur ou auteur présumé ne peut être identifié ou tous les 
auteurs présumés sont difficilement identifiables; 
b. lorsqu’aucun auteur ou auteur présumé ne peut se voir imputer la 
responsabilité ou lorsque la responsabilité de tous les auteurs est difficile à 
établir; 
c. lorsque l’auteur ou l’auteur présumé est insolvable ou dispose de sûretés 
financières insuffisantes”. 

De (vermoede) veroorzaker moet dus niet of moeilijk identificeerbaar zijn, niet of 
moeilijk aansprakelijk zijn, insolvabel zijn of over ontoereikende financiële 
zekerheden beschikken. 
 
De aanduiding van de saneringsplichtige houdt in dat voor hem de 
bodemsaneringsprocedure start. Het houdt niet in dat er een nieuw regime van 
aansprakelijkheid gevestigd wordt. De bepaling doet geen afbreuk aan de bestaande 
aansprakelijkheidsregelen1193. 
 
Net zoals het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet, voorziet het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet in een vrijstelling van de saneringsplichtige. Vooreerst is de 
saneringsplichtige onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld wanneer een derde zijn 
plaats inneemt1194. Zo moet de derde zich formeel engageren alle verplichtingen van 
de saneringsplichtige uit te voeren en moet de bevoegde overheid haar akkoord geven. 
Daarnaast kan een aangeduide saneringsplichtige vrijgesteld worden wanneer hij zich 
in een van de in de artikelen 21 en 22 beschreven gevallen bevindt1195. De bevoegde 
overheid moet de vraag tot vrijstelling wel eerst goedkeuren. 
 
De artikelen 21 en 22 maken een onderscheid tussen de gevallen voor de (vermoede) 
veroorzaker enerzijds, en de eigenaar, erfpachter, titularis van een recht van opstal of 
vruchtgebruiker anderzijds. De vrijstellingsgronden zijn ten dele gemeenschappelijk. 
De gemeenschappelijke vrijstellingsgronden zijn algemeen geschetst de volgende: 

                                                 
1192 Art. 18 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1193 B. JADOT, o.c., 206. 
1194 Art. 20 lid 1 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1195 Art. 20 lid 2 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
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- de aangeduide saneringsplichtige heeft reeds een sanering, in de ruime zin van 
het woord, uitgevoerd of is een aan het uitvoeren; 

- de overschrijding of het risico op overschrijding is slechts te wijten aan een 
wijziging, na de verontreiniging, van de voorschriften van het plan de secteur 
of het plan communal d’aménagement1196; 

- de bodemverontreiniging stelde, gezien de stand van de wetenschappelijke en 
technische kennis, geen ernstige bedreiging op het ogenblik van veroorzaking 
én gedurende de hele tijd voor de publicatie van het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet in het Belgisch Staatsblad1197. 

Daarnaast kan de (vermoede) veroorzaker nog bewijzen dat de verontreiniging of de 
afvalstoffen niet aan zijn activiteiten liggen1198. De vermelde houders van een zakelijk 
recht kunnen ook op een vrijstelling beroep doen wanneer zij kunnen aantonen dat de 
aanwezigheid van verontreinigende stoffen het resultaat is van een migratie van buiten 
hun grond1199 of dat zij reeds titularis van hun zakelijk recht waren voor 1 januari 
2003 of ervan titularis zijn geworden door erfopvolging én zij niet op de hoogte waren 
of konden zijn van de bodemverontreiniging of de afvalstoffen op het ogenblik 
waarop de verontreiniging gebeurde of zij titularis van hun zakelijk recht werden1200. 
 
Zoals reeds aangehaald, zijn de exploitanten van risico-inrichtingen en –activiteiten 
onderworpen aan de verplichtingen uit het Waalse Bodemsaneringsdecreet bij elke 
beëindiging van de exploitatie. Ook voor deze exploitanten bestaan er echter 
specifieke vrijstellingsgronden. Deze zijn omschreven in het door het decreet van 1 
april 2004 voorgestelde, maar nog niet in werking getreden nieuw artikel 59ter §2 van 
het Waalse Milieuvergunningsdecreet. Ze zijn analoog aan de vrijstellingsgronden 
voor de (vermoede) veroorzaker.  
 
De persoon die uiteindelijk aangeduid wordt, kan hiertegen op basis van artikel 24 
beroep aantekenen bij de bevoegde overheid. Het is dus de bevoegde overheid zelf die 
haar beslissing herbekijkt. Een nieuwe adviescommissie staat de bevoegde overheid 
bij. 
 
4.6. Financiële tegemoetkoming 
 
Het Waalse Bodemsaneringsdecreet voorziet, in tegenstelling tot het Vlaamse 
Bodemsaneringsdecreet, in artikel 73 in de mogelijkheid om een subsidie toe te 
kennen aan fysieke of rechtspersonen van privaat of publiek recht. De subsidie dient 
om een EO, een EC of een bodemsaneringsproject uit te voeren. Ten einde deze steun, 
zijnde een staatssteun, te laten aanmerken als de minimis-steun1201, en hem niet te 

                                                 
1196 Hoewel dit nog niet bekend is, kan uit deze bepaling worden afgeleid dat de drempelwaarden zullen 
verschillen naargelang de ruimtelijke bestemming van het gebied waarin het terrein is gelegen. 
1197 Art. 21 2°-5° en art. 22 2°-5° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1198 Art. 21 1° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1199 Art. 22 1° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1200 Art. 22 6° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1201 Zie voor de voorwaarden hieromtrent Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 
januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-
steun (P.B. L. 13 januari 2001, afl. 10). Zie ook de Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie 
van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op 
staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (P.B. L. 13 januari 2001, afl. 10), de 
communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor het midden- en kleinbedrijf (P.B. C. 23 juli 
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moeten aanmelden bij de Europese Commissie, mag de toegekende steun van 
overheidswege per begunstigde onderneming wel nooit hoger liggen dan 100.000 
EUR over een periode van drie jaar1202. De overheid zal daarvoor bij het berekenen 
van het bedrag rekening moeten houden met alle andere steun die de begunstigde 
onderneming de laatste drie jaar van de overheid ontving. 
 
4.7. Handhaving 
 
Op bestuursrechtelijk vlak staan verscheidene maatregelen ter beschikking van de 
bevoegde overheid. Wanneer een saneringsplichtige zijn verplichtingen uit het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet niet nakomt, maant de bevoegde overheid hem aan dit binnen 
een bepaalde termijn toch te doen en een zekerheid te stellen. Het decreet voorziet 
expliciet het beroep op de rechter om dit te doen naleven1203. Bij hoogdringendheid en 
bij bodemverontreiniging die een ernstige bedreiging vormt, neemt de bevoegde 
overheid ambtshalve de plaats in van de saneringsplichtige, zonder dat zij hem eerst 
moet aanmanen. Zij volgt dezelfde procedure zoals die voor de saneringsplichtige zou 
zijn1204. Het ambtshalve optreden gebeurt op kosten van de saneringsplichtige1205. Is 
er geen saneringsplichtige aangeduid, dan kan, en ingeval de bodemverontreiniging 
een ernstige bedreiging vormt, moet, de bevoegde overheid overgaan tot het 
ambtshalve uitvoeren van de bodemsaneringsverplichtingen. Dit gebeurt op kosten 
van hem die dit aangaat1206. 
 
Verder kan de bevoegde overheid bij hoogdringendheid ingevolge artikel 63 van het 
Waalse Bodemsaneringsdecreet steeds de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.  
 
De Waalse regering stelt jaarlijks, op voorstel van SPAQuE, de lijst van ambtshalve 
interventies vast die SPAQuE moet uitvoeren. Deze interventies zijn onderworpen aan 
de procedure in het intussen opgeheven artikel 169/3 §§4 tot 6 CWATUP1207. Op dit 
punt moet het Waalse Bodemsaneringsdecreet dus nog aangepast worden aan de 
nieuwe regeling in de CWATUP voor SAR’s. 
 
De toezichtsbevoegdheden van de bevoegde ambtenaren staan beschreven in artikel 4 
van het Waalse Bodemsaneringsdecreet. De ambtenaren mogen onder meer alle 
nodige documenten inkijken en onderzoeken. Zij mogen tevens het terrein betreden 
wanneer er serieuze indicaties zijn dat er bodemverontreiniging of achtergelaten afval 
is, en dit om boringen, staalnames of analyses uit te voeren. Om de woning te 
betreden hebben zij voorafgaand de toestemming van de onderzoeksrechter nodig. 
Wat SPAQuE betreft, zijn de bepalingen in artikel 39 §§3 en 4 van het Waalse 
Afvalstoffendecreet van toepassing. Dit betekent onder andere dat de bevoegde 
ambtenaren van SPAQuE ook steeds het terrein kunnen betreden. 
 

                                                                                                                                            
1996, afl. 213), evenals de mededeling van de Commissie inzake de minimis-steun (P.B. C. 6 maart 
1996, afl. 68). 
1202 Art. 73 lid 2 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1203 Zie de artikelen 67-70 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1204 B. JADOT, o.c., 212. 
1205 Art. 61 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1206 Art. 62 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1207 Art. 65 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
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Het Waalse Bodemsaneringsdecreet bevat ook enkele strafbepalingen1208. De strafbare 
handelingen komen sterk overeen met deze in het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet. 
De mogelijke straffen zijn wel beduidend lichter. Het gaat over een gevangenisstraf 
van 8 dagen tot drie maanden en/of een geldboete van 250 euro tot 12.500 euro1209. 
 
Wat tot slot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid betreft, zij verwezen naar het stuk 
hieromtrent bij de bespreking van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet. De regels zijn 
analoog van toepassing. 
 
b. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
1) Inleiding 
 
Net zoals in het Waals Gewest, bevatte de Brusselse milieuwetgeving tot voor kort 
geen specifieke regeling voor de sanering van bodemverontreiniging. Het juridische 
kader bestond uit een combinatie van verschillende regelgevende bepalingen met 
betrekking tot onder meer de uitbating van hinderlijke inrichtingen, afvalstoffen en de 
bescherming van oppervlaktewateren. 
 
Deze situatie bood echter geen voldoening. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had 
nood aan een apart instrument voor het beheer en de sanering van verontreinigde 
gronden. Daarom keurde het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op 13 mei 2004 een 
specifieke bodemwetgeving goed. Het gaat meer bepaald om de ordonnantie 
betreffende het beheer van verontreinigde bodems, kortweg de Bodemordonnantie1210. 
In tegenstelling tot de situatie in het Waals Gewest is deze ordonnantie reeds in 
werking getreden1211. Een aantal noodzakelijke uitvoeringsbesluiten werd intussen 
door de regering goedgekeurd1212. Het juridische kader wordt vervolledigd door een 
omzendbrief omtrent de toepassing van de Bodemordonnantie1213. 
 
Intussen blijft de regelgeving die al vóór de Bodemordonnantie bestond nog een rol 
spelen, zij het slechts in beperkte mate. De aanpak van bodemverontreiniging zal 
                                                 
1208 Art. 71 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1209 Te verhogen met de wettelijke opdeciemen. 
1210 Voor een eerste kennismaking, zie K. DEKETELAERE, J. VANHEULE en M. DEWEIRDT, “Het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, in X, Het onroerend goed in de praktijk, Deel VIbis.B.11, Kluwer 
Rechtswetenschappen België, december 2005, 1-34; D. DEVOS, “Verontreinigde bodems in Brussel: 
saneren of beheren?”, M.E.R. 2006, 91-107; H. KEERSMAEKERS, “Nieuwe regels voor 
verontreinigde gronden in Brussel”, T.B.O. 2005, 94-99. 
1211 Daar de ordonnantie zelf niets bepaalt over de inwerkingtreding, is dit 10 dagen na de publicatie in 
het Belgisch Staatsblad gebeurd, zijnde 4 juli 2004. 
1212 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 tot vaststelling van de 
bodem- en waterverontreinigingsnormen bij overschrijding waarvan een risicostudie moet worden 
uitgevoerd, B.S. 13 januari 2005; Err. B.S. 28 januari 2005 en 9 februari 2005; Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 betreffende de evaluatie van de risico’s voor de 
gezondheid en het milieu veroorzaakt door bodemverontreiniging, B.S. 13 januari 2005; Besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 tot vaststelling van de criteria op basis 
waarvan een bodemonderzoek met een verkennend bodemonderzoek kan worden gelijkgesteld, B.S. 13 
januari 2005; Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 tot vaststelling 
van de risicoactiviteiten, B.S. 20 januari 2005. 
1213 Omzendbrief van 20 januari 2005 – Toepassing van de ordonnantie van 13 mei 2004 betreffende 
het beheer van verontreinigde bodems, B.S. 8 en 23 februari 2005 (dezelfde omzendbrief werd twee 
maal in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, met dat verschil dat enkel bij de eerste publicatie een 
aantal bijlagen toegevoegd is). 
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steeds onder de Bodemordonnantie vallen. Zo is bijvoorbeeld artikel 63 §2 van de 
Milieuvergunningsordonnantie interessant. De vergunninghouder moet de plaats van 
een inrichting waarvan de uitbating ten einde loopt of niet meer toegelaten is, 
opnieuw in een dusdanige toestand te brengen dat er zich geen gevaar, hinder of 
ongemak voordoet. Wanneer het herstel echter een terrein betreft waarvan de 
inrichting een risicoactiviteit1214 uitmaakt of wanneer tijdens het herstel 
bodemverontreiniging wordt ontdekt, dan is op dat herstel uitsluitend de 
Bodemordonnantie van toepassing. Deze laatste zin is in de 
Milieuvergunningsordonnantie ingevoegd door de Bodemordonnantie. Voordien viel 
onder het herstel ook een mogelijke bodemsanering1215. 
 
2) De Bodemordonnantie 
 
2.1. Uitgangspunt en toepassingsgebied 
 
De Bodemordonnantie gaat duidelijk uit van een andere benadering dan het Vlaamse 
en het Waalse Bodemsaneringsdecreet. De ordonnantie vertrekt heel sterk vanuit het 
risico. Dit blijkt al meteen uit het doel van de ordonnantie, omschreven in artikel 2: 

“Deze ordonnantie regelt het beheer van verontreinigde bodems, met het 
oog op het wegwerken, onder controle houden, indijken of verminderen van 
de verontreiniging zodat de aangetaste bodems, gezien het huidige of 
toekomstige gebruik ervan, geen zware bedreiging meer vormen voor de 
gezondheid of het leefmilieu”. 

De nadruk van de Bodemordonnantie ligt dus in de eerste plaats op het wegwerken 
van de zware, ernstige, bedreigingen voor mens en milieu. Er zal derhalve veel 
minder vlug tot sanering overgegaan moeten worden dan in de andere twee gewesten. 
Bovendien is sanering slechts een van de oplossingen. Sterker nog, bij het onderzoek 
van de beheersmaatregelen voor een verontreinigde bodem, moeten eerst andere 
beheersmaatregelen overwogen worden waardoor de risico’s ingeperkt kunnen 
worden, vóór aan sanering van het terrein gedacht wordt1216. Dit onderzoek gebeurt in 
de risicostudie1217. 
 
Wanneer er dan toch tot sanering overgegaan moet worden, is het doel de ernst van 
het risico weg te werken, om, in functie van de bestaande en/of voorgenomen 
inrichting, een aanvaardbare risicograad te bereiken1218. De regering heeft bij besluit 
van 9 december 2004 een risico-evaluatiemodel vastgesteld op basis waarvan de 
berekening gebeurt van de bodemverontreinigingsnormen bij overschrijding waarvan 
er een onaanvaardbaar risico bestaat voor de gezondheid en het leefmilieu1219. De 
berekening leidt tot zogenaamde risicowaarden voor de mens, risicowaarden voor 

                                                 
1214 Cfr. infra. 
1215 Zie K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieurecht, Brugge, die Keure, 2001, 948. 
1216 Art. 17 lid 2 Bodemordonnantie. Dit wordt ook expliciet bevestigd in de parlementaire 
voorbereiding: “Zo voert de ordonnantie geen saneringsstelsel voor verontreinigde gronden op zich in 
doch eerder een beheerstelsel voor verontreinigde gronden in de zin dat eerst de bedreiging die deze 
verontreiniging kan inhouden wordt onderzocht, om die voorts te verminderen of af te bakenen” (Parl. 
St. Br. H. R. 2003-04, nr. A-530/1, 2). 
1217 Cfr. infra. 
1218 Art. 25 lid 1 Bodemordonnantie. 
1219 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 betreffende de evaluatie 
van de risico’s voor de gezondheid en het milieu veroorzaakt door bodemverontreiniging, B.S. 13 
januari 2005. 



 226 

verspreiding en risicowaarden voor de ecosystemen. Als een risicowaarde met 
betrekking tot één of meerdere op het terrein gemeten verontreinigende stoffen 
overschreden wordt (of voor de ecosystemen bereikt of overschreden wordt), dan 
wordt het risico aanvaardbaar gemaakt door de concentraties aan verontreinigende 
stoffen die op het terrein gemeten worden terug te brengen tot waarden die kleiner 
zijn dan of gelijk zijn aan 50% van de risicowaarde1220. 
 
In tegenstelling tot het Vlaamse en het Waalse Bodemsaneringsdecreet, maakt de 
Bodemordonnantie geen onderscheid tussen nieuwe en historische 
bodemverontreiniging1221. Het regime is dus op elke bodemverontreiniging van 
toepassing. Bodemverontreiniging wordt wel pas als bodemverontreiniging 
beschouwd wanneer de verontreiniging een risico op een zeer negatief effect op de 
volksgezondheid doet ontstaan of de ecologische, chemische of kwantitatieve staat of 
het ecologisch potentieel van de waterlichamen zeer ongunstig beïnvloedt1222. 
 
De Bodemordonnantie is ingevolge artikel 5 van toepassing op de terreinen: 
1° waar risicoactiviteiten stopgezet worden; 
2° waar er volgens de inventaris van het Brussels Instituut voor Milieubeheer 
(BIM)1223 sterke aanwijzingen op verontreiniging zijn; 
3° waar risicoactiviteiten zouden plaatshebben; 
4° waarvan de verontreiniging na een ongeluk of bij toeval aan het licht is gekomen. 
De risicoactiviteiten nemen duidelijk een prominente rol in binnen het regime. Ze zijn 
ingeschreven in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 
december 2004 tot vaststelling van de risicoactiviteiten1224.  
 
Het BIM is de bevoegde administratie om het uitgestippelde bodembeleid te 
begeleiden. Het BIM krijgt met de Bodemordonnantie zeer ruime bevoegdheden. 
 
2.2. Beheersingsproces 
 
De Bodemordonnantie voorziet, net als het Vlaamse en het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet, in een proces in verschillende fasen. Het gaat hierbij eerder 
om een beheersingsproces, dan om een saneringsproces, daar de nadruk vooral ligt op 
het beheersen van bodemverontreiniging. De verschillende fasen staan, net zoals in de 
andere gewesten, steeds onder leiding van erkende 
bodemverontreinigingsdeskundigen.  
 
De eerste fase van het beheersingsproces is de uitvoering van een verkennend 
bodemonderzoek (VBO). Het VBO wordt voorafgegaan door een voorstel dat het 
BIM moet hebben goedgekeurd. Met een VBO kan de bodemstaat van een terrein 
bepaald worden door een eventuele bodem- of grondwaterverontreiniging aan het 
licht te brengen, door de omvang inzake concentratie en de globale ruimtelijke 
verspreiding te bepalen en door de eerste inschattingen over de staat van de bodem- 

                                                 
1220 Zie art. 4, 6 en 8 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 
betreffende de evaluatie van de risico’s voor de gezondheid en het milieu veroorzaakt door 
bodemverontreiniging. 
1221 Logischerwijze kent de Bodemordonnantie ook geen gemengde bodemverontreiniging. 
1222 Voor de definitie van bodemverontreiniging, zie art. 3 2° Bodemordonnantie. 
1223 Cfr. infra. 
1224 B.S. 20 januari 2005. 
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en grondwaterverontreiniging te verstrekken1225. Artikel 9 lid 2 bepaalt verder wat het 
VBO allemaal omvat. De inhoud komt in zekere mate overeen met het OBO en de EO 
in respectievelijk het Vlaamse en het Waalse Bodemsaneringsdecreet. In tegenstelling 
tot wat betreft het OBO, voorziet de Bodemordonnantie niet in een specifieke 
geldigheidsduur voor het VBO1226. 
 
Er dient een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd te worden: 
1° wanneer de bodem of het grondwater door een ongeluk verontreinigd werd of bij 
toevallige ontdekking van een dergelijke verontreiniging; 
2° vóór het vervreemden van zakelijke rechten op een terrein waar een risicoactiviteit 
werd of wordt uitgeoefend en vóór het overdragen van de bijbehorende 
milieuvergunning; 
3° vóór elke nieuwe risicoactiviteit op een terrein; 
4° vóór elke activiteit op een terrein dat blijkens de inventaris van het BIM 
verontreinigd is of waarvoor sterke aanwijzingen op verontreiniging bestaan; 
5° bij stopzetting van een risicoactiviteit1227. 
 
Wanneer het verkennend bodemonderzoek een verontreiniging aan het licht brengt 
waarvoor een ingreep noodzakelijk is, dienen de personen die de verkenning hebben 
uitgevoerd een risicostudie te laten uitvoeren door een erkende 
bodemverontreinigingsdeskundige1228. De risicostudie vormt de tweede fase in het 
beheersingsproces. Bij besluit van 9 december 2004 heeft de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering de bodem- en waterverontreinigingsnormen vastgesteld bij 
overschrijding waarvan een risicostudie moet worden uitgevoerd1229. De eigenlijke 
studie wordt voorafgegaan door een studievoorstel dat ter goedkeuring aan het BIM 
voorgelegd wordt. 
 
De risicostudie dient enerzijds de risicograad voor de volksgezondheid en het 
leefmilieu te bepalen, rekening houdend met het concrete gebruik van de grond of met 
de planmatige bestemming van het terrein, en anderzijds de noodzaak en de 
urgentiegraad van een bodemsanering vast te stellen, alsook de relevantie om 
beschermingsmaatregelen te nemen. Indien uit de risicostudie blijkt dat het terrein een 
risico vormt, zijn er beheersmaatregelen mogelijk. Zoals reeds gesteld, moet de 
risicostudie bij het onderzoek van de mogelijke beheersmaatregelen eerst andere 
beheersmaatregelen overwegen waardoor de risico’s ingeperkt kunnen worden vóór 
aan sanering van het terrein gedacht wordt. Het risico en de beheersmaatregelen voor 
de bodem worden bepaald in functie van de huidige mogelijke blootstelling van de 
mens, de mogelijke aantasting van de ecosystemen en de mogelijke verspreiding van 
verontreinigende stoffen1230. De beoordeling in de risicostudie gaat dus niet uit van 
bepaalde normen die overschreden zijn, maar wel van de werkelijke risico’s voor 
mens, milieu en verspreiding. De regering kan de inhoud van zowel een risicostudie 
als een VBO nog nader bepalen1231. 

                                                 
1225 Art. 9 lid 1 Bodemordonnantie. 
1226 I. GERLO, “Bodemsaneringswetgeving en de overdracht van onroerend goed. Actuele stand van 
zaken in de drie gewesten”, Not. Fisc. M. 2005, 312. 
1227 Art. 10 Bodemordonnantie. 
1228 Art. 16 lid 1 Bodemordonnantie. 
1229 B.S. 13 januari 2005. 
1230 Art. 17 Bodemordonnantie. 
1231 Art. 9 lid 3 en art. 17 lid 5 Bodemordonnantie. 
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In tegenstelling tot het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet, voorziet de 
Bodemordonnantie in de mogelijkheid om de eerste en de tweede fase van het 
beheersingsproces, zijnde het VBO en de risicostudie, tegelijk uit te voeren. In dat 
geval wordt het voorstel van VBO aangevuld met de vereiste inlichtingen van de 
risicostudie1232. Dit kan een aanzienlijke tijdsbesparing betekenen wanneer men reeds 
zo goed als zeker weet dat het terrein door een ernstige verontreiniging aangetast 
is1233. 
 
Wanneer uit de risicostudie blijkt dat bodemsanering noodzakelijk en dringend is 
vooraleer een grond of een milieuvergunning overgedragen kan worden of een nieuwe 
activiteit kan plaatsvinden, dient diegene in wiens naam de risicostudie uitgevoerd 
werd de bodem te laten saneren1234. De Bodemordonnantie voorziet dus niet in de 
mogelijkheid om de overdracht van zakelijke rechten te laten doorgaan voordat de 
eigenlijke werken afgerond zijn. Dit is wel het geval in het Vlaamse 
Bodemsaneringsdecreet. KEERSMAEKERS vreest daarom terecht dat dit de timing 
van diverse vastgoedtransacties, herstructureringen van vennootschappen en de 
herontwikkeling van terreinen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest danig in 
het gedrang kan brengen1235. Volgens GERLO zou het BIM in de praktijk mits 
naleving van bepaalde voorwaarden echter toch toestemming geven tot overdracht 
alvorens de bodemsanering is uitgevoerd. Deze voorwaarden omvatten onder meer het 
stellen van een financiële zekerhied, het aangaan van een verbintenis tot uitvoering 
van de bodemsanering,…1236 
 
Voor de sanering wordt een bodemsaneringsaneringsproject ter goedkeuring aan het 
BIM voorgelegd. Zoals reeds gesteld, is het doel van de sanering de ernst van het 
risico weg te werken om een aanvaardbare risicograad te bereiken. Na goedkeuring 
door het BIM of, bij stilzwijgen, na de termijn om uitspraak te doen, kan de persoon 
namens wie het voorstel opgesteld werd, tot de saneringswerken overgaan, binnen de 
termijn en onder de voorwaarden die in zijn voorstel vastgesteld werden en eventueel 
door het BIM gewijzigd of aangevuld werden. De uitdrukkelijke of stilzwijgende 
goedkeuring van het voorstel ontslaat de saneerder van de verplichting een 
milieuattest of -vergunning te verkrijgen om de bodemsanering uit te voeren1237. De 
Bodemordonnantie geeft niet aan of er in voorkomend geval apart een 
stedenbouwkundige vergunning moet aangevraagd worden. Hoogstwaarschijnlijk is 
dit dus wel het geval. 
 
Wanneer daarentegen uit de risicostudie afgeleid wordt dat het niet nodig is de site 
voor een nieuwe activiteit of exploitatie te saneren, kan het BIM toch 
beheersmaatregelen voorschrijven in de volgende gevallen: 
1° de bodem is verontreinigd; 
2° de bodem is niet verontreinigd, maar er worden risicoactiviteiten gepland1238. 

                                                 
1232 Art. 19 Bodemordonnantie. 
1233 H. KEERSMAEKERS, o.c., 96. 
1234 Art. 23 Bodemordonnantie. 
1235 H. KEERSMAEKERS, o.c., 97. 
1236 I. GERLO, o.c., 314. 
1237 Art. 24 lid 6-7 Bodemordonnantie. 
1238 Art. 20 Bodemordonnantie. 
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In het eerste geval kan het BIM een restrictief grondgebruik opleggen, alsook 
maatregelen voor het onder controle houden, voor het indijken, en voor het 
verminderen of geleidelijk wegwerken van de verontreiniging. Het BIM kan onder de 
vorm van zekerheden, bankgaranties of verzekeringen de waarborg eisen dat die 
maatregelen naar behoren uitgevoerd worden1239. In het tweede geval kan het BIM 
onder meer maatregelen opleggen om de evolutie van de bodemstaat te 
controleren1240. Dat zijn eigenlijk louter preventieve maatregelen. 
 
In vele gevallen, of er nu gesaneerd moet worden of niet, zal er een 
restverontreiniging achterblijven. Wanneer er niet gesaneerd moet worden, kan het 
toch zijn dat de bodem verontreinigd is. Wanneer er wel gesaneerd moet worden, 
moet de sanering normaal enkel leiden tot het bereiken van een aanvaardbare 
risicograad. Het BIM stelt bij overdracht van de milieuvergunning of stopzetting van 
een exploitatie de mate van herstel vast in functie van de toegenomen verontreiniging 
te wijten aan de exploitant, alsook op grond van de nabestemming van de grond. 
Wanneer er geen concreet project tot ingebruikneming van de grond bestaat, moet het 
BIM rekening houden met de toepasselijke dwingende bepalingen, zoals de 
stedenbouwkundige bestemming voortvloeiend uit de voorschriften van de 
bodembestemmingsplannen of de verkavelingsvergunningen1241. Het BIM moet 
daarbij steeds uitgaan van de beste beschikbare technieken die al met succes zijn 
toegepast en waarvan de kostprijs niet onredelijk is1242. Restverontreiniging na 
sanering zal dus regelmatig kunnen voorkomen. Anderzijds kan een dergelijke aanpak 
wel leiden tot een versnelde ontwikkeling van brownfields. De Brusselse overheid 
houdt duidelijk sterk rekening met de kostprijs van een sanering, en probeert de door 
de uitvoerder van de sanering opgelopen kosten zo laag mogelijk te houden. 
 
Slechts in een aantal gevallen moet de verontreiniging zo volledig mogelijk 
weggewerkt worden. Het gaat om de situaties wanneer de exploitant zich op een 
terrein gevestigd heeft waar aanvankelijk geen verontreiniging aangetroffen werd en 
wanneer nauwkeurig kan nagegaan worden in welke mate een exploitant bijdroeg tot 
de verontreiniging en hoe die bijdrage specifiek kan worden behandeld1243. 
KEERSMAEKERS wijst erop dat dit gevolgen heeft voor de te hanteren 
saneringstechnieken en het kostenplaatje van de sanering. Veroorzakers worden 
harder aangepakt dan bijvoorbeeld overdragers van zakelijke rechten1244. 
 
Wat ook opvalt in het beheersingsproces, is hoe absoluut de bevoegdheden van het 
BIM zijn. Nergens in de Bodemordonnantie is er namelijk een mogelijkheid voorzien 
om tegen de beslissingen van het BIM administratief beroep aan te tekenen. Alleen 
een beroep bij de Raad van State staat open. Dit gebrek aan een administratief beroep 
tegen tal van beslissingen van het BIM is problematisch. De wetgever zou steeds in 
een administratief beroep moeten voorzien bij dergelijke beslissingen1245. 
                                                 
1239 Art. 21 Bodemordonnantie. 
1240 Art. 22 Bodemordonnantie. 
1241 Art. 26 lid 2-3 Bodemordonnantie. 
1242 Art. 26 lid 6 Bodemordonnantie. 
1243 Art. 26 lid 4-5 Bodemordonnantie. Dit wordt ook bevestigd door de parlementaire voorbereiding 
(Parl. St. Br. H. R. 2003-04, nr. A-530/1, 17). 
1244 H. KEERSMAEKERS, o.c., 97. 
1245 Voor een voorbeeld in dezelfde zin, zie de ordonnantie van 18 juli 2002 tot wijziging van de 
ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, B.S. 7 
augustus 2002. De ordonnantie van 29 augustus 1991 werd speciaal gewijzigd om te voorzien in een 
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2.3. Identificatie 
 
Voor de identificatie van verontreinigde bodems heeft de Bodemordonnantie een 
regeling uitgewerkt die hoofdzakelijk de gronden waarop een risicoactiviteit 
uitgeoefend werd of wordt, viseert. Hierboven werd artikel 10 reeds aangehaald dat 
aangeeft wanneer er een VBO uitgevoerd dient te worden. Interessant daarbij is dat 
net zoals in het Vlaamse Gewest er een identificatie plaatsvindt bij elke vervreemding 
van zakelijke rechten op een grond waar een risicoactiviteit uitgeoefend werd of 
wordt en bij de overdracht van de bijbehorende milieuvergunning1246. Er moet dan 
steeds een VBO gebeuren. De Bodemordonnantie voorziet niet zoals in artikel 48 van 
het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet in een mogelijkheid voor de regering om hiervan 
af te wijken. De omzendbrief van 20 januari 2005 omtrent de toepassing van de 
Bodemordonnantie verduidelijkt de begrippen “vervreemding” 1247 en “zakelijke 
rechten”1248. Het ware beter geweest dat deze verduidelijking in de ordonnantie zelf 
stond.  
 
Komen de personen, ten laste van wie het VBO op grond van artikel 11 valt, hun 
verplichtingen niet na, dan kunnen het BIM en de verwervers de in strijd met de 
Bodemordonnantie uitgevoerde overdrachten door de rechter laten nietig 
verklaren1249. 

                                                                                                                                            
administratief beroep. In de Memorie van toelichting wordt dit als volgt verwoord: “Tenslotte was er 
geen enkel mechanisme voor administratief beroep toegankelijk inzake erfgoed, waar de Regering, op 
eensluidend advies van de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen, in eerste en 
laatste aanleg besliste. Het mechanisme van de unieke vergunning laat toe deze verschillende 
ongemakken op te lossen.” (Parl. St., Br. H. R., 2001-2002, nr. A-284/1, p. 4). 
1246 Voor een vergelijking tussen de drie gewesten over de overdrachtsregeling, zie I. GERLO, 
“Bodemsaneringswetgeving en de overdracht van onroerend goed. Actuele stand van zaken in de drie 
gewesten”, Not. Fisc. M. 2005, 299-322. 
1247 Bij vervreemding gaat het zowel om vervreemdingen ten bezwarende titel als ten kosteloze titel 
(bv. verkoop, ruiling, inbreng in vennootschap, schenking, fusie van vennootschappen waarbij een 
onroerend goed is betrokken,...), en zowel om vervreemdingen bij overeenkomst als ingevolge een 
eenzijdige rechtshandeling (bv. de verkoop is een vervreemding bij een overeenkomst, een verzaking 
aan een opstalrecht is een eenzijdige rechtshandeling). Het begrip doelt enkel op translatieve 
rechtshandelingen (bijvoorbeeld verkoop, schenking,...). Declaratieve rechtshandelingen (zoals 
nalatenschapsverdeling,...) zijn uitgesloten. Enkel vervreemdingen onder de levenden worden 
geviseerd. De inbreng van een terrein in de huwelijksgemeenschap wordt niet beschouwd als een 
vervreemding in de zin van de ordonnantie. 
1248 Volgens de omzendbrief vallen onder het begrip zakelijke rechten in de zin van de 
Bodemordonnantie enkel volle eigendom, blote eigendom, vruchtgebruik, opstal, erfpacht, recht van 
gebruik en recht van bewoning. Erfdienstbaarheden en hypotheken worden expliciet uitgesloten. 
1249 Art. 28 Bodemordonnantie. Met betrekking tot dit artikel is er op 18 januari 2005 een voorstel van 
ordonnantie ingediend tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 betreffende het beheer van 
verontreinigde bodems om de procedure tot nietigverklaring van de overdracht van verontreinigde 
bodems te regelen (Parl. St. Br. H. R. 2004-05, nr. A-100/1, 2 p.). Volgens het voorstel is het 
noodzakelijk te voorzien in een regeling om de bona fide koper volledige rechtszekerheid te geven. Het 
voorstel voorziet daarom in de mogelijkheid voor het BIM om af te zien van de nietigverklaring van de 
overdracht, op voorwaarde dat de verkoper of de koper zich ertoe verbindt de verontreinigde site te 
saneren. Aan die verbintenis kunnen waarborgen worden gekoppeld. Bovendien kan de notaris die 
belast is met het verlijden van de authentieke akte van overdracht van een terrein of een site die als 
verontreinigd geïdentificeerd is, op verzoek van een van de partijen, het ontwerp van overdracht naar 
het BIM sturen, met de identiteit van de koper en de beschrijving van de maatregelen om het 
verontreinigd terrein te saneren. Vervolgens heeft het BIM twee maanden om zich te verzetten tegen de 
voorgestelde maatregelen. De notaris brengt de partijen daarvan op de hoogte. Als het BIM na het 
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Net zoals OVAM en SPAQuE in respectievelijk het Vlaams en het Waals Gewest, 
legt ook het BIM voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een inventaris aan van de 
verontreinigde bodems en bodems waarvoor sterke aanwijzingen op een belangrijke 
verontreiniging bestaan1250. De inventaris wordt net zoals in de twee andere gewesten 
opgemaakt op basis van kadastrale percelen1251. Artikel 6 lid 2 van de 
Bodemordonnantie geeft aan welke inlichtingen de inventaris omvat. Houders van 
zakelijke rechten en exploitanten van risicoactiviteiten op een geïnventariseerde 
bodem worden voorafgaand aan de opname van de inlichtingen ervan in kennis 
gesteld. Deze inlichtingen zijn niet toegankelijk voor het grote publiek. Het grote 
publiek kan enkel een kaart raadplegen waarop de potentieel verontreinigde gronden 
aangeduid zijn. Enkel de houders van zakelijke rechten, de exploitanten en de 
personen die zich op een terrein wensen te vestigen, mits voorlegging van de 
uitdrukkelijke instemming van de houder(s) van zakelijke rechten, hebben toegang tot 
de inlichtingen betreffende de percelen waarop zij rechten genieten, een ingedeelde 
inrichting exploiteren of zich wensen te vestigen1252. Nochtans is de openbaarheid van 
de inlichtingen des te belangrijker nu er geen notariële plichten zijn bij een 
overdracht. Bovendien rijst de vraag of de beperkte toegang te verantwoorden is in het 
licht van de wetgeving op de openbaarheid van bestuur1253. 
 
2.4. Saneringsplicht 
 
De Bodemordonnantie maakt geen onderscheid tussen saneringsplicht en 
saneringsaansprakelijkheid. Hij die een verplichting opgelegd krijgt, wordt 
verondersteld de aansprakelijke te zijn. De eerste fase van het beheersingsproces, 
zijnde het VBO, legt direct een eerste verplichting op. Volgens artikel 11 van de 
Bodemordonnantie valt het VBO ten laste van de volgende personen: 

“1° de overdrager van een zakelijk recht op een terrein dat verontreinigd is 
of waarvoor sterke aanwijzingen op verontreiniging bestaan of op een 
terrein waar een risicoactiviteit uitgeoefend werd, alsook van de overdrager 
van de milieuvergunning die betrekking heeft op de risicoactiviteit; 
2° de stopzettende exploitant; 
3° de veroorzaker van het ongeluk of, indien deze niet nader kan worden 
bepaald, de exploitant”. 

                                                                                                                                            
verstrijken van de twee maanden niet heeft laten weten dat het zich verzet tegen de overdracht, kan het 
niet meer verzoeken om de overdracht nietig te verklaren. 
1250 In het licht van recente rechtspraak van de Raad van State, ziet het er naar uit dat tegen de opname 
van een terrein in de inventaris van het BIM, geen beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State 
mogelijk is, daar er niet direct rechtsgevolgen mee beoogd worden. Zo heeft de Raad van State 
bijvoorbeeld reeds bepaald dat opname in een leegstandsinventaris geen handeling is die 
rechtsgevolgen teweegbrengt, en dus geen handeling is die afzonderlijk met een beroep tot 
nietigverklaring kan worden bestreden. Het gaat slechts om een voorbereidende handeling. (zie onder 
andere R.v.St. nr. 104.809, 18 maart 2002, R.W. 2002-03, 778, T.B.P. 2003, 352; R.v.St. nr. 120.073, 
28 mei 2003, R.W. 2003-04, 585, noot; R.v.St. nr. 125.462, 19 november 2003). Dit standpunt werd 
recent nog bevestigd in het kader van het Vlaams decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen 
tot begeleiding van de begroting 1996 (B.S. 30 december 1995), dat een heffing invoert voor 
leegstaande en verkrotte gebouwen en/of woningen (o.a. R.v.St. nr. 124.534, 22 oktober 2003; R.v.St. 
nr. 125.461, 19 november 2003). 
1251 I. GERLO, o.c., 317. 
1252 Art. 8 lid 2 Bodemordonnantie. 
1253 Zie in dezelfde zin D. DEVOS, o.c., 93. 
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De uitvoering van het VBO houdt vervolgens automatisch in dat dezelfde persoon als 
diegene in wiens naam het onderzoek gebeurt, in voorkomend geval ook gehouden is 
tot de volgende stappen in het proces, zijnde de risicostudie, en zelfs eventueel de 
saneringswerken. Er is geen sprake van een statuut van onschuldig bezit of iets 
gelijkaardigs. 
 
De Bodemordonnantie bevat wel een tegenstrijdigheid tussen bovenstaand artikel 11 
en het eerder vermelde artikel 10. Volgens dit laatste artikel geeft de overdracht van 
zakelijke rechten op een terrein waar geen risicoactiviteiten plaatsvinden of 
plaatsgevonden hebben, maar waar verontreiniging aangetroffen is of vermoed wordt, 
geen aanleiding tot een onderzoeks- en saneringsplicht voor de overdrager. Artikel 11 
lijkt de overdrager in deze situatie wel te verplichten tot het uitvoeren van een 
VBO1254. Deze kwestie is van groot belang. Bepaalde andere personen kunnen 
namelijk, op grond van artikel 12 van de Bodemordonnantie, het VBO in de plaats 
van de in artikel 11 vermelde personen uitvoeren1255. Dit betekent automatisch dat zij 
ook de mogelijke volgende stappen in het beheersingsproces moeten uitvoeren. Daar 
de persoon die zich in de plaats stelt, nooit persoonlijk aansprakelijk kan gesteld 
worden1256, is het voor hem heel belangrijk exact te weten tot wie hij zich kan richten 
voor de terugbetaling van de opgelopen kosten. 
 
2.5. Handhaving 
 
Op het vlak van bestuursrechtelijke handhaving moet eigenlijk direct verwezen 
worden naar een andere ordonnantie, zijnde de ordonnantie van 25 maart 1999 
betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van 
misdrijven inzake leefmilieu1257. Deze ordonnantie omvat de toezichts- en 
dwangbepalingen die nodig zijn voor de toepassing van onder meer de 
Bodemordonnantie. Het gaat om de toezichtsbevoegdheden van de bevoegde 
ambtenaren met betrekking tot de opsporing en vaststelling van milieumisdrijven. De 
Bodemordonnantie bevat zelf namelijk geen bepalingen omtrent toezicht.  
 
Volgens de ordonnantie van 25 maart 1999 kunnen de bevoegde ambtenaren 
bijvoorbeeld te allen tijde een waarschuwing richten tot de vermoedelijke dader van 
het misdrijf, of tot de eigenaar van het goed waar het feit dat het hoofdbestanddeel 
van het misdrijf vormt gepleegd werd of waar het zijn oorsprong vond1258. Zij kunnen 
te allen tijde maatregelen treffen of zelfs mondeling opleggen, die nodig zijn om elke 
vorm van gevaar of hinder voor het leefmilieu of voor de volksgezondheid te 
voorkomen, te verminderen of te verhelpen. Indien aan die maatregelen geen gevolg 
wordt gegeven, kunnen zij de voorgeschreven maatregel ambtshalve op kosten van de 

                                                 
1254 De Raad van State had nochtans in zijn advies van 8 januari 2004 bij het ontwerp van ordonnantie 
(nr. 36.307/3) aangekaart dat er een betere afstemming moest zijn tussen artikel 10 en artikel 11. De 
tekst van het ontwerp is daarop aangepast, maar geeft nog geen voldoening (Parl. St. Br. H. R. 2003-
04, nr. A-530/1, 35). 
1255 Het gaat meer bepaald om diegene die een risicoactiviteit wenst aan te vatten en om diegene die 
een activiteit zonder risico op bodemverontreiniging wenst aan te vatten op een volgens de inventaris 
van het BIM verontreinigde grond wanneer de vestiging ervan afgravingen of bodembedekkingen 
vereist. 
1256 Art. 12 lid 2 Bodemordonnantie. 
1257 B.S. 24 juni 1999. 
1258 Art. 8 lid 1 Ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging 
en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 
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in gebreke blijvende persoon uitvoeren of laten uitvoeren1259. Bij hoogdringendheid of 
wanneer de exploitant in bestendige staat van misdrijf verkeert, kunnen zij ook 
overgaan tot de stopzetting of sluiting van bepaalde activiteiten of inrichtingen1260. 
Hiertegen staat een beroep open bij het Milieucollege. De ordonnantie van 25 maart 
1999 voorziet verder in administratieve geldboeten voor de persoon die een VBO of 
een risicostudie moet uitvoeren, maar dit niet doet1261, en voor de persoon die de 
opgelegde beheersmaatregelen niet naleeft of die niet overgaat tot de bodemsanering 
wanneer nodig1262.  
 
Met betrekking tot de strafrechtelijke handhaving, voorziet de Bodemordonnantie 
voor bepaalde personen in bestraffing met een geldboete1263. Het gaat om dezelfde 
personen als deze die in de ordonnantie van 25 maart 1999 gestraft kunnen worden 
met een administratieve geldboete, meer bepaald personen die een VBO of een 
risicostudie moeten uitvoeren, maar dit niet doen, en personen die de opgelegde 
beheersmaatregelen niet naleven of die niet overgaan tot de bodemsanering wanneer 
nodig. 
 
Wat tot slot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid betreft, zij opnieuw verwezen naar 
het stuk hieromtrent bij de bespreking van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet. De 
regels zijn analoog van toepassing. 
 
12. Wisselwerking met de afvalstoffenwetgeving na het arrest Van de Walle e.a. 
 
a. Inleiding 
 
Doordat elk van de drie Belgische gewesten een eigen specifieke bodemwetgeving 
heeft, bestaat er een duidelijke scheiding met de afvalstoffenwetgeving die in de drie 
gewesten van toepassing is. Deze scheiding is echter door een arrest van het Europees 
Hof van Justitie van 7 september 2004 op de helling komen te staan1264. In het arrest 
Van de Walle e.a. doet het Hof uitspraak over een prejudiciële vraag in een 
strafprocedure tegen Texaco en tegen een gedelegeerd bestuurder van Texaco en twee 
leidinggevende functionarissen van de onderneming omtrent een in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gelokaliseerd terrein. Het Hof komt tot de conclusie dat door 
koolwaterstof vervuilde grond een afvalstof is in de zin van artikel 1 a) van de 
Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (hierna 
de Afvalstoffenrichtlijn)1265, intussen vervangen door de Richtlijn 2006/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen (hierna de 
nieuwe Afvalstoffenrichtlijn)1266, ook indien deze vervuilde grond niet uitgegraven is. 

                                                 
1259 De Bodemordonnantie zelf bevat geen bepalingen over de mogelijkheid van ambtshalve optreden. 
1260 Art. 9 Ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en 
de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 
1261 Art. 32 12° Ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging 
en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 
1262 Art. 33 12° Ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging 
en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 
1263 Zie art. 27 Bodemordonnantie. 
1264 H.v.J. 7 september 2004 Strafprocedure tegen Paul Van de Walle e.a., nr. C-1/03, Jur. H.v.J. 2004, 
I, 7613. Dit arrest wordt hierna verkort aangegeven als het arrest Van de Walle e.a. 
1265 P.B. L. 25 juli 1975, afl. 194. 
1266 P.B. L. 27 april 2006, afl. 114. Deze nieuwe Afvalstoffenrichtlijn is een codificatie van de 
bestaande Afvalstoffenrichtlijn. De nieuwe Afvalstoffenrichtlijn vervangt de diverse regelingen die erin 
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Bovendien concludeert het Hof dat een oliemaatschappij die een benzinestation 
bevoorraadt onder bepaalde omstandigheden als “houder” van deze afvalstoffen 
beschouwd worden.  
 
Met deze uitspraak heeft het Hof van Justitie vele juristen in verscheidene lidstaten de 
wenkbrauwen doen fronsen. Het arrest werd dan ook uitvoerig en kritisch besproken 
in de rechtsliteratuur1267. Voor een uitgebreide inhoudelijke bespreking zij hier naar 
verwezen. In wezen ligt de uitspraak in het verlengde van voorgaande rechtspraak1268 
en van de filosofie van de Afvalstoffenrichtlijn1269. Toch is het resultaat van de 
redenering in zekere mate een breuk met de in bepaalde lidstaten gangbare visie op de 
scheiding tussen het bodemverontreinigings- en het afvalstoffenrecht. De uitspraak 
zou betekenen dat op vervuilde gronden de Afvalstoffenrichtlijn van toepassing is, en 
mogelijkerwijs nog andere Europese afvalstoffenregelgeving. Nochtans blijkt niet uit 
de gewestelijke bodemwetgeving, dat er bij de redactie gelet werd op 
overeenstemming met het Europese afvalstoffenrecht. Is het in het licht van het arrest 
Van de Walle e.a. dan nog vol te houden dat er een aparte wetgeving van toepassing is 
op verontreinigde bodems? Welke invloed kan het arrest hebben op 
brownfieldontwikkeling? Het antwoord op dergelijke vragen vereist een nader 
onderzoek van de juridische gevolgen van het arrest. 
 
b. Enkele aspecten van het arrest Van de Walle e.a. nader toegelicht 
 
                                                                                                                                            
vervat zijn. De richtlijn bewaart volledig de inhoud van de regelingen die worden gecodificeerd en 
brengt ze dus enkel samen, met alleen de formele wijzigingsvoorstellen die voor de codificatie zelf 
vereist zijn. De codificatie van de bepalingen bevat geen inhoudelijke wijzigingen en is enkel bedoeld 
om het Gemeenschapsrecht op een duidelijke en transparante manier uiteen te zetten (zie het Advies 
van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 maart 2004 over het “Voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen”, P.B. C. 30 april 2004, afl. 
112). 
1267 Zie o.m. L. BERGKAMP, “A new court-made environmental liability regime for Europe”, 
Environmental Liability 2004, 171-177; L. BERGKAMP, “The European Court of Justice’s Texaco 
Ruling and the Environmental Liability Directive”, T.M.A. 2005, 150-155; C. BICKEL, “Die 
schädliche Bodenveränderung als Abfall”, D.Ö.V. 2005, 994-996; P. BILLET, “Le déchet, qualification 
incertaine des sols pollués”, (noot onder H.v.J. nr. C-1/03, 7 september 2004), R.J.E. 2005, 309-327; P. 
DE BRUYCKER en P. MORRENS, “Is verontreinigde grond een afvalstof?”, (noot onder H.v.J. nr. C-
1/03, 7 september 2004), T.M.R. 2004, 666-668; B. DELTOUR, “Trop de droit tue le droit. Enkele 
pretentieloze bedenkingen bij een paar milieurechtelijke bepalingen”, in K. DEKETELAERE (ed.), 
Feestbundel milieurecht, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 20, Brugge, die Keure, 2005, 18-19; N. 
DE SADELEER, “Case C-1/03, Paul Van de Walle”, C.M.L.Rev. 2006, 207-223; M.-C. 
DESJARDINS, “La notion de déchet: une voie de solution adéquate pour combler les lacunes du droit 
européen en matière de sols pollués?”, Revue européenne de droit de l’environnement 2006, 145-152; 
DOUMA en FEENSTRA, noot onder H.v.J. nr. C-1/03, 7 september 2004, J.M. 2005, 96-97; Y. 
JÉGOUZO, F.G. TRÉBULLE en L. FONBAUSTIER, “Le sol pollué, même accidentellement, peut 
être qualifié de déchet”, R.D.I. 2005, 31-36; L. KERKSTOEL, “Het Europese afvalstoffenbegrip nader 
bekeken. Wat met verontreinigde bodems?”, M.E.R. 2005, 20-30; L. KRÄMER, “Decontamination of 
soil and EU waste legislation”, Environmental Liability 2004, 263-270; B. MARTENS, o.c., 200-201; 
O. MCINTYRE, “The All-Consuming Definition of ‘Waste’ and the End of the ‘Contaminated Land’ 
Debate?”, Journal of Environmental Law 2005, 109-127; A. OEXLE, “Kontaminiertes Erdreich als 
Abfall”, EuZW 2004, 625-629; J. SAMBON, “Les terres contaminées sont des déchets au sens de la 
Directive 75/442/CEE”, (noot onder H.v.J. nr. C-1/03, 7 september 2004), Amén. 2005, 53-57; S. 
WREDE, “Kontaminierter Boden als Abfall”, Natur und Recht 2005, 28-31. 
1268 Zie bijvoorbeeld H.v.J. 15 juni 2000 Arco Chemie Nederland Ltd, nrs. C-418/97 en C-419/97, Jur. 
H.v.J. 2000, I, 4475.; H.v.J. 18 april 2002 Palin Granit Oy, nr. C-9/00, Jur. H.v.J. 2002, I, 3533. 
1269 De richtlijn streeft een ruime toepassing na evenals een zo goed mogelijke bescherming van het 
milieu. 



 235

1) Principe 
 
Reeds in 1997 vroegen MORRENS en DE BRUYCKER zich af of verontreinigde 
bodem in het Vlaams Gewest als een afvalstof kon worden gekwalificeerd1270. Er is 
namelijk geen absolute congruentie tussen bodemverontreiniging en de aanwezigheid 
van afvalstoffen1271. De analyse gebeurde toen wel nog in het licht van de oude 
regeling onder het Afvalstoffendecreet, zijnde hoofdzakelijk het oude artikel 21 §2 c. 
Zij wezen erop dat het Bodemsaneringsdecreet in een artikel voorzag hetwelk 
mogelijke conflicten tussen het Bodemsaneringsdecreet en het Afvalstoffendecreet 
diende te voorkomen. Dit artikel bestaat nog steeds. Het gaat meer bepaald om artikel 
53 Bodemsaneringsdecreet1272. Dit artikel is het enige artikel dat de samenloop van 
bevoegdheden tussen het Bodemsanerings- en het Afvalstoffendecreet regelt. Door 
artikel 53 Bodemsaneringsdecreet is het artikel 37 Afvalstoffendecreet (ambtshalve 
veiligheidsmaatregelen) niet van toepassing op bodem en afvalstoffen op of in de 
bodem die het voorwerp uitmaken van een bodemsanering. 
 
Om een dergelijk conflict tussen het Bodemsaneringsdecreet en het 
Afvalstoffendecreet te voorkomen, moet het wel duidelijk zijn wat een afvalstof is. 
MORRENS en DE BRUYCKER stelden in 1997 dat verontreinigde grond op zich 
geen afvalstof is zolang deze op het terrein waar de verontreiniging is vastgesteld deel 
uitmaakt van de bodem. Pas vanaf het ogenblik dat de bodemsanering resulteert in het 
af- of uitgraven van de verontreinigde grond, wordt de grond afval1273. MORRENS en 
DE BRUYCKER stelden eveneens dat de Raad van State in het geannoteerde arrest 
de bal mis sloeg wanneer hij zei “dat men een gecontamineerde bodem als afvalstof 
kan beschouwen, of toch minstens dat men het daarin voorkomende arseen en de 
andere zware metalen als afvalstoffen kan beschouwen te meer daar er alleszins niets 
op wijst dat de verzoekende partij ze als grondstof wou gebruiken”1274. Het zou 
volgens hen duidelijk zijn dat een verontreinigde bodem niet per definitie een 
afvalstof is. Het arrest Van de Walle e.a. lijkt de auteurs toch tegen te spreken, en de 
Raad van State in het arrest N.V. Eikenaar gelijk te geven. Het Hof van Justitie komt 
namelijk tot de conclusie dat vervuilde grond een afvalstof is in de zin van de 
Afvalstoffenrichtlijn, ook indien deze vervuilde grond niet uitgegraven is. 
 
2) Afvalstoffen: roerend (en onroerend)? 
 
Het Hof van Justitie geeft met het arrest Van de Walle e.a. in de eerste plaats aan dat 
zowel roerende als onroerende goederen een afvalstof kunnen zijn. Dit gaat nochtans 

                                                 
1270 P. MORRENS en P. DE BRUYCKER, “Is de verontreinigde bodem wel een afvalstof?”, (noot 
onder R.v.St., n.v. Eikenaar, nr. 65.039, 6 maart 1997), T.M.R. 1997, 485-488. 
1271 J. SAMBON en N. DE SADELEER, o.c., 53 (“En effet, la qualification de déchets est toujours une 
qualification juridique alors que l’existence d’une pollution est une situation de fait qui peut ne pas être 
juridiquement appéhendée comme telle”). 
1272 Dit artikel luidt als volgt: “De bepalingen van artikel 37 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende 
de voorkoming en het beheer van afvalstoffen zijn niet van toepassing op bodem en afval op of in de 
bodem die het voorwerp uitmaken van bodemsanering”. Het artikel verwijst naar artikel 37 
Afvalstoffendecreet waarin onder meer het volgende te lezen valt: “Wanneer afvalstoffen worden 
achtergelaten of beheerd in overtreding van artikel 12 van dit decreet, en er hierdoor risico bestaat van 
hinder of schade voor de mens of het leefmilieu, kan de OVAM deze afvalstoffen ambtshalve 
inzamelen, vervoeren en verwerken”. 
1273 P. MORRENS en P. DE BRUYCKER, o.c., 487. 
1274 P. MORRENS en P. DE BRUYCKER., o.c., 488. 
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in tegen de vaststaande interpretatie in verscheidene lidstaten dat enkel roerende 
goederen een afvalstof kunnen zijn. Advocaat-Generaal Kokott, in haar conclusie bij 
het arrest Van de Walle e.a., erkent dat ook, maar brengt daar tegen in dat in andere 
lidstaten dan weer onroerende goederen wel afval kunnen zijn1275. Bovendien voegt ze 
eraan toe dat de wetgevingstraditie in bepaalde lidstaten niet doorslaggevend kan zijn 
voor de uitlegging van begrippen van gemeenschapsrecht1276. 
 
In definities van afvalstoffen komt het onderscheid tussen roerend en onroerend vaak 
niet als determinerend naar voor. Het argument dat erin bestaat de kwalificatie van 
afvalstof, impliciet aangeduid als roerend goed, aan bodem, onroerend goed, 
desondanks te ontzeggen is volgens SAMBON en DE SADELEER niet relevant1277. 
Toch ligt een dergelijke invulling van het begrip afvalstoffen in vele landen moeilijk. 
KOCH en REESE stellen daarom voor om de definitie van afvalstoffen in de 
Afvalstoffenrichtlijn te herzien en onroerende goederen expliciet uit te sluiten van het 
toepassingsgebied1278. Zij geven de volgende mogelijke definitie aan: 

“‘waste’ shall mean any movable substance or object in the categories set 
out in Annex I which the holder discards or intends or is required to 
discard”1279. 

De Afvalstoffenrichtlijn zou niet gebruikt mogen worden om ook 
bodemverontreiniging aan te pakken1280. 
 
Ook BERGKAMP pleit voor een verenging van de definitie van afvalstoffen in de 
Afvalstoffenrichtlijn, maar hij focust meer op geloosde stoffen in niet-uitgegraven 
bodem en grondwater en op de verontreinigde bodem en het verontreinigd grondwater 
zelf: 

“A legislative fix should amend the waste definition under the Waste 
Framework Directive to exclude spilled product in unexcavated soil and 
ground water and unexcavated contaminated soil and groundwater”1281. 

En verder: 
“It is now up to the EU legislature to decide whether it wants to undo the 
court’s ruling by adopting an amendment to the waste definition to exclude 
contaminated land and any waste material present in such land”1282. 

 
De Afvalstoffenrichtlijn geeft overigens zelf in de 6de overweging reeds aan dat de 
regeling geldt voor roerende goederen. Daaruit afleiden dat de regeling dus niet geldt 
                                                 
1275 Conclusie van Advocaat-Generaal J. Kokott van 29 januari 2004, 30. 
1276 Ibid. 
1277 J. SAMBON en N. DE SADELEER, o.c., 55. 
1278 H-J. KOCH en M. REESE, “Revising the Waste Framework Directive. Basic Deficiencies of 
European Waste Law and Proposals for Reform”, J.E.E.P.L. 2005, 452 (“it is proposed to provide for 
an express general exclusion of immoveable objects from the scope of waste law and thus correct the 
ECJ’s ruling in van de Walle in so far as it was held that contaminated soil is, in principle, also covered 
by the definition of waste”). 
1279 H-J. KOCH en M. REESE, o.c., 448-449 
1280 Zie in dezelfde zin G. THORNTON, B. VANHEUSDEN en P. NATHANAIL, “Are Incentives for 
Brownfield Regeneration Sustainable? A Comparative Survey”, J.E.E.P.L. 2005, 356. 
1281 L. BERGKAMP, “The European Court of Justice’s Texaco Ruling and the Environmental Liability 
Directive”, T.M.A. 2005, 155 en L. BERGKAMP, “The European Environmental Liability Directive 
and its Effect on Industry and the Economy”, in R. MELLENBERGH en R. UYLENBURG (eds.), 
Aansprakelijkheid voor schade aan de natuur, Groningen, Europa Law Publishing, 2005, 129. 
1282 L. BERGKAMP, “A new court-made environmental liability regime for Europe”, Environmental 
Liability 2004, 176. 
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voor onroerende goederen, gaat wellicht te ver, maar het geeft toch een duidelijke 
indicatie over het toepassingsgebied. 
 
KRÄMER daarentegen is volledig gekant tegen een wijziging van de Europese 
afvalstoffendefinitie: 

“There is no reason at all to ‘exclude contaminated land and any waste 
present in such land’ from the definition of waste in Directive 75/442, as 
Bergkamp suggests. Indeed, it has already been mentioned above that there 
is no third category of materials next to ‘products’ and ‘waste’; one cannot 
seriously argue that the contaminated soil is a ‘product’. In my opinion, it is 
more reasonable to consider this contaminated soil as ‘waste’ rater than to 
consider it part of the surrounding land and conclude that it has lost its 
capacity of being an autonomous object for legal consideration”1283. 

 
KRÄMER lijkt echter uit te gaan van de ietwat achterhaalde visie dat verontreinigde 
grond bij sanering steevast uitgegraven moet worden. Dit blijkt bijvoorbeeld wanneer 
hij stelt: 

“In private law, it might be sensible to consider contaminated land as part of 
the land; this does not take away the point that, under public law, the 
contaminated soil has to be removed. The conclusion must therefore be that 
contaminated soil is the subject of public law obligations and thus a 
separable, autonomous item of the land”1284. 

Met de huidige bodemsaneringstechnieken is uitgraving echter zeker niet meer zo 
vanzelfsprekend. Er bestaan verscheidene technieken waarbij de verontreinigde grond 
gewoon ter plaatse blijft en dus niet uitgegraven moet worden1285. In zo een geval is 
het al moeilijker om de verontreinigde grond als een apart deel van de bodem in het 
algemeen te zien. Wanneer de verontreinigde grond ter plaatse blijft, wordt enkel de 
stof die van de grond een verontreinigde grond maakt aan de grond onttrokken of 
geneutraliseerd. In zo een geval moet dan ook beter enkel de verontreinigende stof als 
een afvalstof gezien worden en niet meteen de volledige verontreinigde grond. 
 
Tot slot wijzen KOCH en REESE er nog op dat het huidige afvalstoffenrecht van de 
lidstaten onvoldoende antwoorden biedt op verscheidene vragen met betrekking tot 
bodemverontreiniging. De indruk mag niet gewekt worden dat een Europese 
oplossing gevonden is: 

“Neither the waste-law provisions nor the waste-management practice of the 
Member States provide sufficient answers to the question under what 
conditions priority action is required in respect of soil contamination, 
remedial action must be ordered and soil must be excavated and recovered 
or disposed of in a non-hazardous manner. If at all, these questions are 
partly addressed by the Liability Directive (2004/35/EC) but not by waste 
law. This should be acknowledged and the impression should not be 

                                                 
1283 L. KRÄMER, “Decontamination of soil and EU waste legislation”, Environmental Liability 2004, 
267. 
1284 Ibid. 
1285 Voor een beknopt overzicht van de bestaande saneringstechnieken, zie J. CEENAEME, 
“Bodemsanering – saneringstechnieken”, in X, Het onroerend goed in de praktijk, Deel 
VIbis.Aquinquies, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1-5/48. 
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conveyed that a European solution to the problem of contaminated sites has 
already been found”1286. 

 
De Europese Commissie lijkt gehoor te willen geven aan de oproepen tot wijziging 
van de Afvalstoffenrichtlijn. Op 21 december 2005 keurde de Commissie namelijk 
een voorstel goed voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende afvalstoffen1287. Het voorstel is mede gebaseerd op de thematische 
strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling1288. De nieuwe richtlijn zou de 
huidige Afvalstoffenrichtlijn vervangen, alsook Richtlijn 75/439/EEG van de Raad 
van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie1289 en Richtlijn 
91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke 
afvalstoffen1290. Het voorstel bevat geen wijziging van de definitie van afvalstof, maar 
wel een nieuwe uitzondering op het toepassingsgebied in vergelijking met de huidige 
Afvalstoffenrichtlijn. Op grond van het voorgestelde artikel 2 (1) (f) wordt niet 
uitgegraven vervuilde grond namelijk uitgesloten van het toepassingsgebied. De 
uitsluiting zal echter enkel gelden in zoverre bepaalde specifieke aspecten betreffende 
deze categorie van afvalstoffen reeds vallen onder andere communautaire 
wetgeving1291. De Commissie wenst dus bodemverontreiniging niet via de 
Afvalstoffenrichtlijn aan te pakken. Zoals reeds vermeld, verandert de huidige 
Afvalstoffenrichtlijn (2006/12/EG) niets aan de in het arrest bekeken, maar intussen 
opgeheven, Afvalstoffenrichtlijn (75/442/EEG). De definitie van een afvalstof blijft 
voorlopig dus ook ongewijzigd. 
 
3) Het begrip “zich ontdoen” 
 
In de tweede plaats geeft het Hof van Justitie in het arrest Van de Walle e.a. een 
nieuwe kijk op het begrip “zich ontdoen”. Dat begrip maakt een essentieel onderdeel 
uit van de definitie van afvalstoffen, maar wordt op zich niet gedefinieerd. In de 
Belgische rechtspraak wordt er traditioneel bij de kwalificatie van een stof als 
afvalstof een beslissende rol gehecht aan de intentie van de houder bij het ontdoen1292. 
                                                 
1286 H-J. KOCH en M. REESE, o.c., 452. 
1287 COM (2005) 667 def. Voor een bespreking van dat voorstel, zie L. BERGKAMP, “The Proposed 
Waste Framework Directive and Liability for Soil and Groundwater Contamination”, T.M.A. 2006, 89-
93; D. POCKLINGTON, “The Significance of the Proposed Changes to the Waste Framework 
Directive”, E.E.L.R. 2006, 75-87. 
1288 Mededeling van de Commissie van 21 december 2005 aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, getiteld “Werk maken van 
duurzaam hulpbronnengebruik: een thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling” 
(COM (2005) 666 def.). 
1289 P.B. L. 25 juli 1975 afl. 194. 
1290 P.B. L. 31 december 1991 afl. 377. 
1291 Hoogstwaarschijnlijk doelt de Commissie voor wat niet uitgegraven vervuilde grond betreft, vooral 
op de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (P.B. L. 30 
april 2004, afl. 143) en op de toekomstige Bodemrichtlijn (zie reeds het Voorstel voor een Richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de bescherming van de bodem 
en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG (COM (2006) 232 def.)). Zie L. BERGKAMP, “The 
Proposed Waste Framework Directive and Liability for Soil and Groundwater Contamination”, T.M.A. 
2006, 92; G. VAN CALSTER, “If it ain’t broke, don’t fix it? Commission efforts to manage the 
definitions of waste, recycling and recovery”, in ACR+, Compendium 2006, 2006, 114. 
1292 Zie bijvoorbeeld R.v.St., n.v. Frateur, nr. 82.281, 16 september 1999 en Corr. Kortrijk 19 oktober 
1999, beide uitspraken geciteerd in D. DEVOS, “Recente ontwikkelingen inzake de Vlaamse 
afvalstoffen- en bodemsaneringswetgeving”, in K. DEKETELAERE en M. DEKETELAERE (eds.), 
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Dit lijkt in te houden dat een accidenteel verlies van het goed zich verzet tegen die 
kwalificatie1293. Het Hof van Justitie beschouwt de intentie echter niet als 
doorslaggevend1294. In het arrest Van de Walle e.a. zet het Hof die redenering door en 
geeft een zeer ruime interpretatie aan het begrip “zich ontdoen”, waarbij het 
accidentele aspect van geen belang is1295. Door een dergelijke ruime interpretatie aan 
te houden lijkt het Hof vooral een zo goed mogelijke bescherming van mens en milieu 
te beogen1296. De geloosde koolwaterstof en de daarmee verontreinigde bodem zou 
anders in casu namelijk niet als afvalstof beschouwd worden. Dat zou concreet 
betekenen dat de bepalingen van de Afvalstoffenrichtlijn, noch van enige andere 
Europese wetgeving, van toepassing zouden zijn. Het lijkt alsof het Hof vindt dat het 
dit onmogelijk kon toestaan, ook al is dit een omgekeerde redenering1297. Uiteindelijk 
is de beslissing dan vooral een beleidsbeslissing1298. Belangrijk detail hierbij is dat in 
het concrete geval, zijnde een verontreinigd tankstation in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, er op het ogenblik van de bodemverontreiniging nog geen Brusselse 
ordonnantie was met betrekking tot bodemverontreiniging, maar wel een met 
betrekking tot afvalstoffen. De kwalificatie van verontreinigde bodems als 
afvalstoffen lijkt daarom des te meer ingegeven vanuit de zorg om een toepasselijke 
wetgeving te hebben op het specifieke geval. 
 
4) Kwalificatie als “houder” 
 
In de laatste plaats geeft het Hof van Justitie in het arrest Van de Walle e.a. aan dat 
het mogelijk is dat een oliemaatschappij die een benzinestation bevoorraadt onder 
bepaalde omstandigheden als “houder” van afvalstoffen beschouwd wordt. Het feit 
dat de oliemaatschappij misschien enkel vroeger houder is geweest van de 
afvalstoffen, speelt daarbij geen rol. Het gevolg hiervan is dat de oliemaatschappij als 
medevervuiler burgerrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden 
voor de vervuiling1299. Het Hof laat het over aan de nationale rechters om uit te maken 
of dit in een bepaald geval ook effectief gebeurt. Het Hof spreekt zich anderzijds niet 

                                                                                                                                            
Jaarboek Milieurecht 1999, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 14, Brugge, die Keure, 2000, 325-
332. 
1293 Y. JÉGOUZO, F.G. TRÉBULLE en L. FONBAUSTIER, “Le sol pollué, même accidentellement, 
peut être qualifié de déchet”, R.D.I. 2005, 32. 
1294 Zie o.m. de zaak Arco Chemie Nederland Ltd. KRÄMER geeft ook aan dat het al dan niet 
intentioneel karakter van het ontdoen niet doorslaggevend is (L. KRÄMER, o.c., 265). 
1295 De redenering en motivering van het Hof is op dit vlak sterk bekritiseerd. Zie onder meer P. 
BILLET, o.c., 313; P. DE BRUYCKER en P. MORRENS, o.c., 667; Y. JÉGOUZO, F.G. TRÉBULLE 
en L. FONBAUSTIER, o.c., 32. 
1296 M.-C. DESJARDINS, “La notion de déchet: une voie de solution adéquate pour combler les 
lacunes du droit européen en matière de sols pollués?”, Revue européenne de droit de l’environnement 
2006, 149; W. DOUMA en FEENSTRA, noot onder H.v.J. nr. C-1/03, 7 september 2004, J.M. 2005, 
96. 
1297 P. BILLET, o.c., 316 (“Or, si la Cour s’attache autant à vouloir qualifier les hydrocarbures déversés 
de déchets, c’est moins pour eux-mêmes que pour qu’ils contaminent juridiquement les terres qu’ils 
affectent. S’ils n’étaient pas déchets, la Cour ne pourrait pas conclure, comme elle le fait, que les terres 
pollués par eux doivent faire l’objet d’opérations nécessaires de décontamination parce que ces 
hydrocarbures doivent être valorisés et éliminés. Dans ces conclusions, Madame Kokott initie bien ce 
raisonnement inversé (…)”). 
1298 O. MCINTYRE, o.c., 120. 
1299 L. BERGKAMP, “The European Court of Justice’s Texaco Ruling and the Environmental Liability 
Directive”, T.M.A. 2005, 153; W. DOUMA en FEENSTRA, o.c., 97. 
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uit over de mogelijke aansprakelijkheid van de eigenaar van de grond, die ook als een 
houder van de bodem-afvalstof zou kunnen worden gezien1300. 
 
c. Gevolgen van het arrest Van de Walle e.a. 
 
Voortbouwend op de redenering van het Europees Hof van Justitie, kan gesteld 
worden dat het Hof wil verzekeren dat mens en milieu afdoende beschermd worden. 
In afwachting van de door de Europese Commissie voorgestelde wijziging van de 
Afvalstoffenrichtlijn, zal er, door verontreinigde bodems als afvalstoffen te zien, toch 
steeds een toepasselijke wetgeving in de lidstaten voorhanden zijn. De lidstaten zijn 
namelijk verplicht de Afvalstoffenrichtlijn om te zetten. Het Hof lijkt daarbij de 
functionele grenzen van de Afvalstoffenrichtlijn en andere aanvullende wetgeving niet 
in vraag gesteld te hebben1301. 
 
Een specifieke, aparte, bodemwetgeving doet echter niet noodzakelijk afbreuk aan de 
visie van het Hof. Een bodemwetgeving zou namelijk kunnen gezien worden als een 
lex specialis ten opzichte van de afvalstoffenwetgeving. De gewestelijke 
afvalstoffenwetgevingen zijn overigens nooit uitgewerkt en uitgebouwd om daarmee 
ook de verontreinigde bodems te verwijderen of nuttig toe te passen1302. De 
bodemwetgeving heeft daarom een bestaansrecht en verdient voorrang bij de 
behandeling van bodemverontreiniging, althans in zoverre de wetgeving in 
overeenstemming is met het Europese afvalstoffenrecht. Specifieke 
brownfieldbepalingen zouden dan ook apart kunnen bestaan als een lex specialis, 
ofwel ingevoegd kunnen worden in de afvalstoffen- of bodemwetgeving. 
 
Opdat de bodemwetgeving bij voorrang op verontreinigde bodems kan toegepast 
worden, moet er een duidelijke afbakening zijn tussen de afvalstoffen- en de 
bodemwetgeving. De vraag is of dit het geval is. In dit verband moet eerst en vooral 
rekening worden gehouden met de uitzonderingen die de gewestelijke 
afvalstoffenreglementeringen zelf voorzien. De uitzonderingen staan respectievelijk in 
artikel 4 van het Vlaamse Afvalstoffendecreet1303, artikel 4 van het Waalse 
Afvalstoffendecreet1304 en voor wat de Afvalstoffenordonnantie1305 van het Brussels 

                                                 
1300 P. BILLET, o.c., 323. 
1301 M. REESE, “The Legal Framework for European Waste Management. Unresolved Problems and 
Future Perspectives”, in R. MACRORY (ed.), Reflections on 30 Years of EU Environmental Law. A 
High Level of Protection?, Groningen, Europa Law Publishing, 2006, 297. 
1302 B. JADOT, o.c., 218. 
1303 Dit artikel luidt als volgt: “Zijn geen afvalstoffen als bedoeld in dit decreet: 
1° gasvormige effluenten die in de atmosfeer worden uitgestoten; 
2° dierlijk mest, als bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het 
leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen; 
3° afvalwater, met uitzondering van afvalstoffen in vloeibare toestand 
4° bodem, uitgegraven buiten ontginningsgebieden, die overeenkomstig de voorwaarden bepaald in of 
krachtens het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering wordt gebruikt”. 
1304 Dit artikel luidt als volgt: “Ne sont pas considérés comme déchets au sens du présent décret: 
1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère; 
2° les eaux usées, telles que définies à l'article 2, 7°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des 
eaux de surface contre la pollution, à l'exception des déchets à l'état liquide”. 
1305 Ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen, B.S. 23 april 
1991. Voor een bespreking van deze ordonnantie, zie N. DE SADELEER en J. SAMBON, “Le régime 
juridique de la gestion des déchets en Région wallonne et en Région de Bruxelles-capitale”, A.P.T. 
1995, 5-52. 
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Hoofdstedelijk Gewest betreft, artikel 3 lid 11306. Over het algemeen worden de 
uitzonderingen overgenomen die in de Afvalstoffenrichtlijn staan. Geen van de 
artikelen voorziet in een expliciete uitzondering voor bodemverontreiniging. Het 
Vlaamse Afvalstoffendecreet bevat sinds een decreetswijziging van 19 mei 20061307 
wel een uitzondering voor “bodem, uitgegraven buiten ontginningsgebieden, die 
overeenkomstig de voorwaarden bepaald in of krachtens het decreet van 22 februari 
1995 betreffende de bodemsanering wordt gebruikt”1308. In het licht van het arrest 
Van de Walle e.a. zou een uitzondering voor bodemverontreiniging in onroerende 
staat best in de verschillende regelgevingen toegevoegd worden. 
 
Daarnaast bevatten het Afvalstoffendecreet en het Bodemsaneringsdecreet zowel in 
het Vlaams als in het Waals Gewest verwijzingen naar elkaar. Op Vlaams niveau gaat 
het enkel om het reeds vermelde artikel 53 Bodemsaneringsdecreet. Dit artikel zorgt 
voor een duidelijke scheiding. Op Waals niveau verwijzen de twee decreten 
verschillende keren naar elkaar. Zo is bijvoorbeeld de bepaling omtrent de 
mogelijkheid voor SPAQuE om sites te betreden en er de nodige onderzoeken, 
analyses, monsternemingen en werken uit te voeren, neergeschreven in artikel 39 §3 
van het Waalse Afvalstoffendecreet, ook van toepassing onder het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen bevatten 
de Afvalstoffenordonnantie en de Bodemordonnantie geen onderlinge verwijzingen. 
 
De gewestelijke afvalstoffen- en bodemregelgevingen worden ook best zo duidelijk 
mogelijk afgebakend om onderlinge tegenstrijdigheden te vermijden. Voor een 
optimaal juridisch kader voor brownfieldontwikkeling is dit noodzakelijk. Het 
antwoord op de vraag of iets een afvalstof is dan wel een bodem is immers bepalend 
voor de toepasselijke voorschriften. De voorschriften kunnen verschillen tussen de 
afvalstoffen- en de bodemreglementering. Er bestaat dan het risico dat bijzondere 
voorschriften, procedures of begrenzingen uit een bepaalde regelgeving, afhankelijk 
van het geval en het standpunt, de ene keer wel ingeroepen worden en de andere keer 
niet. 
 
Bovendien is het antwoord op de vraag of iets een afvalstof dan wel een bodem is 
bepalend voor de rechtsgrond voor het optreden van de bevoegde overheid. Dit zou 
zelfs zo ver kunnen gaan dat het arrest Van de Walle e.a. gebruikt wordt om te zeggen 
dat de bevoegde overheid optreedt op basis van de verkeerde rechtsgrond wanneer 
deze overheid voor een verontreinigde bodem zich baseert op de bodemregelgeving, 
terwijl het Hof van Justitie zegt dat het afval is. Anderzijds kan vanuit het standpunt 
van de bevoegde overheid ook de vraag gesteld worden of zij de keuze heeft voor de 
rechtsgrond. Specifiek op het Vlaamse niveau gaat het dan bijvoorbeeld over de keuze 
tussen artikel 45 Bodemsaneringsdecreet en artikel 37 Afvalstoffendecreet om 
ambtshalve te kunnen optreden. Het antwoord is van belang voor de toepasselijke 
                                                 
1306 Dit artikel luidt als volgt: “Vallen buiten het toepassingsgebied van deze ordonnantie: 
1. radioactieve afvalstoffen; 
2. afvalwater dat geloosd wordt in rioleringen en wateren; 
3. emissies in de lucht; 
4. lijken met uitzondering van dierenlijken”. 
1307 Zie artikel 27 van het decreet van 19 mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en 
energie, B.S. 20 juni 2006. 
1308 De bedoeling hiervan is om een duidelijke scheiding te maken tussen afval en uitgegraven bodem, 
al dan niet verontreinigd. Daardoor wordt oneigenlijk gebruik van het afvalstoffendecreet bij 
aanwending van uitgegraven bodem vermeden (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 745/1, 16). 
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procedurevoorschriften. Met betrekking tot verontreinigde gronden moet OVAM nu 
namelijk de striktere procedures uit het Bodemsaneringsdecreet volgen. Blijft dit zo 
na het arrest Van de Walle e.a.? 
 
Een ander aspect is het feit dat toezichtsambtenaren van OVAM op grond van het 
Afvalstoffendecreet een veel ruimere toezichtsbevoegdheid hebben dan op grond van 
het Bodemsaneringsdecreet. Of nog, op basis van artikel 54 lid 2 van het 
Afvalstoffendecreet kunnen de gouverneur of de burgemeester veiligheidsmaatregelen 
nemen. Het Bodemsaneringsdecreet voorziet niet in deze mogelijkheid. Staat het 
arrest Van de Walle e.a. de gouverneur en de burgemeester nu toch toe om 
veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot een vervuilde grond, omdat het 
een afvalstof is? Een gelijkaardige vraag kan gesteld worden wanneer iets aangemerkt 
wordt als een overtreding van het Bodemsaneringsdecreet. Zou de overtreder dan 
kunnen argumenteren dat dat niet klopt, omdat het gaat om een afvalstof en dus het 
Afvalstoffendecreet van toepassing is? Tot slot is het toepasselijke kader zeer relevant 
voor het milieuheffingentarief, daar er voor de storting of de verbranding van 
afvalstoffen in het kader van de uitvoering van een bodemsanering een nultarief geldt. 
Het arrest Van de Walle e.a. roept duidelijk veel vragen op, en dit zeker niet alleen in 
het Vlaams Gewest. Het feit dat dergelijke vragen rijzen, kan enkel vermeden worden 
door het toepassingsgebied van beide juridische kaders goed op elkaar af te stemmen. 
 
Daarnaast dient de bodemregeling beter afgestemd te worden op het Europese 
afvalstoffenrecht. Het ziet er anders naar uit dat met betrekking tot gronden die 
verontreinigd zijn door (ermee vermengde) afvalstoffen in de zin van de 
Afvalstoffenrichtlijn, de bodemregeling niet in alle gevallen te rijmen valt met het 
arrest Van de Walle e.a.1309. Zo kennen de meeste bodemwetgevingen een systeem 
van normen of een risicobeoordeling om uit te maken of er al dan niet gesaneerd moet 
worden. De Afvalstoffenrichtlijn kent een dergelijk systeem niet voor de verwijdering 
of nuttige toepassing van afvalstoffen. Bovendien lijkt het in het licht van de 
Afvalstoffenrichtlijn ook problematisch om bepaalde saneringstechnieken, zoals 
isolering van bodemverontreiniging, te kwalificeren als verwijderingshandelingen of 
handelingen voor de nuttige toepassing1310. 
 
Dit is duidelijk geen positieve evolutie voor brownfieldontwikkeling. Voor de 
sanering van brownfields, of historische bodemverontreiniging in het algemeen, kan 
het in bepaalde gevallen namelijk interessant, of zelfs aangewezen zijn om de 
verontreiniging te beoordelen in functie van het risico voor mens en milieu. Het 
afvalstoffenrecht, dat door het arrest Van de Walle e.a. van toepassing zou zijn, staat 
een risicobeoordeling niet toe. Het gevaar voor mens en milieu speelt in het 
afvalstoffenrecht geen rol. Op dit vlak is er moeilijk overeenstemming te vinden 
tussen de afvalstoffenwetgeving en de bodemwetgeving1311. 
 
Een ander moeilijk punt voor brownfieldontwikkeling is dat bepaalde 
saneringstechnieken die misschien niet conform de Afvalstoffenrichtlijn zijn, in de 
praktijk toch de beste oplossing zouden kunnen geven. Hierdoor lijkt het alsof het een 
kwestie is van technieken toe te passen die wel onder de in de bijlagen II A 
                                                 
1309 L. KERKSTOEL, o.c., 29, en zijn verwijzingen in zijn voetnoot 59. 
1310 B. JADOT, o.c., 218. 
1311 J. SAMBON, “Les terres contaminées sont des déchets au sens de la Directive 75/442/CEE”, (noot 
onder H.v.J. nr. C-1/03, 7 september 2004), Amén. 2005, 57. 
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(verwijderingshandelingen) en II B (handelingen voor de nuttige toepassing) 
opgesomde handelingen kunnen worden geplaatst. 
 
Voorlopig is er echter nog geen rechtspraak bekend die het arrest Van de Walle e.a. 
concreet toepast. Daardoor is het moeilijk uitspraak te doen over de impact van de 
beslissingen in het arrest. Gezien de kritiek die er vanuit heel wat rechtsliteratuur te 
horen valt, lijkt het voor rechters alvast geen eenvoudige opdracht. Hopelijk krijgt het 
Hof van Justitie in de nabije toekomst nog eens de kans om bepaalde problemen 
verder uit te klaren. Een andere oplossing bestaat uit het voorstel van de Europese 
Commissie voor een nieuwe Afvalstoffenrichtlijn. Niet uitgegraven vervuilde grond 
zou niet langer onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. Zolang het 
voorstel echter niet definitief goedgekeurd is, blijft het arrest Van de Walle e.a. haar 
gelding behouden. 
 
13. Conclusie 
 
In het Vlaams Gewest bestaat er reeds sinds het midden van de jaren 90 een decretaal 
kader voor de sanering van bodemverontreiniging, gebaseerd op de opgebouwde 
ervaring. Het Bodemsaneringsdecreet moet een doeltreffend bodemsaneringsbeleid 
mogelijk maken en een efficiënte behandeling van de bodemverontreiniging 
waarborgen. Hiertoe maakt het decreet een onderscheid tussen de administratieve 
verplichting tot uitvoering en prefinanciering van de bodemsanering en de 
aansprakelijkheid voor de kosten ervan. Het bodemsaneringsproces wordt op vrij 
gedetailleerde en systematische wijze geregeld. Sinds 2001 beschikt het 
Bodemsaneringsdecreet ook over een specifiek aangepast regime voor sites, 
waaronder ook brownfields begrepen worden. Dit regime biedt de mogelijkheid om 
bij de sanering van brownfields de perceelsgebonden aanpak in het decreet te 
overstijgen. Op deze manier kunnen brownfields als een geheel aangepakt worden en 
niet als een verzameling onderscheiden percelen. Bovendien laten de bijzondere 
bepalingen een ruime vrijheid aan de Vlaamse overheid. 
 
In 2004 kregen ook de twee andere gewesten eindelijk een apart juridisch kader voor 
het beheer en de sanering van bodemverontreiniging. Over het algemeen zijn er zeer 
grote gelijkenissen tussen het Vlaamse en het Waalse Bodemsaneringsdecreet. De 
Brusselse Bodemordonnantie daarentegen verschilt sterk van de twee decreten. De 
Bodemordonnantie gaat veel meer uit van een risicobenadering. Bodemsanering is in 
de ordonnantie pas noodzakelijk wanneer de verontreiniging een onaanvaardbaar 
risico vormt en dit risico niet met beheersmaatregelen tot een aanvaardbaar niveau 
gebracht kan worden. De ordonnantie bevat wel nog een aantal lacunes. VAN 
NUFFEL spreekt zelfs van een legistieke ramp1312. De ordonnantie zou dringend 
juridisch sluitend gemaakt moeten worden. 
 
Specifiek wat brownfields betreft, bevatten het Waalse Bodemsaneringsdecreet en de 
Bodemordonnantie geen bijzondere bepalingen. Dit in tegenstelling tot de siteregeling 
in het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet. Het Waals Gewest beschikt anderzijds sinds 
1 januari 2006 wel over een regeling voor sites à réaménager (SAR’s) in de 
CWATUP. Het begrip SAR is ruimer dan het begrip brownfields. Op een SAR heeft 

                                                 
1312 F. VAN NUFFEL, “De contractuele bescherming tegen het milieurisico bij overdrachten van 
ondernemingen en van onroerende goederen”, T.M.R. 2005, 620. 
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bijvoorbeeld niet noodzakelijk een economische activiteit plaatsgevonden. Het 
voorheen gehanteerde begrip sites d’activités économiques à réhabiliter (SAER) sloot 
veel nauwer aa bij wat in dit onderzoek onder een brownfield wordt verstaan. De 
regeling omtrent SAR’s is bedoeld voor niet of slechts licht verontreinigde terreinen. 
Het Waals Gewest beschikt met de regeling in de CWATUP tot op zeker hoogte ook 
over een aangepast instrument voor brownfieldontwikkeling. Wat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest nog betreft, moet er op gewezen worden dat, ondanks het 
ontbreken van een specifieke regeling voor brownfieldontwikkeling, de ordonnantie 
door de risicobenadering wel een beter instrument biedt voor brownfieldontwikkeling 
dan de bodemsaneringsdecreten in de twee andere gewesten. De Bodemordonnantie 
ziet een sanering slechts als een laatste oplossing en probeert dan nog de 
saneringskosten zo laag mogelijk te houden. 
 
Voorlopig is het Waalse Bodemsaneringsdecreet nog niet in werking getreden. 
Daardoor ontbreekt een uniform juridisch kader voor bodemverontreiniging en zijn 
zeer veel verschillende milieureglementeringen van toepassing op 
bodemverontreiniging. Deze reglementeringen behandelen bodemverontreiniging 
echter slechts op een indirecte manier, namelijk door het verbieden of reglementeren 
van andere specifieke milieuproblemen. Geen van deze reglementeringen heeft de 
bescherming van de bodem als hoofddoel1313. Ze bieden dan ook geenszins de 
instrumenten voor een geïntegreerd en rationeel beheer van bodems1314. SAMBON en 
DE SADELEER kwamen daarom reeds in 1996 tot de volgende conclusie: 

“Il apparaît donc indispensable de développer dans un avenir proche en 
Région bruxelloise et en Région wallonne des normes visant spécialement la 
protection des sols. A défaut de telles normes, il y a tout lieu de craindre que 
les sols resteront les parents pauvres de la politique de protection de 
l’environnement”1315. 

Bijna tien jaar heeft het geduurd vooraleer een aparte juridische regeling voor 
bodemverontreiniging uitgewerkt werd. Intussen moet het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet echter nog grotendeels in werking treden. Dat mag echt niet 
langer op zich laten wachten. Anders loopt het Waals Gewest het risico te eindigen 
met een lege doos. Niet alleen creëert deze situatie heel wat juridische onzekerheid, 
bovendien willen dergelijke regelgevingen met een onbepaalde inwerkingtreding 
nogal eens nooit meer in werking treden1316. Andere milieuaspecten zoals water en 
lucht maken bovendien al verscheidene decennia het voorwerp uit van specifieke 
reglementering.  
                                                 
1313 SAMBON en DE SADELEER geven ook aan dat er geen algemene bodemkwaliteitsnorm een 
verplichting tot interventie oplegt aan de eigenaar of de houder van een verontreinigde bodem (J. 
SAMBON en N. DE SADELEER, o.c., 57: “Plus particulièrement, en Région wallonne (…) aucune 
norme générale de qualité des sols ne définit une obligation d’intervention pour le propriétaire ou le 
gardien de terres contaminées”). Dan schiet enkel nog de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, op grond 
van artikel 1382-1383 B.W., over om een verplichting tot interventie en sanering op te leggen. 
1314 J. SAMBON en N. DE SADELEER, o.c., 106. 
1315 Ibid. 
1316 Een sterk voorbeeld hiervan was de ordonnantie van 13 april 1995 betreffende de herinrichting van 
de niet-uitgebate of verlaten bedrijfsruimte (B.S. 13 juni 1995). Deze ordonnantie bevatte een volledig 
uitgewerkt regime voor de herinrichting van niet-uitgebate of verlaten bedrijfsruimten, maar ze was 
nooit in werking getreden. Gedurende vele jaren wachtten betrokkenen op de datum van 
inwerkingtreding. Uiteindelijk werd de ordonnantie in 2003 opgeheven, conform artikel 32 van de 
ordonnantie van 18 december 2003 betreffende de rehabilitatie en de herbestemming van de niet-
uitgebate bedrijfsruimten (B.S. 12 januari 2004). Deze laatste ordonnantie werd intussen opgenomen in 
het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, en wordt in een volgend onderdeel nog besproken. 
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Los van het feit dat het Waalse Bodemsaneringsdecreet best zo snel mogelijk in 
werking treedt, mag de regeling die het Waalse Bodemsaneringsdecreet introduceert, 
niet als de ideale oplossing gezien worden. Het decreet heeft vanuit de rechtsleer 
reeds heel wat kritiek gekregen1317. De opbouw van het decreet van 1 april 2004 zorgt 
voor verwarring en juridisch onzekerheid. De tekst zelf bevat lacunes, is ambigu, of 
op zijn minst problematisch met betrekking tot verscheidene fundamentele kwesties 
aangaande de toepassing1318. 
 
Het arrest Van de Walle e.a. van het Europees Hof van Justitie zou wel eens heel wat 
roet in het eten van brownfieldontwikkelaars en overheden kunnen gooien. Het beheer 
van verontreinigde bodems in functie van hun risico voor mens en milieu lijkt niet 
compatibel met het afvalstoffenrecht. Bovendien zullen bepaalde saneringstechnieken 
niet in overeenstemming zijn met de mogelijke handelingen volgens de 
Afvalstoffenrichtlijn. De concrete toepassing van het arrest Van de Walle e.a. in de 
Belgische rechtspraak valt af te wachten. De uitsluiting van niet uitgegraven vervuilde 
grond van het toepassingsgebied van de Afvalstoffenrichtlijn, zoals voorzien in het 
voorstel van de Commissie, kan alvast een oplossing betekenen. 
 
 
E. ANDERE RELEVANTE MILIEUWETGEVING 
 
1. Inleiding 
 
Zoals ook in de andere reeds besproken landen, komt hier kort overige relevante 
milieuwetgeving voor brownfieldontwikkeling aan bod. Hoewel de bodemwetgeving 
als de belangrijkste wetgeving gezien wordt, is het volledige toepasselijke 
milieuwetgevingspakket veel uitgebreider. De meeste andere relevante 
milieuregelgevingen zijn hiervoor reeds aan bod gekomen. Zo gaat het bijvoorbeeld 
om de wetgeving omtrent milieuvergunningen, afvalstoffen en waterverontreiniging. 
Daarnaast kunnen er bij brownfieldontwikkeling ook steeds aspecten van 
natuurbescherming in de ruime zin spelen. Deze laatste aspecten zijn echter minder 
systematisch aanwezig bij brownfields en worden hier buiten beschouwing 
gelaten1319. Het overzicht is dus zeker niet exhaustief, en beperkt zich tot de meest 
prominente regelgevingen. 
 
2. Milieuvergunningswetgeving 
 
De wetgeving met betrekking tot de milieuvergunningen is terug te vinden in 
respectievelijk het Vlaamse en het Waalse Milieuvergunningsdecreet en in de 
Brusselse Milieuvergunningsordonnantie. Deze wetgeving is in de eerste plaats 
relevant ter verduidelijking van het begrip exploitant of uitbater. De verschillende 

                                                 
1317 Zie B. JADOT, o.c., 217-218. 
1318 B. JADOT, o.c., 217. 
1319 Voor een overzicht van de mogelijke invloed van het natuurbeschermingsrecht, zie J. 
BOUCKAERT en J. GORIS, “Deel 7. Aandachtspunten inzake natuurbehoud”, in J. BOUCKAERT, D. 
D’HOOGHE en R. NAUWELAERTS (eds.), Juridische aspecten van brownfieldontwikkeling in het 
Vlaams Gewest, Brugge, die Keure, 2004, 273-310; D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), Brownfields 
in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2004, 463 p. (meer bepaald in de hoofdstukken 4, 6, 7 en 9 van Deel 
6. Milieu) 
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bodemwetgevingen leggen namelijk verplichtingen op aan exploitanten. Het begrip 
exploitant of uitbater wordt telkens gedefinieerd in de 
milieuvergunningswetgeving1320. De definities gelijken zeer sterk op elkaar. Het gaat 
in het algemeen over elke persoon, natuurlijke of rechtspersoon, die een 
(geklasseerde) inrichting exploiteert of voor wiens rekening een inrichting 
geëxploiteerd wordt. 
 
In de tweede plaats is de milieuvergunningswetgeving van toepassing in de mate dat 
na de realisatie van een brownfield bepaalde economische activiteiten uitgeoefend 
worden1321. Indien iemand een geklasseerde inrichting of activiteit op een gesaneerde 
brownfield wenst uit te voeren, zal hij onderworpen zijn aan de 
milieuvergunningsbepalingen. Een bijkomend aspect is dat de stedenbouwkundige 
vergunning in de drie gewesten gekoppeld is aan de milieuvergunning1322. De ene 
vergunning kan dus niet verkregen worden zonder de andere. Dit houdt in dat, indien 
een projectontwikkelaar een brownfield herontwikkelt en daarvoor zowel een 
milieuvergunning als een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft, hij duidelijk op 
voorhand zal moeten weten hoe het gewenste resultaat er concreet moet/zal uitzien. 
Een projectontwikkelaar moet hier bij de voorbereiding van de herontwikkeling de 
nodige aandacht aan besteden. Heeft de projectontwikkelaar enkel een 
milieuvergunning nodig, bijvoorbeeld omdat de nodige gebouwen reeds aanwezig zijn 
en direct in gebruik genomen kunnen worden1323, of enkel een stedenbouwkundige 
vergunning nodig, bijvoorbeeld omdat er geen milieuvergunningsplichtige inrichting 
of activiteit gepland is, dan speelt deze koppeling geen rol. 
 
3. Afvalstoffenwetgeving 
 
Daarnaast kan ook de afvalstoffenwetgeving invloed hebben op het 
ontwikkelingsproces. Op de wisselwerking met de bodemwetgeving werd hiervoor 
reeds uitvoerig ingegaan. Bij brownfields kunnen er echter ook afvalstoffen aanwezig 
zijn, zonder dat deze in relatie staan met de bodemverontreiniging. Om een 
brownfield te herontwikkelen zullen deze afvalstoffen van het terrein weggehaald 
moeten worden. De afvalstoffenwetgeving gelijkt in de drie gewesten over het 
algemeen sterk op elkaar, doordat ze een omzetting is van de Europese 
Afvalstoffenrichtlijn. Het juridisch kader vertrekt telkens duidelijk van een algemene 
zorgplicht. Zo beschikken de drie gewesten over een algemeen verbod op het 
achterlaten of beheren van afvalstoffen in strijd met de voorschriften1324. Het 
overtreden van dit verbod vormt een misdrijf. Het achterlaten van afvalstoffen is 
daarenboven een voortdurend misdrijf dat slechts ophoudt wanneer de afvalstoffen 

                                                 
1320 Zie art. 2 3° Vlaamse Milieuvergunningsdecreet, art. 1 8° Waalse Milieuvergunningsdecreet en art. 
3 9° Milieuvergunningsordonnantie. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt dit wel weinig uit 
daar het begrip ook in de Bodemordonnantie zelf gedefinieerd wordt, meer bepaald in artikel 3 4°. 
1321 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 211. 
1322 In het Vlaams Gewest is de koppeling neergeschreven in artikel 5 Milieuvergunningsdecreet. In het 
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er telkens een regeling voorzien voor 
zogenaamde gemengde projecten (projet mixte).  
1323 Deze hypothese lijkt bij brownfields echter weinig waarschijnlijk. Er zal om een brownfield te 
herontwikkelen en er een milieuvergunningsplichtige inrichting of activiteit te kunnen starten bijna 
steeds een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk zijn. 
1324 Zie art. 12 Vlaamse Afvalstoffendecreet, art. 7 §1 Waalse Afvalstoffendecreet en art. 8 
Afvalstoffenordonnantie. 
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effectief verwijderd worden1325. Normalerwijze zal dit door de eigenaar of de 
gebruiker van het terrein moeten gebeuren. Diegene die een brownfield verwerft 
waarop zich achtergelaten afvalstoffen bevinden, zal dus ook beschouwd worden als 
een persoon die het misdrijf pleegt.  
 
Een ander aspect van de algemene zorgplicht is het feit dat het beheer van afvalstoffen 
impliceert dat alle redelijke maatregelen genomen worden om gevaar voor de 
gezondheid van de mens of voor het leefmilieu, meer bepaald risico voor water, lucht, 
bodem, fauna en flora, geluids- of stankhinder, schade aan natuur- en 
landschapsschoon te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit principe is ook 
terug te vinden in de drie gewesten1326. Doet de beheerder van de afvalstoffen dit niet, 
dan overtreedt hij de bepalingen van de toepasselijke afvalstoffenwetgeving en stelt 
hij zich bloot aan zowel geldboeten als strafsancties. 
 
4. Grond- en oppervlaktewaterwetgeving 
 
Naast de milieucompartimenten bodem en afval, kan er nog een ander 
milieucompartiment een belangrijke invloed uitoefenen op de toestand van 
brownfields. Het gaat dan meer bepaald om het water. Zowel oppervlaktewater als 
grondwater kunnen bij brownfields verontreinigd geraken door bijvoorbeeld de 
aanwezige afvalstoffen of de bodemverontreiniging. Vandaar dat de wetgeving 
hieromtrent zeer relevant kan zijn. Voor wat het Vlaams Gewest betreft, wordt het 
waterbeleid in het algemeen geregeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid1327. Verontreiniging van het grondwater wordt echter specifiek 
gedekt door de gewestelijke bodemwetgevingen. In de drie gewesten omvat de 
definitie van bodem namelijk ook telkens het grondwater1328. Wat de verontreiniging 
van de oppervlaktewateren betreft, kan verwezen worden naar onder meer de 
Oppervlaktewaterenwet van 1971 voor wat het Vlaams Gewest1329 en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreft, en naar Boek II van het Waalse Milieuwetboek voor 
wat het Waals Gewest betreft.  
 
 
F. JURIDISCH KADER MET BETREKKING TOT DE RUIMTELIJKE 
CONTEXT 
 
                                                 
1325 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 243. 
1326 Zie art. 13 §1 Vlaamse Afvalstoffendecreet, art. 7 §2 Waalse Afvalstoffendecreet en art. 10 §1 
Afvalstoffenordonnantie. 
1327 B.S. 14 november 2003. Volgens artikel 4 van het decreet is integraal waterbeleid “het beleid 
gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van watersystemen 
met het oog op het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit 
watersysteem als zodanig, en met het oog op het multifunctionele gebruik, waarbij de behoeften van de 
huidige en komende generaties in rekening wordt gebracht”. 
1328 Zie art. 2 1° Vlaamse Bodemsaneringsdecreet, art. 2 1° Waalse Bodemsaneringsdecreet en art. 3 1° 
Bodemordonnantie. Toch beschikt elk gewest ook over een eigen apart juridisch kader voor het 
grondwater. In het Vlaams Gewest gaat het over het reeds vermelde Vlaamse Grondwaterdecreet van 
1984. In het Waals Gewest staan de bepalingen hieromtrent in Boek II van het Waalse Milieuwetboek. 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tot slot, wordt nog steeds de wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van het grondwater (B.S. 1 mei 1971) gehanteerd. 
1329 Voor een bespreking, zie F. MADDENS, “De bescherming van het oppervlaktewater in het Vlaams 
Gewest”, in K. DEKETELAERE (ed.), Milieurecht in België. Status Questionis Anno 1997, LeuVeM, 
Milieurechtstandpunten nr. 10, Brugge, die Keure, 1997, 313-342. 
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1. Ruimtelijke ordening 
 
a. Inleiding 
 
De ruimtelijke context in het algemeen, en het ruimtelijke ordeningsrecht in het 
bijzonder, speelt bij brownfieldontwikkeling zeker ook een belangrijke rol. Uit de 
bespreking van de bodemwetgevingen blijkt bijvoorbeeld al dat de ruimtelijke 
bestemming of ligging een niet te onderschatten invloed heeft op de vraag of er al dan 
niet moet worden gesaneerd, en zo ja in welke mate. Anderzijds is het ruimtelijke 
ordeningsrecht ook van belang bij de ontwikkeling van een brownfield. Wanneer een 
strikt ruimtelijke ordeningsbeleid gevoerd wordt, is het niet altijd even eenvoudig om 
een brownfield naar eigen wens te ontwikkelen. De bestemming bepaalt in belangrijke 
mate hoe het terrein ontwikkeld mag worden. Projectontwikkelaars zijn gebonden 
door de bestemming van het gebied. De bestaande bestemming bepaalt bovendien 
mee de prijs van het terrein, en dit zowel bij de aankoop voor de ontwikkeling als bij 
de verkoop na de ontwikkeling. Wat er op het terrein na sanering kan komen, is dus 
mee bepalend voor de mogelijke opbrengsten. 
 
Aanvankelijk werd de ruimtelijke ordening in België geregeld door de 
Stedenbouwwet van 1962. Na de opeenvolgende staatshervormingen werd de 
ruimtelijke ordening een gewestelijke bevoegdheid1330. Intussen beschikken de drie 
gewesten over een eigen ruimtelijke ordeningswetgeving en is de Stedenbouwwet zo 
goed als volledig vervangen. In het Vlaams Gewest is de ruimtelijke ordening in 
eerste instantie geregeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van 
de ruimtelijke ordening (DRO)1331, en voorlopig ook nog in het decreet betreffende de 
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 19961332. In het Waals Gewest en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de reglementering met betrekking tot 
ruimtelijke ordening opgenomen in respectievelijk de Code Wallon de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) en het Brussels Wetboek 
van Ruimtelijke Ordening (BWRO)1333. De verschillende juridische kaders worden 
hier kort besproken in het licht van hun relevantie voor brownfieldontwikkeling. 
Bijzondere knelpunten komen dan aan bod in het volgende hoofdstuk bij de 
uitwerking van een coherent brownfieldbeleid. 
 
b. Vlaams Gewest 
                                                 
1330 Cfr. supra. 
1331 B.S. 18 juni 1999. 
1332 Dit decreet (hierna het Coördinatiedecreet) bevat de gecoördineerde versie van de Stedenbouwwet 
van 1962. Het werd gepubliceerd bij het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 september 1996 tot coördinatie van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, B.S. 15 
maart 1997. Het Coördinatiedecreet werd grotendeels vervangen door het DRO, maar een aantal 
bepalingen zijn nog van toepassing totdat de uitvoering ervan in de praktijk aangepast wordt aan het 
DRO. 
1333 Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening is het resultaat van de codificatie van: 
- de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw; 
- de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed; 
- de ordonnantie van 18 juli 2002 betreffende het voorkooprecht; 
- de ordonnantie van 18 december 2003 betreffende de rehabilitatie en de herbestemming van de 

niet-uitgebate bedrijfsruimten; en 
- artikel 70bis van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van ruimtelijke ordening en 

stedenbouw. 



 249

 
1) Opbouw van het DRO 
 
Het DRO is opgebouwd rond twee centrale luiken, zijnde enerzijds de planning en 
anderzijds het vergunningenbeleid. De ruimtelijke ordening kan enkel efficiënt zijn 
wanneer het vergunningenbeleid goed afgestemd is op de planningsinstrumenten. De 
planningsinstrumenten geven met andere woorden de macrostructuur aan en zijn van 
toepassing op grote gehelen van gebieden. Vergunningen daarentegen spitsen zich toe 
op de microstructuur, zijnde specifieke gebouwen of percelen1334. 
 
2) Planningsinstrumenten 
 
Doordat het Coördinatiedecreet voorlopig nog naast het DRO is blijven bestaan, 
beschikt het Vlaams Gewest over heel wat planningsinstrumenten. De belangrijkste 
komen hier kort aan bod. In de eerste plaats gaat het om de instrumenten, die nog 
gebaseerd zijn op de Stedenbouwwet, en nu beschreven staan in het 
Coördinatiedecreet: de gewestplannen en de gemeentelijke plannen, zijnde de 
algemene plannen van aanleg (APA) en de bijzondere plannen van aanleg (BPA). Dit 
zijn bestemmingsplannen. Het gewestplan heeft bindende kracht. In principe kunnen 
de gemeentelijke plannen van aanleg er niet van afwijken. Het gewestplan bevat de 
aanduiding van de bestaande toestand, de maatregelen van aanleg, vereist om te 
voldoen aan de economische en sociale behoeften van het gewest, en de maatregelen 
ter verbetering van het net der voornaamste verkeerswegen1335. De bestemmingen, het 
grondgebruik en toepassingsvoorschriften waarvan sprake in het gewestplan zijn 
vastgesteld in het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen1336. In de 
gemeentelijke plannen van aanleg wordt de ruimtelijke ordening vastgelegd voor een 
bepaalde gemeente. Ze hebben bindende kracht. Een APA geldt voor het volledige 
grondgebied van de betreffende gemeente1337. Een BPA geldt slechts voor een 
gedeelte van het grondgebied.  
 
In de tweede plaats voegt het DRO daar de ruimtelijke structuurplannen, de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen en de verordeningen aan toe. De 
planningsinstrumenten uit het DRO bestaan zowel op gewestelijk niveau als op 
provinciaal en gemeentelijk niveau. Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een 
beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur1338. 
Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in 
kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling 
en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen1339. Ieder 

                                                 
1334 M. VAN DAMME, “Van organieke (Stedenbouw)wet van 29 maart 1962 naar 
ruimtelijkeordeningsdecreet van 18 mei 1999: een beknopt historisch overzicht”, in B. HUBEAU en 
W. VANDEVYVERE (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, die Keure, 2004, 
16. 
1335 Art. 10 lid 1 Coördinatiedecreet. 
1336 B.S. 10 februari 1973; Err. B.S. 11 augustus 1973. 
1337 APA’s worden slechts zeer zelden gebruikt. 
1338 Zie over de ruimtelijke structuurplannen F. JUDO, “Ruimtelijke planning – Structuurplannen”, in 
X, Het onroerend goed in de praktijk, Deel VI.B, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1-2/63; B. 
ROELANDTS, “Ruimtelijke structuurplannen”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), o.c., 
125-202. 
1339 Art. 18 lid 1 DRO. 
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ruimtelijk structuurplan bevat een bindend, een richtinggevend en een informatief 
gedeelte1340. De opname in de structuurplanning is noodzakelijk, wil de toekomstige 
ontwikkeling van een brownfield ook in een uitvoeringsplan kunnen worden 
vastgelegd en mogelijk gemaakt1341. De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) 
vervolgens bepalen de bestemming en de aanwending van terreinen1342. Ze dienen te 
kaderen in het structuurplan van de desbetreffende bevoegde overheid. Vernieuwend 
is dat de ruimtelijke uitvoeringsplannen ook voor een deel of delen van het 
betreffende grondgebied opgemaakt kunnen worden1343. De Vlaamse regering, de 
provincieraad en de gemeenteraad kunnen ten slotte nog stedenbouwkundige 
verordeningen vaststellen voor een deel of het geheel van hun grondgebied1344. Deze 
stedenbouwkundige verordeningen bevatten de nodige specifieke stedenbouwkundige 
voorschriften om te zorgen voor bepaalde in artikel 54 DRO opgesomde 
doeleinden1345. Ze lijken echter geen erg geëigend instrument voor 
brownfieldontwikkeling. 
 
3) Hiërarchie 
 
Het DRO hanteert een duidelijke hiërarchie met betrekking tot de ruimtelijke plannen. 
Deze komt tot uiting op twee manieren. Vooreerst moet een lager structuurplan zich 
steeds richten tot een hoger plan. Het lager plan kan van het richtinggevend deel van 
het hoger plan slechts afwijken op grond van de motieven bepaald in artikel 19 §3 
DRO. Van de als bindend aangeduide onderdelen kan niet worden afgeweken. Wat de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen betreft, is het zo dat de voorschriften van het hogere 
ruimtelijke uitvoeringsplan de voorschriften van de lagere ruimtelijke 
uitvoeringsplannen die daar strijdig mee zijn, van rechtswege opheffen1346. 
                                                 
1340 Art. 19 §1 DRO. 
1341 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 378. 
1342 Zie over de ruimtelijke uitvoeringsplannen G. DEBERSAQUES, “Ruimtelijke 
uitvoeringsplannen”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), o.c., 203-290. 
1343 Zie art. 37 DRO. 
1344 Zie over de stedenbouwkundige verordeningen M. BOES en A. DRAYE, “Stedenbouwkundige 
verordeningen”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), o.c., 291-310; R. VEKEMAN, 
“Stedenbouwkundige verordeningen”, in X, Het onroerend goed in de praktijk, Deel VI.D, Kluwer 
Rechtswetenschappen België, 1-4/7. 
1345 Deze doeleinden zijn: 
“1° de gezondheid, de instandhouding, de stevigheid, de fraaiheid en de esthetische waarde van de 
bouwwerken, de installaties en hun omgeving, en ook hun veiligheid, met name de beveiliging tegen 
brand en overstroming; 
2° de thermische en akoestische kwaliteit van de bouwwerken, de energiebesparingen en de 
energieterugwinning; 
3° de instandhouding, de gezondheid, de veiligheid, de bruikbaarheid en de schoonheid van de wegen, 
de toegangen en de omgeving ervan; 
4° de aanleg van voorzieningen, met name de water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, de verwarming, 
de telecommunicatie, de opvang van afvalwater en regenwater, de afvalophaling en de windmolens; 
5° de bewoonbaarheid van de woningen; 
6° het verbieden van werken waarvoor een stedebouwkundige vergunning vereist is op bepaalde uren 
en dagen met het oog op het behoud van de leefkwaliteit en de doorgang van het langzaam verkeer; 
7° de toegang voor de personen met verminderde beweeglijkheid tot al dan niet bebouwde onroerende 
goederen of delen ervan toegankelijk voor het publiek, tot installaties en wegen; 
8° de gebruiksveiligheid van een goed dat toegankelijk is voor het publiek; 
9° de maatregelen inzake het ruimtelijk begrenzen van milieuhinder; 
10° de aanleg van groen en beplantingen; 
11° de vergunningsplicht voor bepaalde functiewijzigingen”. 
1346 Art. 38 §3 DRO. 
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Vervolgens kan de hogere overheid tevens optreden in de plaats van de lagere 
overheid indien deze de krachtens het ruimtelijk structuurplan van de hogere overheid 
opgedragen taken niet uitvoert1347. Tot slot geldt het beginsel dat beslissingen steeds 
genomen moeten worden op het meest geschikte niveau. Dit is het 
subsidiariteitsbeginsel1348. Het houdt in dat elke bevoegde overheid zich slechts 
bezighoudt met de materies die geëigend zijn om op dat bewuste niveau geregeld te 
worden1349. Een beslissing op een hoger niveau is bijvoorbeeld te verantwoorden 
indien het belang en/of de reikwijdte ervan overschreden wordt, gesteld dat zij op een 
lager niveau wordt genomen.  
 
4) Kennis van de planologische situatie 
 
De bestemmingsplannen die zijn opgemaakt op basis van de Stedenbouwwet, en 
vervolgens het Coördinatiedecreet, blijven hun gelding behouden, totdat zij vervangen 
zijn door de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit kan nog verscheidene jaren duren en 
kan voor verwarring zorgen over het toepasselijke bestemmingsplan. Het middel om 
de juiste planologische situatie te kennen, is gecreëerd in het stedenbouwkundig 
uittreksel, te bekomen bij de gemeente. Het bestaat uit een informatief uittreksel uit 
het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de 
aanvraag ingediend werd1350. Het plannenregister is een gegevensbestand, al dan niet 
geïnformatiseerd, van het hele grondgebied van de gemeente dat onder meer een 
overzicht geeft van de geldende bestemmingen en voorschriften voor het betrokken 
gebied1351. Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over de 
perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de 
stedenbouw op het grondgebied van een gemeente1352. Het bevat per kadastraal 
perceel de stand van zaken, inzake vergunningen, attesten, overtredingen en 
procedures1353.  
 
Naast het stedenbouwkundig uittreksel bestaan ook nog het stedenbouwkundig 
attest1354 en het planologisch attest1355. Indien een brownfieldontwikkelaar wil weten 
of het overwogen project en de modaliteiten ervan in aanmerking komen voor een 
stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning, vraagt hij aan het 
college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundig attest. Het 
planologisch attest geeft aan of voor het gebied waarop het betrekking heeft, een 

                                                 
1347 Zie art. 23 lid 2 en art. 30 lid 2 DRO. 
1348 Zie hieromtrent onder meer P. CABUS en P. SAEY, “Subsidiariteit in het nieuwe Vlaamse 
planningssysteem: plaatsbepaling en eerste evaluatie”, T.R.O.S. 2000, bijz. nr., 31-45; F. DE RYNCK, 
“Subsidiariteit in de ruimtelijke ordening. Een bestuurskundige bijdrage”, T.R.O.S. 2000, bijz. nr., 50-
59; D. VERTÉ, “Van externe naar interne subsidiariteit”, T.R.O.S. 2000, bijz. nr., 46-49. 
1349 B. ROELANDTS, “Ruimtelijke structuurplannen”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE 
(eds.), o.c., 127-128 en 137-138. 
1350 Art. 135 §1 lid 1 DRO. 
1351 Art. 92 lid 1 DRO. 
1352 Art. 96 §1 DRO. 
1353 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 415. 
1354 Art. 135 §2 lid 1 DRO: “Het stedenbouwkundig attest is een document dat afgeleverd wordt door 
het college van burgemeester en schepenen dat, op basis van een plan, aangeeft of het overwogen 
project en de modaliteiten ervan in aanmerking komen voor een stedenbouwkundige vergunning of een 
verkavelingsvergunning”. 
1355 Art. 145ter §1 lid 1 DRO: “Het planologisch attest is een document dat aangeeft of een bestaand 
bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. In het geval van behoud 
worden de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn meegedeeld”. 
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wijziging van de plannen van aanleg of de gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen overwogen wordt. Het attest geeft de mogelijkheid om van de 
overheid een uitspraak te bekomen over haar intenties om al dan niet de plannen voor 
het gebied te wijzigen1356. De regeling omtrent het planologisch attest is vooral van 
belang voor zonevreemde bedrijven of bedrijven die wensen uit te breiden maar dat 
niet kunnen in de geëigende zone1357. Het planologisch attest kan echter enkel 
aangevraagd worden door en voor een bedrijf dat voldoet aan één van de volgende 
voorwaarden: 
1° het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunningsplicht in de zin van het decreet 
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; 
2° het betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf; 
3° het bedrijf heeft een omzet geboekt van minstens 250.000 euro op basis van de 
BTW-aangiften over het volledige boekjaar voorafgaande aan de aanvraag1358. 
Het is weinig waarschijnlijk dat een brownfield aan een van deze voorwaarden 
voldoet, waardoor deze regeling niet direct van belang is. 
 
5) Niet-overeenstemming met de gewenste nabestemming 
 
Wanneer een brownfieldproject gerealiseerd wordt, kan het zijn dat de  actuele 
bestemming niet overeenstemt met de gewenste nabestemming. In dat geval zijn er 
verschillende mogelijkheden. Zolang er geen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
definitief vastgesteld en goedgekeurd is, kan er nog een BPA-procedure aangevat 
worden. BOUCKAERT, GORIS en VAN DE WALLE wijzen erop dat het werken 
met een BPA het voordeel biedt dat het BPA onmiddellijk rechtsgrond biedt voor het 
afleveren van een met de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften verenigbare 
stedenbouwkundige vergunning. Op die manier kan dan spoedig met de geplande 
bouwwerken begonnen worden1359. Ruimtelijke structuurplannen op zich bieden hier 
geen rechtsgrond voor. Deze moeten nader uitgewerkt worden in de vorm van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen1360.  
 
Anderzijds kan een BPA slechts uitzonderlijk afwijken van het gewestplan. Er geldt 
een noodzaakvereiste. Een BPA dat afwijkt van de voorschriften van het gewestplan 
kan ook worden goedgekeurd wanneer de gemeente beslist heeft tot het opmaken van 
een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, op voorwaarde dat een ruimtelijke 
afweging gebeurt mede op basis van de principes van het ruimtelijk structuurplan 
                                                 
1356 Parl. St. Vl. Parl. 1998-99, nr. 1332/1, 6. In het geval dat de overheid de bestemming wil 
handhaven en een bestaand bedrijf behouden kan worden, worden de ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn meegedeeld. Geeft de overheid in het 
planologisch attest te kennen het plan te willen wijzigen, dan wordt het voorontwerp van ruimtelijk 
uitvoeringsplan of het voorontwerp of ontwerp van bijzonder plan van aanleg binnen een jaar na afgifte 
van het attest verstuurd naar de betrokken instanties (art. 145ter §3 lid 1 DRO). Het houdt echter geen 
resultaatsverbintenis in om de nieuwe bestemming definitief vast te stellen (Parl. St. Vl. Parl. 1998-99, 
nr. 1332/1, 6). 
1357 Zone-eigen bedrijven werken namelijk beter met een stedenbouwkundig attest. 
1358 Art. 145ter §1 lid 3 DRO. Nadere regels omtrent de aanvraag en de afgifte van het planologisch 
attest werden vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2000 tot bepaling van de 
nadere regels voor de aanvraag en de afgifte van het planologisch attest, B.S. 18 mei 2000. 
1359 J. BOUCKAERT, J. GORIS en E. VAN DE WALLE, “Deel 6. Aandachtspunten inzake de 
ruimtelijkeordenings- en milieureglementering”, in J. BOUCKAERT, D. D’HOOGHE en R. 
NAUWELAERTS (eds.), o.c., 223. 
1360 W. VANDEVYVERE, “De werking van het planningssysteem van het nieuwe decreet op de 
ruimtelijke ordening”, T.R.O.S. 2000, bijz. nr., 11-30. 
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Vlaanderen1361. DEVOS en MARTENS geven bovendien nog aan dat op gemeentelijk 
niveau de opmaak of herziening van een BPA overwogen kan worden. Op provinciaal 
vlak zal echter gewerkt moeten worden met de opmaak van een provinciaal of 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, nu een gewestplanaanpassing niet langer een 
beleidsoptie is1362. 
 
Is er wel een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief vastgesteld en 
goedgekeurd, dan zal het planningsinstrumentarium uit het DRO aangewend moeten 
worden. Alvorens stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd kunnen worden, moet 
een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden. Bestaat er reeds een ruimtelijk 
uitvoeringsplan, dan zal dit geheel of gedeeltelijk vervangen moeten worden. Dit kan 
te allen tijde. De regels voor de vervanging van ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn 
dezelfde als deze die van toepassing zijn op het opmaken ervan1363. De opmaak of de 
wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan, alsook trouwens van een BPA, kan 
onder meer gezien de procedure voor het openbaar onderzoek gemakkelijk een jaar in 
beslag nemen. 
 
Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen is er meer ruimte om soepele en 
aangepaste stedenbouwkundige bestemmingen en bestemmingsvoorschriften te 
voorzien1364. De ruimtelijke uitvoeringsplannen kennen duidelijk een hogere graad 
van flexibiliteit1365. Dat is belangrijk bij brownfields en RUP’s vormen daardoor een 
verbetering ten opzichte van de BPA’s. Toch moet de ruimtelijke planning voldoende 
gedetailleerd gebeuren, omdat anders niet voldaan wordt aan de minimale eisen van 
rechtszekerheid1366.  
 
6) Planschade en planbaten 
 
Voorts wijzen BOUCKAERT, GORIS en VAN DE WALLE erop dat in zoverre, met 
het oog op de herontwikkeling van een brownfield, overwogen wordt om de bestaande 
planologische bestemming te wijzigen, ermee rekening te houden is dat een dergelijke 
bestemmingswijziging aanleiding kan geven tot een waardevermindering of –
vermeerdering van de betrokken percelen1367. Wanneer de wijziging gebeurt door een 
RUP, kent het DRO een regime van zowel planschade als planbaten, die 
respectievelijk leiden tot een vergoeding of een heffing. Een planschadevergoeding 
wordt toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden ruimtelijk 
uitvoeringsplan, een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te 
bouwen, zoals bedoeld in artikel 99 §1 1° DRO, of te verkavelen, terwijl het de dag 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking 
kwam voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen1368. Een planbatenheffing 

                                                 
1361 Art. 14 Coördinatiedecreet. 
1362 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 385. 
1363 Art. 38 §2 DRO. 
1364 J. BOUCKAERT, J. GORIS en E. VAN DE WALLE, o.c., 226. 
1365 Zie hieromtrent F. DE PRETER, “Flexibiliteit en rechtszekerheid in de voorschriften van plannen 
van aanleg”, (noot bij R.v.St. nr. 116.301, 21 februari 2003, nr. 117.347, 21 maart 2003 en nr. 120.209, 
5 juni 2003), T.R.O.S. 2003, 351-368; B. ROELANDTS, “Flexibiliteit in aanleg- en 
uitvoeringsplannen”, (noot bij R.v.St. nr. 82.079, 13 augustus 1999), T.R.O.S. 2000, 16-24. 
1366 R.v.St. nr. 82.079, 13 augustus 1999, T.R.O.S. 2000, 16, noot B. ROELANDTS. 
1367 J. BOUCKAERT, J. GORIS en E. VAN DE WALLE, o.c., 229. 
1368 Art. 84 §2 DRO. Voor een uitgebreide bespreking, zie bijvoorbeeld J. BOSSUYT, “Planschade”, in 
B. HUBEAU (ed.), Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening, Brugge, die Keure, 1999, 265-302; 
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is verschuldigd wanneer, op basis van een in werking getreden ruimtelijk 
uitvoeringsplan, een perceel in aanmerking komt voor een vergunning om woningen, 
bedrijfsgebouwen of recreatieve inrichtingen te bouwen of een functiewijziging door 
te voeren overeenkomstig artikel 99 §1 eerste lid 1° of 6° DRO, of te verkavelen, 
waarvoor het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan niet in 
aanmerking kwam1369. 
 
7) Zonevreemde brownfields 
 
De problematiek van zonevreemdheid zal zeker ook bij bepaalde brownfields aan bod 
komen. Een zonevreemd gebouw op een brownfield kan echter perfect vergund zijn, 
zo bijvoorbeeld wanneer het voor de totstandkoming van de Stedenbouwwet en/of de 
hieruit voortvloeiende gewestplannen werd opgetrokken. Deze zogenaamde 
historische zonevreemdheid komt frequent voor1370. 
 
Voor zonevreemde bedrijven is de omzendbrief RO 2000/01 van 29 september 2000 
“over het planologisch attest, het bedrijfs-BPA en het sectoraal BPA – zonevreemde 
bedrijven”1371 van belang. Deze omzendbrief verduidelijkt welke zonevreemde 
bedrijven in aanmerking komen voor opname in een (afwijkend) sectoraal BPA of 
voor de opmaak van een bedrijfs-BPA en op die manier op hun locatie kunnen 
voortbestaan en desgevallend uitbreiden. Zowel een sectoraal BPA als een bedrijfs-
BPA hebben volgens de omzendbrief tot doel een ruimtelijk verantwoorde oplossing 
te zoeken voor de actuele en dringende problematiek van zonevreemde bedrijven. Het 
doel is niet de regularisatie van een bouwmisdrijf. Dat laatste neemt echter niet weg 
dat een BPA of een RUP tot gevolg kan hebben dat een regularisatie mogelijk wordt 
gemaakt. 
 
Een sectoraal BPA is vooral bedoeld als een voorafname op het gemeentelijke 
structuurplanningsproces ten behoeve van dringende, ruimtelijke problematieken, 
welke niet kunnen wachten op de afronding van het gemeentelijke 
structuurplanningsproces. Het betreft in eerste instantie de industriële en 
ambachtelijke bedrijven en agrarisch toeleverende en agrarisch verwerkende 
bedrijven. Voorts wordt het sectoraal BPA als planningsinstrument volgens de 
omzendbrief bij voorkeur ingezet in de bestemmingen van de open ruimte, in casu de 
bestemmingen van het landelijke gebied conform de voorschriften van het koninklijk 
besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en gewestplannen1372. Ook binnen de 
woonuitbreidingsgebieden kan onderzoek gedaan worden voor zover over de ordening 
van het gebied nog geen uitspraken zijn gedaan. 
 
                                                                                                                                            
F. DE PRETER, “Planschade en planbaten”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), o.c., 
475-500. 
1369 Art. 88 §1 DRO. Voor een uitgebreide bespreking, zie F. DE PRETER, “Planschade en planbaten”, 
in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), o.c., 500-516; B. SEUTIN i.s.m. M. DE 
JONCKHEERE, “De planbatenheffing in het Vlaamse Gewest”, in B. HUBEAU (ed.), o.c., 303-330. 
1370 A.M. DRAYE, “Zonevreemdheid: definitieve oplossingen?”, in K. DEKETELAERE en M. 
DEKETELAERE (eds.), Jaarboek Milieurecht 2001, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 16, Brugge, 
die Keure, 2002, 200. Zie hieromtrent ook uitgebreid J. GHYSELS en P. FLAMEY (eds.), 
Zonevreemde bedrijven, Mechelen, Kluwer, 2004, 302 p. 
1371 B.S. 7 november 2000. 
1372 B.S. 10 februari 1973; Err. B.S. 11 augustus 1973. 



 255

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, in voorkomend geval via het planologisch 
attest, te komen tot een bedrijfs-BPA. Hiervoor komen enkel 
milieuvergunningsplichtige bedrijven in aanmerking. Daardoor ligt ook hier de 
nadruk op industriële of ambachtelijke bedrijven. Bij de individuele benadering met 
een bedrijfs-BPA kan een uitspraak gedaan worden over de bestemmingen in de open 
ruimte, evenals binnen de verwevenheid van een woongebied. In dit laatste geval kan 
het planologisch attest aangeven dat een uitspraak moet gedaan worden binnen de 
perimeter van het bedrijf zelf en/of zijn gewenste uitbreiding, ofwel dat een meer 
algemene, specifiek gebiedsgerichte aanpak voor het betrokken woongebied via een 
BPA of RUP met ruimere perimeter moet worden aangevat. 
 
In principe worden voor een sectoraal BPA en een bedrijfs-BPA in de open ruimte de 
volgende stappen doorlopen: 
- de inventaris van de zonevreemde bedrijven; 
- de globale gemeentelijke benadering; 
- de ruimtelijke afweging per bedrijf dat in het BPA opgenomen wordt en die leidt tot 
een classificatie1373; 
Voor het bedrijfs-BPA binnen de verwevenheid van een woongebied beperkt de 
memorie van toelichting zich tot een gebiedsgerichte benadering en de ruimtelijke 
afweging van het bedrijf zelf. 
 
8) Vergunningenbeleid 
 
Naast de regeling van de ruimtelijke planning voorziet het DRO in een uitgewerkt 
vergunningenbeleid1374. Artikel 99 §1 DRO geeft een lijst van vergunningsplichtige 
werkzaamheden die niemand zonder een stedenbouwkundige vergunning mag 
aanvangen1375. Het gaat om een limitatieve lijst van vergunningsplichtige 
werkzaamheden. Voor werkzaamheden die niet onder de opsomming vallen, is dus 
geen stedenbouwkundige vergunning vereist1376. Voor werken van algemeen belang 
staat het DRO toe af te wijken van de voorschriften van een plan van aanleg of een 
RUP1377. Een voorbeeld van een werk van algemeen belang is de oprichting van 
gebouwen voor het gebruik of de uitbating door de overheid of in opdracht ervan1378. 
Het DRO bevat ook een aantal uitsluitings- en weigeringsgronden waardoor de 
vergunningsaanvraag geweigerd moet worden1379.  

                                                 
1373 Op basis van voorgaande ontwikkelingsperspectieven wordt volgens de omzendbrief een 
classificatie uitgewerkt die aangeeft hoe de bedrijven al dan niet ruimtelijk kunnen ontwikkelen: 
- of een bestaand bedrijf met bestaande activiteiten op de huidige locatie kan blijven bestaan; 
- of een bestaand bedrijf op de huidige locatie kan uitbreiden en zo ja, welke activiteiten in welke mate 
nog kunnen worden toegelaten; 
- of een nieuw bedrijf op de huidige locatie gewenst en aanvaardbaar is, indien het huidige bedrijf zijn 
activiteiten stopzet. 
1374 Voor een algemene bespreking, zie S. LUST m.m.v. D. LINDEMANS en Y. LOIX, 
“Vergunningen”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), o.c., 517-652. 
1375 Voor een bespreking, zie bijvoorbeeld S. BOULLART, “De vergunningplichtige verrichtingen in 
de gecoördineerde Stedenbouwwet en in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening”, T.R.O.S. 2000, 232-249. 
1376 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 392. 
1377 Zie art. 103 DRO. 
1378 Art. 2 7° Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, 
handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse 
Bouwmeester, B.S. 19 mei 2000. 
1379 Zie bv. art. 100 DRO met betrekking tot de “uitgeruste weg”. 



 256 

 
Wat belangrijk is bij brownfieldontwikkeling is dat voor 
bodemsaneringswerkzaamheden geen aparte stedenbouwkundige vergunning moet 
worden aangevraagd. Wanneer OVAM een bodemsaneringsproject conform verklaard 
heeft, geldt dit meteen ook als stedenbouwkundige vergunning1380. Alle andere 
bouwwerkzaamheden die nadien voor de herontwikkeling dienen te gebeuren, moeten 
wel getoetst worden aan de lijst van vergunningsplichtige werkzaamheden, ook 
bijvoorbeeld wijzigingen van reliëf1381. DEVOS en MARTENS geven daaromtrent 
terecht aan dat een weerkerend aandachtspunt bij brownfieldontwikkeling is wie van 
de participanten de stedenbouwkundige vergunning voor de werken zal aanvragen1382. 
Het DRO voorziet namelijk in een bijzondere procedure en afwijkingsmogelijkheden 
voor werken van algemeen belang en voor vergunningsaanvragen van 
publiekrechtelijke rechtspersonen1383. Deze bepalingen bieden een aantal voordelen 
ten aanzien van de gewone vergunningsprocedure. 
 
c. Vergelijking met het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Voorafgaand aan het overzicht, dient opgemerkt te worden dat de 
planningsinstrumenten in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 
het eerste zicht veel gelijkenissen vertonen met bepaalde plannen in het Vlaams 
Gewest. Toch is enige voorzichtigheid aangewezen. 
 
In het Waals Gewest zijn er vier onderscheiden planningsinstrumenten van belang. 
Het gaat om de volgende plannen: 
1. het schéma de développement de l'espace régional1384; 
2. het schéma de structure communal1385; 
3. het plan de secteur1386; 
4. het plan communal d’aménagement1387. 
 
Het schéma de développement de l'espace régional geldt voor het volledige 
grondgebied van het Waals Gewest. Het geeft de opties aan met betrekking tot 
ruimtelijke ordening en duurzame ontwikkeling. Het schéma de structure communal 
is van toepassing op het grondgebied van de betrokken gemeente en is een document 
van oriëntatie, evaluatie, beheer en programmering van de duurzame ontwikkeling. 
Het plan de secteur en het plan communal d’aménagement hebben daarentegen 
bindende kracht en verordenende waarde, zowel in hun grafische als in hun 
woordelijke omschrijvingen. Een plan de secteur wordt opgesteld voor de gebieden 
die de regering aanwijst. Een plan communal d’aménagement kan opgesteld worden 
tot nadere uitwerking van het plan de secteur met betrekking tot een deel van het 
gemeentelijke grondgebied. Uitzonderlijk kan het delen van het grondgebied van twee 
of meerdere gemeenten omvatten1388. De voorschriften van een plan communal 

                                                 
1380 Cfr. supra. 
1381 Dat wordt namelijk zeer weinig getoetst. 
1382 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 411. 
1383 Zie art. 103 en art. 127 DRO. 
1384 Voor de inhoud, zie artikel 13 CWATUP. 
1385 Voor de inhoud, zie artikel 16 CWATUP. 
1386 Voor de inhoud, zie artikel 23 CWATUP. 
1387 Voor de inhoud, zie artikel 49 CWATUP. 
1388 Art. 47 lid 2 CWATUP. 
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d’aménagement die niet overeenstemmen met deze van een plan de secteur dat later 
goedgekeurd is, hebben geen effect meer1389. 
 
De bestemmingsgebieden zijn opgenomen in artikel 25 CWATUP. Het koninklijk 
besluit van 1972 heeft hier dus geen invloed meer. De procedure voor de opmaak van 
een plan de secteur is opgenomen in artikel 42 e.v. CWATUP; deze voor de wijziging 
in artikel 46 e.v. CWATUP. De procedure voor de opmaak van een plan communal 
d’aménagement is terug te vinden in artikel 50 e.v. CWATUP, en deze voor de 
wijziging in artikel 53 e.v. CWATUP. 
 
Ook de Brusselse werkwijze inzake ruimtelijke planning wordt gekenmerkt door een 
vierdeling, met de volgende plannen: 
1. het gewestelijk ontwikkelingsplan1390; 
2. het gemeentelijk ontwikkelingsplan1391; 
3. het gewestelijk bestemmingsplan1392; 
4. het bijzonder bestemmingsplan1393. 
 
De bepalingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan en het gewestelijk 
bestemmingsplan zijn van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Het gemeentelijk ontwikkelingsplan en het bijzonder 
bestemmingsplan zijn enkel van toepassing op het grondgebied van de betrokken 
gemeente. De bepalingen van het gewestelijk en het gemeentelijk ontwikkelingsplan 
zijn richtinggevend. Deze van het gewestelijk en het bijzonder bestemmingsplan 
hebben bindende kracht en verordenende waarde1394. Het gewestelijk 
bestemmingsplan, het gemeentelijk ontwikkelingsplan en het bijzonder 
bestemmingsplan kunnen slechts van het gewestelijk ontwikkelingsplan afwijken als 
de redenen hiervoor uitdrukkelijk worden vermeld1395. Het bijzonder 
bestemmingsplan mag tevens slechts van het gemeentelijk ontwikkelingsplan 
afwijken als de redenen hiervoor uitdrukkelijk worden vermeld1396. Het BWRO 
voorziet telkens in een uitgewerkte opmaak- en wijzigingsprocedure.  
 
Net zoals in het Vlaams Gewest, beschikken het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ook over een lijst met vergunningsplichtige werkzaamheden. 
Deze lijst is terug te vinden in respectievelijk artikel 84 §1 CWATUP en artikel 98 §1 
BWRO. In het Waals Gewest geldt de goedkeuring van een bodemsaneringsproject 
overigens indien nodig ook direct als stedenbouwkundige vergunning1397. In het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest lijkt dit niet het geval te zijn daar de 
Bodemordonnantie hier geen melding van maakt. De goedkeuring van het 
bodemsaneringsvoorstel ontslaat de saneerder enkel van de verplichting een 
milieuattest of -vergunning te verkrijgen om de bodemsanering uit te voeren1398. 
 
                                                 
1389 Art. 19 §3 lid 3 CWATUP. 
1390 Voor de inhoud, zie artikel 17 BWRO. 
1391 Voor de inhoud, zie artikel 32 BWRO. 
1392 Voor de inhoud, zie artikel 24 BWRO. 
1393 Voor de inhoud, zie artikel 41 BWRO. 
1394 Art. 28 lid 1 en art. 64 lid 1 BWRO. 
1395 Art. 21 BWRO. 
1396 Art. 38 BWRO. 
1397 Cfr. supra. 
1398 Cfr. supra. 
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2. Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten 
 
a. Inleiding 
 
Er bestaan heel wat fiscale maatregelen om de ontwikkeling van brownfields te 
stimuleren1399. De belangrijkste is waarschijnlijk de heffing op leegstaande, 
verwaarloosde, niet-uitgebate bedrijfsruimten, die vaak gecombineerd wordt met een 
financieringsregeling voor de vernieuwing van die bedrijfsruimten. Sinds enkele jaren 
beschikken alle drie de gewesten over een dergelijk heffingensysteem. Een heffing 
kan omschreven worden als een door een overheid krachtens algemene regels 
afgedwongen bedrag dat direct of indirect verband houdt met de door de 
heffingsplichtige rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakte aantasting van het 
milieu1400. De regeling is voor wat het Vlaams Gewest betreft terug te vinden in het 
decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (hierna het Leegstandsdecreet)1401. In 
het Waals Gewest gaat het om het decreet van 27 mei 2004 instaurant une taxe sur les 
sites d’activité économique désaffectés1402. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tot 
slot, is de regeling opgenomen in het BWRO, meer bepaald onder Titel VI Niet-
uitgebate bedrijfsruimten, en Titel IX Fiscale maatregelen1403. Een studie over het 
Vlaamse Leegstandsdecreet toont aan dat de Vlaamse regeling alvast heel wat succes 
kent en er een duidelijke preventieve werking van uitgaat1404. 
 
b. Vlaams Gewest1405 
 

                                                 
1399 Voor een overzicht, zie C. COOLSAET, L. RIGOUTS, J. VAN DIJCK, B. BEHEYDT en B. 
COOPMAN, “Fiscale tegemoetkomingen voor de verwerving en de verbetering van onroerende 
goederen”, in X., Het onroerend goed in de praktijk, Deel VIII.B.8, Kluwer Rechtswetenschappen 
België, 1-50. 
1400 K. DEKETELAERE en B. VANHEUSDEN, “Deel I. Milieu en energie: beleid en recht”, in K. 
DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 61. 
1401 B.S. 13 september 1995. Voor een bespreking van dit decreet, zie bijvoorbeeld D. DE KEUSTER 
en C. VAEREWYCK, “De heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten”, A.F.T. 1996, 325-337; D. DE KEUSTER en C. VAEREWYCK, De heffingen ter 
bestrijding van leegstand en verkrotting, Diegem, ced.samsom, 1997, 273 p.; W. ROBBEN, 
“Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten in het Vlaamse Gewest”, R.W. 1996-97, 481-495. 
1402 B.S. 30 juli 2004. Voor een beknopte bespreking van deze materie, zie bijvoorbeeld C. 
VAEREWYCK, “Waals Gewest. Nu ook een Waalse heffing op afgedankte bedrijfsruimten”, Fisc. 
Act. 1998, afl. 41, 3-4. 
1403Voor een bespreking, zie M. SCHOLASSE, “L’ordonnance relative à la réhabilitation et à la 
réaffectation des sites d’activité inexploités devenue pour partie le Titre VI des sites d’activité 
inexploités et une partie du Titre IX des mesures fiscales du Code bruxellois de l’aménagement du 
territoire”, Amén. 2004, 219-230; B. VANHEUSDEN, “De belasting ter bestrijding van niet-uitgebate 
bedrijfsruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, A.F.T. 2005, 15-28. 
1404 M. PAELINCK en D. GILLIS, Studie leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, GEDAS 
NV, 2002, 85 p., beschikbaar op 
http://www2.vlaanderen.be/ruimtevooreconomie/spre_publicaties_6.htm (laatst bezocht op 5 april 
2007). De auteurs komen tot de vaststelling dat ongeveer twee derde van de panden die opgenomen 
worden in de Vlaamse inventaris voor leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten verdwijnt voor het 
moment waarop ze in aanmerking kunnen komen voor een heffing. Het decreet heeft dus duidelijk een 
afschrikkingseffect. 
1405 Dit onderdeel is gebaseerd op B. VANHEUSDEN, “Leegstandsheffingen en subsidies voor de 
ombouw van afgedankte bedrijfsruimten – Vlaams Gewest – Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, in L. 
CAPELLE e.a. (eds.), Bijvoorbeeld: Modellen voor het bedrijfsleven, Antwerpen, Kluwer, I.87., 48 p. 
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De bedoeling van het Leegstandsdecreet is de opstelling van een coherent geheel van 
bepalingen die de eigenaars van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 
ertoe moeten aanzetten om deze gebouwen te recupereren of ze opnieuw op de markt 
te brengen met eerbied voor de planologische bestemming van het gebied. Het 
Leegstandsdecreet concentreert zich op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. 
Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsterreinen vallen dus niet onder het 
toepassingsgebied. Dit betekent niet dat bedrijfsruimten enkel gebouwen zijn. Het 
Leegstandsdecreet definieert het begrip bedrijfsruimte namelijk als de verzameling 
van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, als één geheel te 
beschouwen en waar een economische activiteit heeft plaatsgevonden of 
plaatsvindt1406. Vallen dus buiten het toepassingsgebied, terreinen waarop geen enkel 
bedrijfsgebouw staat1407.  
 
Om de verkrotting van industriële gebouwen of sites tegen te gaan, heeft de Vlaamse 
decreetgever een dubbele financiële stimulans gecreëerd. Een eerste, negatieve, 
stimulans bestaat in een fiscale heffing op geheel of gedeeltelijk leegstaande en/of 
verwaarloosde bedrijfsruimten opgenomen in de door het decreet ingevoerde 
inventaris. Deze fiscale heffing dient het overgaan tot spontane vernieuwing of 
afbraak te stimuleren. Verlaten bedrijfsruimten oefenen een negatieve invloed uit op 
de leefomgeving en zij nemen onnodig ruimte in beslag waardoor andere functies 
gedwongen zijn naar nieuwe, ongebouwde ruimten uit te wijken. Met de dreiging van 
zo een heffing gaat men als eigenaar uiteraard proberen leegstand en verwaarlozing te 
voorkomen of te verhelpen.  
 
Centraal in het heffingensysteem staat de inventaris. De inventaris is het instrument 
dat alle leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten bevat die aan een heffing 
kunnen worden onderworpen en/of voor financiële steun voor vernieuwing in 
aanmerking komen. Het Agentschap RO-Vlaanderen beheert dit instrument. Elke 
gemeente stelt jaarlijks een lijst op van de leegstaande en/of verwaarloosde 
bedrijfsruimten, gelegen op haar grondgebied, die als basis dient voor de inventaris. 
De gemeente moet de lijst doorsturen naar het Agentschap RO-Vlaanderen. 
Vervolgens is het aan het agentschap om al dan niet te besluiten tot registratie in de 
inventaris. De heffing wordt ingevoerd vanaf het kalenderjaar dat volgt op de tweede 
opeenvolgende registratie in de inventaris voor geheel of gedeeltelijk verlaten en/of 
verwaarloosde bedrijfsruimten. Het Leegstandsdecreet voorziet in tal van 
beroepsprocedures en opschortingsgronden. 
 
Een tweede, positieve, stimulans bestaat in de financiële ondersteuning van zowel de 
verwerving van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten als de 
saneringswerkzaamheden in het kader van de vernieuwing ervan. Uitgangspunt bij de 
financiering is dat de (toekomstige) eigenaar moet aangemoedigd worden zich eerder 
een verlaten en/of verwaarloosde bedrijfsruimte aan te schaffen dan een onaangetast 
perceel. Dit is enkel maar mogelijk door hem financieel te compenseren voor de 
meerkosten die uit deze keuze voortvloeien, met name enerzijds de verwerving en 
anderzijds de sloop van de niet meer bruikbare opstanden. 
 
                                                 
1406 Art. 2 1° Leegstandsdecreet. 
1407 Er zijn binnen het Vlaams Parlement wel al stemmen opgegaan om in de toekomst ook een 
leegstandsheffing in te stellen voor leegstaande en verwaarloosde bedrijfsterreinen en dus het decreet in 
die zin aan te passen (zie Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 564/1, 16 p.). 
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Een aantal specifiek in het decreet opgesomde publiekrechtelijke rechtspersonen 
kunnen zowel voor de verwerving als voor de saneringswerkzaamheden financiële 
ondersteuning verkrijgen. Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en 
niet in de opsomming vermelde publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen 
daarentegen enkel ondersteuning krijgen voor saneringswerkzaamheden. Zij kunnen 
dus geen aanspraak maken op subsidies op basis van het Leegstandsdecreet voor de 
verwerving van een geïnventariseerd goed. Bovendien mogen zij slechts hoogstens 
twee jaar eigenaar zijn van het geïnventariseerde goed, te rekenen vanaf de datum van 
het verlijden van de authentieke akte. 
 
Voor de financiering van de saneringswerkzaamheden is op grond van artikel 17 §1 
van het Leegstandsdecreet het Vernieuwingsfonds opgericht. De geïnde heffingen 
vormen een bron van inkomsten voor het Vernieuwingsfonds. Het Vernieuwingsfonds 
heeft onder meer als doel bij te dragen tot de verwezenlijking en inzonderheid tot de 
financiële ondersteuning van de saneringswerkzaamheden in het kader van de 
vernieuwing van de verwaarloosde en verlaten bedrijfsruimten1408. De financiële 
tussenkomst van het Vernieuwingsfonds bedraagt maximum 90% van de 
saneringswerkzaamheden en beperkt zich enkel tot de werkelijk gedragen 
slopingskosten, na aftrek van de eventuele opbrengst van de sanering. Het 
Leegstandsdecreet verstaat onder sanering: a) de volledige afbraak van alle 
constructies tot aan het maaiveld of, indien nodig, onder de grond en b) de 
gedeeltelijke sloping van interne en externe constructies en het gebouw in een 
zodanige staat brengen om de eigenlijke herbestemmingsbouwwerkzaamheden te 
kunnen beginnen. Saneringen in de milieutechnische zin – lees bodemsaneringen – 
kunnen evenwel nooit in deze definitie zijn begrepen1409. 
 
Aan de hand van deze twee stimuli wil het Vlaams Gewest de strijd tegen de 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten ernstig aanpakken. Mocht dit niet 
volstaan, dan voorziet het Leegstandsdecreet nog altijd in de mogelijkheid van een 
onteigening tot algemeen nut. De Vlaamse regering kan namelijk, op initiatief van een 
publiekrechtelijke rechtspersoon of van een lokale overheid die 
onteigeningsbevoegdheid bezit, machtiging verlenen om onroerende goederen die in 
de inventaris zijn geregistreerd ten algemene nutte te onteigenen1410. 
 
c. Vergelijking met het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Het Waals Gewest voorziet met het decreet van 27 mei 2004 instaurant une taxe sur 
les sites d’activité économique désaffectés in een heffing op niet uitgebate en 
gebrekkige, verwaarloosde, SAED’s1411. Er moet dus, in tegenstelling tot in het 
Vlaams Gewest, zowel sprake zijn van een zekere leegstand als van een of meerdere 
                                                 
1408 Art. 17 §2 lid 1 Leegstandsdecreet. 
1409 Art. 2 7° Leegstandsdecreet. 
1410 Art. 50 Leegstandsdecreet. 
1411 De juridische kwaliteit van het decreet is zeer bedenkelijk. De Raad van State had nochtans in zijn 
advies bij het decreet op tal van juridische en taalkundige tekortkomingen gewezen (Parl. St. W. Parl., 
2003-04, nr. 699/1, 7-9). Ondanks de korte adviestermijn van 30 dagen, stelde de Raad van State een 
volledig nieuwe structuur voor en wijzigde de tekst van heel wat artikels. Hij had zich nochtans kunnen 
beperken tot het onderzoek van bevoegdheid, rechtsgrond en voorgeschreven vormvereisten. Het 
decreet werd echter in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zonder rekening te houden met het advies. 
Zie hieromtrent ook B. VANHEUSDEN, “Naar een herwaardering van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State”, M.E.R. 2004, 166. 
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gebreken. De bedoeling van de heffing is niet zozeer de leegstand op zich tegen te 
gaan, maar wel het onderhoud van SAED’s te stimuleren. Het decreet voorziet niet in 
een systeem van financiële ondersteuning zoals in het Vlaams Gewest. 
 
Het decreet van 27 mei 2004 hanteert het begrip SAED in plaats van SAR of SAER, 
en geeft er een eigen definitie aan1412. De Waalse decreetgever focust duidelijk op de 
grote terreinen, daar de site een minimale oppervlakte moet hebben van 5.000 m². In 
het Vlaams Gewest moet het slechts 500 m² zijn. 
 
Een SAED is aan de heffing onderworpen van zodra de afwezigheid van een 
economische activiteit en de gebrekkige toestand een tweede keer vastgesteld wordt. 
De opbrengsten van de heffingen komen terecht in het Fonds budgétaire des sites à 
réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale1413. SAED’s 
kunnen ook vrijgesteld zijn van de heffing, meer bepaald wanneer de Waalse 
regering, door bemiddeling van een operator, de herontwikkelingswerken op zich 
neemt1414. 
 
Ondanks de hantering van het begrip SAED en de eigen definitie, is er toch een artikel 
opgenomen dat een band legt met het regime van de SAR’s. Het decreet voorziet 
namelijk in een mechanisme van opschorting van de opeisbaarheid van de heffing 
voor vastgestelde SAR’s. De opschorting gaat in te rekenen vanaf het jaar van het 
besluit. Eens de herinrichting een feit is, wordt de heffing die normaal verschuldigd 
zou zijn, ontheven1415. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hanteert voor niet-uitgebate bedrijfsruimten, net 
zoals het Vlaams Gewest, een dubbele stimulans. De dubbele stimulans bestaat 
enerzijds uit een fiscale heffing, en anderzijds uit een financiële ondersteuning. De in 
het BWRO uitgewerkte regeling focust wel nog meer dan het Leegstandsdecreet op de 
rehabilitatie en de herbestemming van een geïnventariseerde site. 
 
De regeling in het BWRO is van toepassing op niet-uitgebate bedrijfsruimten1416. In 
tegenstelling tot de situatie in de Vlaamse regeling moet de bedrijfsruimte niet 
bebouwd zijn. De site moet een minimale oppervlakte hebben van 350 m². De 
Grondregie1417 maakt een globale inventaris op van de op het Brussels Hoofdstedelijk 

                                                 
1412 Zie art. 2 Decreet van 27 mei 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique 
désaffectés. 
1413 Cfr. supra. 
1414 Art. 3 lid 1 3° Decreet van 27 mei 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique 
désaffectés. 
1415 Art. 9 Decreet van 27 mei 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés. 
1416 Voor een definitie, zie art. 251 1° BWRO. 
1417 Opgericht bij de ordonnantie van 8 september 1994 houdende de oprichting van de Grondregie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 7 oktober 1994). De Grondregie is een multidisciplinaire 
dienst in regie georganiseerd binnen het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beheerd 
volgens de industriële en commerciële methoden en met een boekhouding en begroting die 
onderscheiden zijn van die van de andere gewestelijke besturen (art. 2). Zij is in het algemeen voor 
rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met het promoten en het uitvoeren van de 
beslissingen inzake grondbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, inzonderheid op het vlak van de ruimtelijke ordening, de planning en de 
reglementering, de herwaardering van de terreinen en de gebouwen, de vrijwaring van het erfgoed, de 
strijd tegen de krotwoningen en de stedelijke verloedering, en dit in voorkomend geval in het kader van 
de toepassing van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (art. 3). 
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grondgebied gelegen en sedert ten minste één jaar niet-uitgebate ruimten. Het doel 
van opname in de inventaris is dat de eigenaar wordt aangemoedigd om, indien nodig, 
de bedrijfsruimte te rehabiliteren1418 en ze sowieso te herbestemmen1419. Het BWRO 
bevat verscheidene bepalingen over hoe de Grondregie de eigenaar zal bijstaan1420. 
Als drukkingsmiddel heeft de overheid de belasting, die ze oplegt wanneer een 
bedrijfsruimte gedurende een bepaalde termijn is geïnventariseerd. Deze belasting is 
meer bepaald ingevolge artikel 284 §1 BWRO verschuldigd vanaf 1 januari van het 
kalenderjaar dat volgt op het verstrijken van een termijn van twaalf maanden na de 
opname van de site in de inventaris. Het BWRO voorziet wel in zeer ruime 
opschortingsgronden, evenals in enkele vrijstellingsgronden. 
 
Wat de financiële ondersteuning betreft, is het in de eerste plaats zo dat de Grondregie 
de kosten voor de opstelling van een rehabilitatieproject en/of van een 
herbestemmingsproject op zich kan nemen1421. De Grondregie kan daarvoor een 
beroep doen op het Fonds voor stedenbouw en grondbeheer1422. Dit fonds wordt 
gespijsd door onder andere de belastingen op de niet-uitgebate bedrijfsruimten. In de 
tweede plaats kan de Brusselse Hoofdstedelijke regering in een welbepaald geval de 
eigenaar een financiële tegemoetkoming uit het Fonds voor stedenbouw en 
grondbeheer toestaan voor de sanering van een geïnventariseerde site1423. Het gaat om 
de situatie waarin de geraamde kostprijs voor de rehabilitatie 75% van de 
handelswaarde van de site na rehabilitatie overschrijdt1424 en voor zover de eigenaar 
niet verantwoordelijk is voor de vastgestelde vervuiling1425. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kan, in tegenstelling tot het Vlaams Gewest, de geheven 
belastingen op die manier aanwenden om de bodemsanering van vervuilde terreinen 
financieel te ondersteunen. Ten einde deze steun, zijnde een staatssteun, te laten 
aanmerken als de minimis-steun, en hem niet te moeten aanmelden bij de Europese 
Commissie, mag de toegekende steun van overheidswege per begunstigde 
onderneming wel nooit hoger liggen dan 100.000 EUR over een periode van drie 
jaar1426. De overheid zal daarvoor bij het berekenen van het bedrag rekening moeten 
houden met alle andere steun die de begunstigde onderneming de laatste drie jaar van 
de overheid ontving. 
 
 
G. JURIDISCH KADER MET BETREKKING TOT DE FINANCIERING 

                                                 
1418 Art. 251 3° BWRO omschrijft rehabilitatie als zijnde “de werken die het mogelijk maken een site 
opnieuw esthetisch aantrekkelijk te maken en ervoor te zorgen dat deze direct geschikt is om wederom 
in gebruik te worden herbestemd of waar bouwwerken kunnen worden uitgevoerd met het oog op de 
herbestemming ervan”. 
1419 Art. 251, 4°, BWRO omschrijft herbestemming als zijnde “ofwel een nieuwe, daadwerkelijke en 
duurzame uitbating van de site ofwel het werkelijk en actief te koop of te huur aanbieden van een site 
die geschikt is om onmiddellijk en normaal te worden gebruikt op een daadwerkelijke en duurzame 
manier”. 
1420 Zie de §§2-4 van artikel 254 van het BWRO. 
1421 Art. 254 §6 BWRO. 
1422 Dit Fonds werd opgericht bij ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van 
begrotingsfondsen, B.S. 26 februari 1992. 
1423 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat men hier vooral doelt op bodemvervuiling (Parl. St. 
Br. H. R. 2003-04, nr. A-461/2, 51-53). 
1424 Vastgoedexperts zullen de waarde van het goed in de huidige markt (en niet de toekomstige) 
moeten bepalen “na” rehabilitatie (Parl. St. Br. H. R. 2003-04, nr. A-461/2, 53). 
1425 Art. 295 §3 BWRO. 
1426 Art. 297 §2 eerste lid BWRO. 
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1. Vlaams Gewest 
 
a. Subsidies 
 
Binnen het Vlaams Gewest bestaan er verscheidene regimes die voorzien in de 
financiering van onder andere brownfieldprojecten. Het Vernieuwingsfonds kwam 
hiervoor reeds aan bod. Daarnaast bestaan er nog een aantal andere subsidieregelingen 
die extra relevant zijn voor brownfieldontwikkeling.  
 
In de eerste plaats keurde het Vlaams Parlement in 2002 twee interessante decreten 
goed, enerzijds ter ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten1427 en anderzijds 
met betrekking tot de oprichting van het Vlaams Stedenfonds1428. Onder het decreet 
houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten kunnen verschillende 
steden1429 in Vlaanderen evenals de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), die 
optreedt als bevoegde instelling voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, onder 
bepaalde voorwaarden subsidies verkrijgen voor stadsvernieuwingsprojecten. Het 
decreet beoogt deze steden en de VGC te stimuleren om de kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving in een bepaald stadsdeel te verbeteren en op basis daarvan innoverende 
projecten te realiseren. De projecten dienen een hefboomfunctie te hebben voor het 
betrokken stadsdeel en de algemene leefkwaliteit ervan wezenlijk te verhogen1430. De 
Vlaamse overheid voorziet ongeveer 25 miljoen euro om deze projecten te 
ondersteunen.  
 
Het decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het 
Vlaams Stedenfonds richt zich tot een beperkter aantal steden1431 en de VGC. Het 
decreet voorziet in de mogelijkheid voor deze steden en de VGC om een 
beleidsovereenkomst af te sluiten met de Vlaamse regering waarin een duurzaam 
stedenbeleid uitgewerkt wordt, waarbij stedelijkheid in al zijn dimensies aan bod kan 
komen. De Vlaamse regering poogt op die manier een stedenbeleid te voeren dat erop 
gericht is de stadsvlucht te stoppen en het democratisch draagvlak in de steden te 
verhogen. Ze voert dit beleid om, in samenwerking met de steden en de VGC, 
volgende doelstellingen te bereiken: 
1° een verhoging van de leefbaarheid van de steden, zowel op stadsniveau als op 
wijkniveau; 
2° het tegengaan van dualisering; 

                                                 
1427 Decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten, B.S. 7 mei 
2002. 
1428 Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van 
het Vlaams Stedenfonds, B.S. 29 januari 2003. 
1429 Stadsvernieuwingsprojecten kunnen worden ingediend door de grootsteden Antwerpen en Gent, 
door de regionale steden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, 
Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout, en door de provinciale steden Aarschot, Deinze, Dendermonde, 
Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, 
Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en Waregem 
1430 Artikel 4 lid 1 Decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van 
stadsvernieuwingsprojecten. 
1431 Het Vlaams Stedenfonds richt zich enkel op de grootsteden Antwerpen en Gent en op de 
centrumsteden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-
Niklaas en Turnhout. 
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3° het verhogen van de kwaliteit van het bestuur1432. 
Daardoor hebben de geviseerde steden en de VGC een belangrijke mogelijkheid om te 
focussen op in het verleden ontwikkelde, en mogelijkerwijs verontreinigde, gronden. 
 
In de tweede plaats heeft het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch 
ondersteuningsbeleid1433 een nieuwe stimulans gegeven aan bepaalde subsidiëringen 
in het Vlaams Gewest1434. De Vlaamse regering kan op basis van dit decreet steun 
verlenen aan projecten die passen in het ruimtelijk economisch beleid en het 
ondernemingsbeleid met aandacht voor ecologie, sociale en economische aspecten, 
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van werkgelegenheid, duurzaamheid, innovatie 
en kennisbevordering1435. 
 
Voor brownfieldontwikkeling zijn vooral drie onderdelen van het 
ondersteuningsbeleid relevant. Vooreerst kan de Vlaamse regering onder bepaalde 
voorwaarden steun verlenen aan bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen en aan 
ondernemingen voor de (her)uitrusting en (her)aanleg van terreinen en, in het geval 
van de publiekrechtelijke rechtspersonen, ook voor de oprichting, uitbreiding en 
modernisering van gebouwen, gelegen in het Vlaams Gewest, met het oog op het ter 
beschikking stellen van ondernemingen1436. Vervolgens kan de Vlaamse regering 
onder bepaalde voorwaarden steun verlenen aan ondernemingen en bepaalde 
publiekrechtelijke rechtspersonen voor de sanering van een vervuild terrein of 
gebouw gelegen in het Vlaams Gewest, indien de vervuiler niet bekend is of niet 
aansprakelijk kan worden gesteld, met het oog op het ter beschikking stellen van 
ondernemingen1437. Tot slot kan het Vlaams Gewest, ter ondersteuning van het 
economisch beleid, in het kader van de opwaardering van de stedelijke gebieden, ter 
bestrijding van de leegstand van verlaten bedrijfssites of om strategische redenen, 
gebouwen en gronden aankopen met het oog op het ter beschikking stellen van 
ondernemingen1438. Om deze laatste doelstelling te realiseren kan het Vlaams Gewest 
opdracht geven tot het ontwikkelen en saneren van bedrijventerreinen, evenals tot het 
oprichten, herinrichten of saneren van bedrijfsgebouwen1439. 
 
In de laatste plaats kunnen de gemeenten in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest1440 financiële steun krijgen 

                                                 
1432 Art. 3 §2 Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de 
verdeling van het Vlaams Stedenfonds. 
1433 B.S. 25 maart 2003. 
1434 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 450. 
1435 Art. 2 Decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid. 
1436 Art. 25 Decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid. De 
voorwaarden voor deze steun worden verder uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse regering van 5 
september 2003 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en 
bedrijfsgebouwen, B.S. 5 februari 2004. Dit besluit wordt echter op 1 januari 2007 opgeheven (art. 90 
§2 Besluit van de Vlaamse regering van 5 september 2003 houdende subsidiëring van 
bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen). 
1437 Art. 29 Decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid. 
1438 Art. 32 §1 Decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid. 
1439 Art. 32 §2 Decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid. 
1440 Zie www.samenwerkingsovereenkomst.be (laatst bezocht op 9 oktober 2006). De 
samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die een gemeente of provincie afsluit met 
de Vlaamse overheid op vlak van milieu. In ruil voor het uitvoeren van een aantal taken krijgt ze 
financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De gemeente of provincie kan zelf 
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voor brownfieldprojecten. Onder de cluster Gebiedsgericht Beleid kunnen gemeenten 
van niveau 1, 2 of 3 een tussenkomst van OVAM verkrijgen voor 75% van de 
gemaakte kosten in een brownfieldproject met een maximum van 62.500 euro1441. 
Daarvoor dienen de gemeenten eerst een herontwikkelingsconcept uit te werken 
(tussenkomst van maximaal 31.250 euro) en vervolgens een herontwikkelingsplan op 
te stellen (tussenkomst van maximaal 31.250). In 2004 en 2005 sloten reeds 9 
gemeenten een overeenkomst met OVAM om een herontwikkelingsconcept uit te 
werken: Begijnendijk (De Sleutel), Boom (Noeveren), Buggenhout (Alvat), Hasselt 
(De Blauwe Boulevard), Kluisbergen (De Waele), Mechelen (Het Zegel), Ronse (De 
Nieuwe Leie), Sint-Truiden (Nieuw Stationskwartier) en Vilvoorde 
(Harensesteenweg)1442. 
 
b. Andere financieringsmethoden 
 
1) Inleiding 
 
Naast de subsidieregelingen, zijn de publieke en private sector ook steeds op zoek 
naar andere manieren om brownfieldprojecten gefinancierd te krijgen1443. Twee 
manieren worden hier kort nog aangehaald. In de eerste plaats gaat het om vormen 
van publiek-private of publiek-publieke samenwerking. In de tweede plaats bestaat de 
mogelijkheid van sectorale fondsen op te richten. 
 
2) Publiek-private of publiek-publieke samenwerking 
 
Zowel voor de publieke sector als voor de private sector zal het in de meeste gevallen 
van brownfieldontwikkeling interessant zijn om nauw met elkaar samen te werken. In 
bepaalde gevallen gaat deze samenwerking verder dan informele contacten en krijgt 
ze best een juridische neerslag. Dit kan bijvoorbeeld zijn omwille van de hoge 
investeringskosten of de vele aspecten waarop gelet moet worden en waarvoor iemand 
met een specifieke kennis betrokken dient te worden1444. In een aantal gevallen zal het 
dan gaan om een zogenaamde publiek-private samenwerking (PPS). PPS is echter 
geen rechtsfiguur, maar een concept van samenwerking1445. Bij PPS wordt gebruik 
gemaakt van bestaande rechtsfiguren. Het is dus geen redmiddel om bijvoorbeeld de 
verplichtingen binnen de overheidsopdrachtenwetgeving te ontwijken. Het aangaan 
van PPS-projecten wordt gefaciliteerd door het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
publiek-private samenwerking1446. Dit decreet bevat echter geen specifieke 
verwijzingen naar brownfields. 
                                                                                                                                            
kiezen welke onderdelen van de overeenkomst ze ondertekent en welke ambitieniveaus ze wenst te 
behalen. 
1441 Provincies komen hier niet voor in aanmerking. 
1442 P. MAEBE, “Ondersteuning van brownfieldprojecten”, OpgeruimD 2006, nr. 3, 4. 
1443 Dit kadert eigenlijk in een algemene beweging naar meer samenwerking tussen publieke en private 
actoren, dus niet alleen op het vlak van investeringen/financiering, maar ook ruimer. Op Europees 
niveau is die heroriëntatie vooral waar te nemen vanaf het Vijfde Milieuactieprogramma (K. 
HOLZINGER, C. KNILL en A. SCHÄFER, “Rhetoric or Reality? ‘New Governance’ in EU 
Environmental Policy”, E.L.J. 2006, 407). 
1444 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 322. 
1445 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-Private Samenwerking, Brugge, die Keure, 
2003, 16. 
1446 B.S. 19 september 2003. Voor een bespreking van dit decreet, zie bijvoorbeeld J. DE STAERCKE, 
“Het decreet betreffende publiek-private samenwerking, T.B.O. 2003, 140-155; D. D’HOOGHE, 
“Publiek-private samenwerking (PPS) in Vlaanderen”, in M. BOES (ed.), Administratief Recht, 
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Naast het decretaal kader zijn er ook een aantal structuren opgericht. De bekendste 
daarvan is ongetwijfeld het Vlaams Kenniscentrum PPS1447. Het Vlaams 
Kenniscentrum PPS is belast met beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende taken 
met betrekking tot Vlaamse PPS-projecten en met de finale toetsing en eindadvies 
omtrent alle Vlaamse PPS-projecten1448. Het kenniscentrum speelt tussenpersoon voor 
de overheid en potentiële private partners. Het kenniscentrum moet tevens het PPS-
beleid inspireren en adviseren, en de opgebouwde kennis verspreiden. Naast het 
Vlaams Kenniscentrum PPS speelt ook de Participatiemaatschappij Vlaanderen 
(PMV) nog een rol. De PMV is specifiek belast met de realisatie van PPS-projecten 
voor alle bevoegdheidsdomeinen door middel van gespecialiseerde 
dochterondernemingen. 
 
De publieke sector kan niet alleen samenwerken met de private sector, maar ook 
binnen de eigen publieke sector. Het gaat dan om zogenaamde publiek-publieke 
samenwerking1449. Sommige publieke overheden verkiezen een dergelijke 
samenwerking boven de publiek-private samenwerking. Zo zou OVAM bij 
brownfieldontwikkeling alvast meer te vinden zijn voor publiek-publieke 
samenwerking dan voor publiek-private samenwerking. Bijvoorbeeld bij de sanering 
en ontwikkeling van de voormalige site van Asphaltco te Asse is de samenwerking 
met de privésector slecht afgelopen. Reeds in 2002 zette toenmalig Vlaams minister 
van Leefmilieu Dua het licht op groen voor de sanering van de terreinen van 
Asphaltco en de ontwikkeling samen met privé-partners1450. Uiteindelijk zal OVAM 
alleen instaan voor de ambtshalve bodemsanering en zullen de eigenlijke 
bodemsaneringswerken pas in het najaar van 2006 starten1451. Ook deze datum komt 
echter in gevaar nu er hoogstwaarschijnlijk een gewone vordering tot schorsing 
ingesteld zal worden tegen de gunningsbeslissing over de uitvoering van de 
ambtshalve bodemsaneringswerken, nadat de Raad van State de vordering tot 

                                                                                                                                            
Themis, Brugge, die Keure, 2004, 55-78; D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-
Private Samenwerking, Brugge, die Keure, 2003, 251 p.; P. FLAMEY en S. KNAEPEN, Publiek-
private samenwerking (PPS). De fundamentele juridische spelregels en hun afdwingbaarheid. Leidraad 
voor overheden en projectontwikkelaars, Brugge, Vanden Broele, 2005, 249 p.; S. VAN GARSSE, 
“Publiek-private samenwerking in Vlaanderen. Een blik op het Vlaams Kenniscentrum en een analyse 
van het PPS-decreet”, R.W. 2003-04, 721-731. Voor een meer algemene bespreking van het topic, zie 
ook D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, “Recente evoluties inzake publiek-private 
samenwerking en de overheidsondernemingen”, in J. STUYCK (ed.), Economisch Recht, Themis, 
Brugge, die Keure, 2003, 85-105; D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE (eds.), Publiek-
Private Samenwerking, Brugge, die Keure, 2004, 224 p. Specifiek met betrekking tot 
brownfieldontwikkeling komt het topic ook aan bod in de werken van zowel BOUCKAERT, 
D’HOOGHE en NAUWELAERTS (D. D’HOOGHE, F. VANDENDRIESSCHE en I. VOS, “Deel 3. 
Publiek-private samenwerking”, in J. BOUCKAERT, D. D’HOOGHE en R. NAUWELAERTS (eds.), 
o.c., 25 e.v.) als DEVOS en MARTENS (D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 321 e.v.). 
1447 Zie http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/pps/ (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1448 Art. 4 §1 Decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking. 
1449 Voor een bespreking, zie D. D’HOOGHE, F. VANDENDRIESSCHE en I. VOS, “Deel 2. De 
publiek-publieke samenwerking”, in J. BOUCKAERT, D. D’HOOGHE en R. NAUWELAERTS 
(eds.), o.c., 9-24. 
1450 G. VAN DER SPIEGEL, Asphaltco-terrein wordt gesaneerd via brownfield-aanpak, 21 oktober 
2002, op http://www.envirodesk.be/site/news.asp?module=NEWS&level=DETAILS&newsId=4266 
(laatst bezocht op 5 april 2007).  
1451 Antwoord van 22 mei 2006 van minister van Leefmilieu Peeters op de schriftelijke vraag nr. 446 
van 5 mei 2006 van Mark Demesmaeker. 
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schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft verworpen1452. Voor 
bijvoorbeeld de site La Floridienne te Gent is er dan weer samengewerkt met de stad 
Gent, en dat verliep duidelijk beter. Voor een gemeente is het wel soms moeilijk om 
de herontwikkeling mee te financieren, wegens een gebrek aan financiële middelen. 
 
Publiek-publieke samenwerking kan nuttig, of zelfs noodzakelijk, zijn omwille van de 
publiekrechtelijke bevoegdheden van de partner of omwille van zijn zakelijke of 
peroonlijke rechten op het projectgebied. Klassieke publieke spelers zijn het Vlaams 
Gewest, de provincies en gemeenten, de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen 
(POM’s), OVAM en overheidsbedrijven. 
 
D’HOOGHE, VANDENDRIESSCHE en VOS wijzen er wel op dat publieke partners 
niet op dezelfde wijze als private partners bij een brownfieldontwikkeling kunnen 
worden betrokken, omdat zij taken van algemeen belang of openbare dienst hebben, 
evenals bijzondere bevoegdheden. Zij vervolgen: 

“Hieruit kunnen bijkomende mogelijkheden voor de 
brownfieldontwikkeling voortvloeien (bv. bijkomende 
onteigeningsmogelijkheden) maar ook bijkomende beperkingen (bv. naleven 
van het gelijkheidsbeginsel of de overheidsopdrachtenwetgeving, 
bijkomende verplichtingen inzake milieu en natuurbehoud, verplichting tot 
het verzekeren van de conctinuïteit van de openbare dienst, respecteren 
domeinregels, verbod tot onteigening van bepaalde onroerende 
goederen,…)”1453. 

De publiek-publieke samenwerking zou zich kunnen beperken tot een louter feitelijke 
samenwerking, maar kan ook een juridisch bindende vorm krijgen aan de hand van 
gesloten overeenkomsten of de oprichting van een gemeenschappelijke rechtspersoon. 
 
3) Sectorale fondsen 
 
Zoals reeds vermeld, bestaat er nog een andere interessante mogelijkheid van 
alternatieve financiering en dat is de oprichting van een sectoraal fonds. De 
financiering van de sanering van brownfields die onder het toepassingsgebied van een 
sectoraal fonds vallen, gebeurt door het betreffende fonds. Dat wordt, al naargelang, 
exclusief gespijsd door de sector of mede door de overheid en/of de consument. Een 
sectoraal fonds kan voor bepaalde soorten brownfields interessant zijn. 
 
Er is reeds een eerste sectoraal fonds opgericht, waaraan de drie gewesten en de 
federale Staat deelnemen. Het gaat om het “Bodemsaneringsfonds voor tankstations – 
Fonds d’assainissement des sols des stations-service”, kortweg BOFAS. De regels, 
werking en organisatie van BOFAS zijn vastgelegd in het samenwerkingsakkoord 
tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 13 december 2002 betreffende de uitvoering en 
financiering van de bodemsanering van tankstations1454. Het samenwerkingsakkoord 
werd achtereenvolgens door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest1455, het Waals 

                                                 
1452 R.v.St., NV Bioterra en NV Roegiers Pierre en Cie, nr. 163.680, 17 oktober 2006. 
1453 D. D’HOOGHE, F. VANDENDRIESSCHE en I. VOS, o.c., 11-12. 
1454 Voor een bespreking van het samenwerkingsakkoord, zie D. DEVOS, “Het samenwerkingsakkoord 
betreffende de bodemsanering van tankstations”, M.E.R. 2004, 3-19. 
1455 Ordonnantie van 20 december 2002 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen 
de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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Gewest1456, het Vlaams Gewest1457 en de federale overheid1458 goedgekeurd. 
Daarnaast zijn er wel nog enkele andere besluiten op tankstations van toepassing, 
hoofdzakelijk met betrekking tot de uitbatingsvoorwaarden1459. 
 
De huidige Vlaamse regering hecht vrij veel belang aan de oprichting van sectorale 
fondsen. Dat mag blijken uit de wijziging van het Bodemsaneringsdecreet 16 juni 
20061460. Minister van Leefmilieu Kris Peeters had de wijziging al aangekondigd in 
zijn beleidsbrief van 2005-20061461. Sinds de decreetswijziging is het 
Bodemsaneringsdecreet aangepast om de oprichting van een sectorfonds mogelijk te 
maken. Het decreet spreekt wel niet van een sectorfonds, maar van een 
bodemsaneringsorganisatie, die de Vlaamse regering moet erkennen. Er wordt onder 
meer gedacht aan de oprichting van een fonds voor de droogkuissector1462.  
 
2. Vergelijking met het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
De reeds vermelde fondsen, zijnde het Fonds budgétaire des sites à réaménager et 
des sites de réhabilitation paysagère et environnementale voor wat het Waals Gewest 
betreft, en het Fonds voor stedenbouw en grondbeheer voor wat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreft, zijn de twee belangrijkste fondsen die in deze 
gewesten voor brownfieldontwikkeling relevant zijn.  
 
Naar analogie met het Vlaamse decreet van 31 januari 2003 betreffende het 
economisch ondersteuningsbeleid beschikken ook het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest over een dergelijk regime. In het Waals Gewest is dit terug te 
vinden in verscheidene decreten van 11 maart 2004, zijnde: 

                                                                                                                                            
betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations, B.S. 26 februari 
2003. 
1456 Decreet van 15 mei 2003 portant approbation de l’accord de coopération relatif à l’exécution et au 
financement de l’assainissement des stations-service, B.S. 10 juli 2003. 
1457 Decreet van 18 juli 2003 houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord 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, gesloten in Brussel op 13 december 
2002, B.S. 19 augustus 2003. 
1458 Wet van 26 augustus 2003 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de 
Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations, afgesloten te 
Brussel op 13 december 2002, B.S. 29 september 2003. 
1459 Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne, B.S. 31 juli 1995; Besluit van de Waalse regering van 4 maart 1999 modifiant le 
titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales 
applicables à l’implantation et l’exploitation des stations-service, B.S. 11 juni 1999; Besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden 
voor benzinestations, B.S. 24 maart 1999. 
1460 Decreet van 16 juni 2006 tot wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de 
bodemsanering, B.S. 18 juli 2006. 
1461 Beleidsbrief Leefmilieu en Natuur, Beleidsprioriteiten 2005-2006, ingediend door de heer Kris 
Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur (Parl. St. Vl. Parl. 
2005-06, nr. 545/1, 35). 
1462 Zie bijvoorbeeld MINA-RAAD, Verslag hoorzitting van 1 juni 2005 over de knelpunten en de 
verbeteropties van het Bodemsaneringsdecreet, 25, beschikbaar op 
http://www.minaraad.be/hoorzittingen/hrz_2005/hoorzitting-over-de-knelpunten-en-de-verbeteropties-
van-het-bodemsaneringsdecreet (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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- het decreet relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes 
enterprises1463; 

- het decreet relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes 
entreprises1464; 

- het decreet relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques1465; 
en 

- het decreet relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de 
l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie1466. 

De opgesomde decreten voorzien onder bepaalde voorwaarden onder meer in een 
subsidieregeling voor milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen en voor 
de aanleg van bedrijventerreinen in het Waals Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is de subsidiëring van milieuvriendelijke investeringen terug te vinden in de 
ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie 
in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest1467. Ook hier zijn de doeleinden waarvoor 
tegemoetkomingen toegekend kunnen worden zeer algemeen omschreven1468. Geen 
van de Waalse decreten noch de ordonnantie vermeldt echter expliciet dat ook een 
sanering gesubsidieerd kan worden. In het Vlaams Gewest is dit wel het geval1469.  
 
Wat ten slotte de alternatieve financieringsmethoden betreft, is het zo dat er in het 
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen juridisch faciliterend 
kader, zoals in het Vlaams Gewest, voorzien is voor PPS. Enkel het klassieke 
juridische kader is dus van toepassing1470. Daarnaast werd reeds vermeld dat het 
sectorale fonds BOFAS in alle gewesten van toepassing is. 
 
 
H. CONCLUSIE 
 
Het brownfieldbeleid in België is duidelijk een hoofdzakelijk gewestelijke materie. In 
de voorbije decennia hebben de drie gewesten een omvattend milieubeleid ontwikkeld 
en juridisch verankerd, mede onder invloed van de ontwikkelingen op Europees 
niveau. De laatste jaren wordt er door de beleidsmakers ook meer en meer aandacht 
besteed aan brownfieldontwikkeling. Hoewel het Vlaams Gewest het enige gewest is 
waar de term brownfield gehanteerd wordt, is het zeker niet zo dat dit inhoudt dat de 
andere twee gewesten hier minder aandacht voor hebben. De termen sites à 
réaménager (SAR), sites d’activités économiques désaffectés (SAED) en sites 
d’activités économiques à réhabiliter (SAER) in het Waals Gewest vertonen sterke 
                                                 
1463 B.S. 8 april 2004. 
1464 B.S. 8 april 2004. 
1465 B.S. 8 april 2004. 
1466 B.S. 8 april 2004. 
1467 B.S. 31 juli 1993. 
1468 Zie art. 5 §1 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische 
expansie in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest: “Tegemoetkomingen kunnen aan de ondernemingen 
worden toegekend voor investeringen die uitsluitend één of meer van de volgende doeleinden 
nastreven: 
- het rationeel gebruik van energie, water of grondstoffen; 
- de bescherming van het leefmilieu; 
- de aanpassing aan de normen, opgelegd door de Europese Gemeenschap, ingeval de invoering of de 
wijziging van deze normen de ondernemingen verplichten tot aanzienlijke investeringen”. 
1469 Cfr. supra. 
1470 Voor een bespreking hiervan, zie B. LOMBAERT (ed.), Les partenariats public-privé (P.P.P.): un 
défi pour le droit des services publics, Brussel, La Charte, 2005, 394 p. 
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gelijkenissen met de term brownfield, zij het dat een SAR, SAER of SAED niet 
noodzakelijk verontreinigd moet zijn. Wat wel een feit is, is dat het Vlaams Gewest, 
zij het in het recente verleden, als enige een gestructureerd ambtelijk overleg gekend 
heeft met de stuurgroep brownfieldontwikkeling. 
 
Het brownfieldbeleid vertaalt zich tot op heden nog maar met mondjesmaat in 
concrete wetgevende initiatieven. Wat een van de meest belangrijke kenmerken van 
brownfields betreft, meer bepaald de (mogelijke) aanwezigheid van 
bodemverontreiniging, is het wel zo dat de drie gewesten over een duidelijk juridisch 
kader beschikken. In het Vlaams Gewest heeft dit reeds in 1995 geleid tot de 
goedkeuring van het Bodemsaneringsdecreet. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
duurde het tot 2004 vooraleer het gewest een specifieke bodemwetgeving ter 
beschikking had. Ook in het Waals Gewest werd in 2004 een Bodemsaneringsdecreet 
uitgewerkt, maar dit moet nog grotendeels in werking treden. Zowel de 
Bodemordonnantie als het Waalse Bodemsaneringsdecreet laten op juridisch vlak nog 
heel wat te wensen over en tal van verbeteringen zijn noodzakelijk. Gelukkig zijn de 
respectievelijke overheden zich hier ook van bewust en bereiden zij een wijziging 
voor.  
 
Naast de bodemregelgeving zijn er nog tal van andere juridische bepalingen die op 
brownfields van toepassing kunnen zijn. Dit geheel aan juridische regels vertrekt 
echter nog te weinig vanuit de behoeften die naar boven komen bij 
brownfieldontwikkelaars. Het gaat dus eerder om omvattende regelgevingen die onder 
meer ook van toepassing zijn op brownfields, en niet om regelgevingen die vanuit de 
specifieke noden opgesteld zijn. De schaarse initiatieven die er genomen zijn, zoals de 
regeling voor sites in het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet en de regeling voor SAR’s 
in het Waals Gewest, zijn alleszins een goed begin. De Vlaamse siteregeling is de 
eerste die, althans volgens de parlementaire voorbereiding, speciaal opgesteld is voor 
onder meer de ontwikkeling van brownfields. Daarmee is het Vlaams Gewest het 
eerste gewest dat werkelijk gewag maakt van brownfields als een speciale categorie 
van terreinen die extra aandacht verdienen. Het Waals Gewest is het goede voorbeeld 
alvast gevolgd door in een apart regime voor SAR’s te voorzien. 
 
Al bij al blijven de bepalingen die specifiek bedoeld zijn voor de herontwikkeling van 
brownfields echter vrij beperkt. Ook het beleid dient nog verder uitgebouwd en 
onderbouwd te worden. Ervaringen in de VS leren dat een uitgewerkt beleid 
gekoppeld met een toegepast juridisch kader tot zeer goede resultaten kan leiden. De 
mate waarin andere rechtstelsels, zoals dat in de VS, het Vlaamse brownfieldbeleid 
kunnen versterken, komt in het volgende hoofdstuk aan bod. Daarin zal er gezocht 
worden naar een optimaal juridisch kader voor brownfieldontwikkeling in 
Vlaanderen, gebaseerd op rechtsvergelijkend onderzoek. 
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HOOFDSTUK V: NAAR EEN NIEUW JURIDISCH KADER 
VOOR BROWNFIELDONTWIKKELING 

 
“[Z]uinig omspringen met de eindige ruimte vraagt dat werk wordt gemaakt van de 
herintegratie van bestaande leegstaande en/of verontreinigde sites. Het opnieuw op 

de markt brengen van vroeger in gebruik genomen percelen die vandaag om 
verschillende redenen niet meer gebruikt worden, kan immers een belangrijk 

onderdeel zijn van een aanbodstrategie. Hoe meer bedrijventerreinen er kunnen 
‘gerecycleerd’ worden, hoe meer greenfields er kunnen uitgespaard worden”. 

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Milieu- en Natuurraad van 
Vlaanderen1471 

 
A. INLEIDING 
 
Brownfields geraken stilaan uit het verdomhoekje. In verscheidene landen is er de 
laatste jaren duidelijk een verhoogde aandacht voor brownfields te merken. Terecht. 
De complexiteit van het juridische verhaal van sommige brownfields mag geen reden 
zijn om brownfields links te laten liggen en zich te richten op andere terreinen. 
Brownfields hebben daarvoor teveel troeven en de ontwikkeling ervan is te 
noodzakelijk voor de mens en het leefmilieu. 
 
In dit hoofdstuk wordt het Vlaamse brownfieldbeleid en het bestaande juridische 
kader, zoals uitgebreid besproken in het voorgaande hoofdstuk, aan een grondige 
evaluatie onderworpen. Het beleid en de toepasselijke wetgeving worden vergeleken 
met de situatie in de VS, Nederland en de andere twee Belgische gewesten, zijnde het 
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarbij komen ook minder 
voor de hand liggende aspecten aan bod, zoals milieurechtvaardigheid (environmental 
justice) en de duurzaamheid van de voorziene stimuli. De bedoeling van de evaluatie 
is te komen tot een optimaal juridisch kader voor brownfieldontwikkeling. 
 
Een vaak gehoorde opmerking is dat het zeer moeilijk is om een beleid en een 
juridisch kader uit te werken, omdat elke brownfield anders is en dus een eigen 
aanpak nodig heeft. Dat klopt inderdaad voor een deel. Bij de ontwikkeling van een 
specifieke brownfield zal er steeds goed rekening gehouden moeten worden met de 
concrete situatie. Anderzijds hebben brownfields toch ook heel wat 
gemeenschappelijke kenmerken of kenmerken die bij het merendeel van de 
brownfields voorkomen, en dit niet alleen binnen de grenzen van het Vlaams Gewest, 
maar ook in een ruimere context, dus ongeacht waar zij zich bevinden. De 
belangrijkste daarvan zijn in de voorgaande hoofdstukken reeds aangehaald. Voor die 
gemeenschappelijke kenmerken en de juridische bepalingen die daarop van toepassing 
zijn, is het wel degelijk mogelijk een algemeen kader voor te stellen. Het is niet omdat 
brownfields in de praktijk sterk verschillen dat dit ook vanuit juridisch oogpunt het 
geval is. 
 
De evaluatie zal moeten leiden tot een aantal aanbevelingen, en dit niet alleen ten 
aanzien van de overheid, maar ook ten aanzien van alle andere betrokken actoren 
(projectontwikkelaars, burgers, financiële instellingen, curatoren,…). Het zal hierbij 

                                                 
1471 SERV/MINA-RAAD, Advies van 8 juni 2006 (MiNa-Raad) en 14 juni 2006 (SERV) over het 
voorontwerp van decreet brownfieldconvenanten, nr. 2006/21, 6. 
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hoogstwaarschijnlijk zowel gaan om algemene aanbevelingen als soms om zeer 
concrete aanbevelingen. Hoewel het uitgangspunt de situatie in het Vlaams Gewest is, 
spreekt het voor zich dat, indien bepaalde aanbevelingen generaliseerbaar zijn en dus 
niet enkel gelden voor het Vlaams Gewest, hier op gewezen zal worden. Hetzelfde 
kan gesteld worden wanneer er met betrekking tot de andere besproken regimes 
duidelijke tekortkomingen zijn. 
 
Belangrijk hier te vermelden is nog dat bij de evaluatie zeker (deel)aspecten aan bod 
komen die nog niet eerder vermeld zijn. In de eerste plaats gaat het om aspecten die 
grensoverschrijdend zijn, zoals bijvoorbeeld regels uit het Europees recht, en die 
moeilijk behandeld konden worden bij de bespreking van een bepaald land of een 
bepaalde regio. Er is namelijk voor geopteerd om geen apart hoofdstuk Europees en 
internationaal recht op te stellen, maar bij de bespreking van een bepaald onderwerp 
telkens direct de link te maken met het Europees en, in beperkte mate, het 
internationaal recht. Vooral het Europees recht, en in het bijzonder het Europees 
milieurecht, heeft de voorbije jaren een zeer grote relevantie gekregen voor het recht 
in de onderscheiden lidstaten. De rol van de Europese Unie in het uitstippelen van het 
milieubeleid wordt duidelijk belangrijker. Een bespreking van de relevante 
Europeesrechtelijke aspecten kan daarom niet ontbreken. Door steeds direct per 
onderwerp de relatie met het Europees en internationaal recht te tonen, komt de 
concrete invloed ervan beter tot uiting. 
 
In de tweede plaats gaat het om aspecten waarvoor een uitgebreide, exhaustieve, 
bespreking niet noodzakelijk is voor een goed begrip. Afhankelijk van geval tot geval 
kunnen op brownfields namelijk zeer veel verschillende regels van toepassing zijn. 
Los van het feit dat een op het eerste gezicht eenvoudige bepaling soms een project 
volledig kan blokkeren, was het niet noodzakelijk dergelijke bepalingen apart in een 
van de voorgaande hoofdstukken te bespreken. Het zou deze hoofdstukken alleen 
maar herleid hebben tot een onnodige opsomming van regels. 
 
De uitwerking van het optimaal juridisch kader voor brownfieldontwikkeling in het 
Vlaams Gewest zal vertrekken van een grote tweedeling. In eerste instantie zal het 
bestaande kader geëvalueerd worden en zal er gekeken worden of dat kader, eventueel 
met de nodige aanpassingen, volstaat voor het voeren van een optimaal 
brownfieldontwikkelingsbeleid. In tweede instantie komt de optie aan bod om te 
voorzien in een volledig nieuw en apart regime voor brownfieldontwikkeling. 
Toegepast op het Vlaams Gewest zou dat dan bijvoorbeeld neerkomen op een apart 
brownfielddecreet. Deze twee opties worden hierna verder uitgewerkt. 
 
Om redenen die in hoofdstuk I uiteengezet werden, spitst het rechtsvergelijkend 
onderzoek zich toe op België, de VS en Nederland. Een vergelijking tussen deze 
landen is zeer interessant, maar stoot ook op enkele moeilijkheden. Zo is er een 
belangrijk staatsrechtelijk onderscheid tussen de drie landen. Dat onderscheid maakt 
dat de vergelijking van aspecten uit de respectievelijke rechtssystemen gevaren 
inhoudt. Op het eerste gezicht “gelijkaardige” rechtsregels kunnen soms in realiteit 
behoorlijk verschillend zijn. Daarom is voorafgaandelijk aan de evaluatie een goed 
beeld van het staatsrechtelijk onderscheid noodzakelijk. 
 
Zoals reeds vermeld, is België ten gevolge van de opeenvolgende staatshervormingen 
een federale staat geworden. De drie gewesten en de drie gemeenschappen beschikken 
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over omvangrijke bevoegdheden. Wat de gewesten betreft, is dat onder meer het geval 
op het vlak van leefmilieu en ruimtelijke ordening. Zolang de exclusieve federale 
bevoegdheden niet in de Grondwet opgenomen zijn, behoudt de federale staat echter 
de residuaire macht1472. De gewesten en de gemeenschappen hebben tot op heden dus 
enkel toegewezen bevoegdheden. Enkel indien hun een bepaalde bevoegdheid 
toegewezen is, kunnen zij met betrekking tot dit aspect regelgevend optreden. Met 
betrekking tot niet-toegewezen bevoegdheden kan in principe enkel de federale staat 
wetgevend optreden.  
 
Daarnaast is het zo dat de wetgeving van de gewesten en de gemeenschappen op 
hetzelfde niveau staat als de nationale/federale wetgeving. De ene wetgeving primeert 
dus niet op de andere. Daarom is de gerechtelijke controle op de 
bevoegdheidsverdeling zeer belangrijk. Deze controle is de bevoegdheid van het 
Arbitragehof. 
 
In tegenstelling tot de situatie in België, hebben de Staten in de VS wel de residuaire 
bevoegdheid, en heeft de federale overheid er een toegewezen bevoegdheid. Voor de 
Staten is het uitgangspunt dus de volheid van bevoegdheid. Inzake leefmilieu, zijn de 
Staten bevoegd1473, al gaat het in de praktijk eigenlijk om een gedeelde bevoegdheid 
met de federale overheid waarvan het zwaartepunt wel bij de Staten ligt. De federale 
overheid haalt haar bevoegdheid namelijk uit de ruime interpretatie van bepaalde 
clausules in de Amerikaanse Grondwet. Volgens YANG zijn de clausules waarnaar 
het meest verwezen wordt “the commerce, supremacy, ‘necessary and proper’, 
property, takings, spending and taxation, and treaty clauses”1474. 
 
Doordat de federale overheid ook bevoegd is voor leefmilieu, kunnen op het vlak van 
brownfieldontwikkeling zowel de Staten als de federale overheid optreden, en dat 
gebeurt ook effectief. Zoals aangegeven bij de bespreking van het juridisch kader in 
de VS, werd in de meeste Staten een eigen brownfieldregeling uitgewerkt, naast de 
federale wetgeving. Sterker nog, de Staten hebben zelfs een voortrekkersrol gespeeld 
in het brownfieldbeleid. Dit omdat de meeste brownfields onder de controle van de 
Staten staan. De federale overheid bezit thans wel de wetgevende bevoegdheid om 
onder meer alle belangrijke economische aangelegenheden te regelen. 
 
Ook in tegenstelling tot in België, primeert het federale recht in de VS op dat van de 
Staten. Dit is bekend als de leer van de federal pre-emption. Indien er een conflict is 
tussen staatswetgeving en federale wetgeving, wordt de federale wetgeving bij 
voorrang toegepast. Dit principe is terug te vinden in de zogenaamde supremacy 
clause1475 van de Amerikaanse Grondwet, zijnde artikel VI lid 2: 

“This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in 
pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the 
authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the 

                                                 
1472 Art. 35 G.W. 
1473 De Amerikaanse Grondwet kent deze bevoegdheid immers niet expliciet toe aan de federale 
overheid. Verschillende staatsgrondwetten voorzien overigens wel expliciet in een bevoegdheid inzake 
leefmilieu. 
1474 T. YANG, “Public Environmental Law in the United States”, in R. SEERDEN, M. HELDEWEG 
en K. DEKETELAERE (eds.), Public Environmental Law in the European Union and the United 
States, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, 525. 
1475 T. YANG, o.c., 519. 
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judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or 
laws of any State to the contrary notwithstanding”. 

Het naast elkaar bestaan van parallelle regelgevingen en programma’s op federaal en 
staatsniveau zorgt toch soms voor gespannen verhoudingen. Mogelijke conflicten 
over de interpretatie van de supremacy clause, en van de Amerikaanse Grondwet in 
het algemeen, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de U.S. Supreme Court. 
 
Nederland daarentegen is geen federaal land. Hierdoor verschilt het zowel van België 
als van de VS. Het land wordt geleid vanuit een centraal bestuur. Dat geldt zeker ook 
voor wat het milieubeleid betreft. De organisatiestructuur wordt wel gekenmerkt door 
een decentrale opzet. Nederland wordt daarom ook wel een decentrale eenheidsstaat 
genoemd1476. De leidende centrale overheid heeft de lagere besturen ruime 
bevoegdheden verleend tot uitvoering van het centraal uitgestippelde beleid. Daardoor 
spelen de gedecentraliseerde autoriteiten een belangrijke rol. Deze autoriteiten zijn 
hoofdzakelijk de provincies en de gemeenten1477. 
 
Zoals uit dit kort overzicht blijkt, zijn er structurele staatsrechtelijke verschillen tussen 
de drie landen. De verschillen zijn echter niet van die aard dat zij de 
rechtsvergelijking verhinderen. Er moet bij de vergelijking wel rekening gehouden 
worden met het feit dat de verschillen in staatsstructuur een invloed kunnen hebben op 
de manier van aanpakken van bepaalde juridische knelpunten. De beoordeling van 
bepaalde juridische aspecten van het ene systeem in vergelijking met een ander 
systeem moet dus steeds met die achtergrondgedachte gebeuren.  
 
 
B. EVALUATIE VAN HET BESTAANDE KADER 
 
1. Inleiding 
 
Alvorens in een volgend onderdeel de optie van een aparte brownfieldwetgeving te 
bespreken, wordt in dit onderdeel het bestaande juridische kader geëvalueerd. Het 
gaat dan onder meer over de regels omtrent informatievergaring, 
bodemverontreiniging, ruimtelijke ordening, leegstand en financiering van 
brownfieldontwikkeling. Daarbij zal regelmatig uitgegaan worden van bepaalde 
bestaande noden en zal gekeken worden hoe de Vlaamse wetgeving daarop een 
antwoord biedt. Er zal ook nagegaan worden of de wetgeving afdoende wordt 
uitgevoerd. 
 
2. Informatievergaring 
 
a. Relevantie voor brownfieldontwikkeling 
 
Een eerste belangrijk aspect voor het brownfieldbeleid is het kunnen oordelen en 
beslissen met kennis van zaken, en dit zowel op macro- als op micro-niveau. Van 
goed beleid kan pas sprake zijn wanneer de overheid en het publiek over 
                                                 
1476 R. SEERDEN en M. HELDEWEG, “Public Environmental Law in the Netherlands”, in R. 
SEERDEN, M. HELDEWEG en K. DEKETELAERE (eds.), Public Environmental Law in the 
European Union and the United States, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, 343. 
1477 Daarnaast bestaan er ook nog de waterschappen (art. 133 G.W.) en andere (functionele) openbare 
lichamen (art. 134 G.W.), zoals de bedrijfs- en productschappen. 
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hoogwaardige informatie beschikken en op basis daarvan het beleid kunnen 
uitstippelen, respectievelijk eraan kunnen deelnemen. Dat geldt zowel op nationaal als 
op Europees niveau1478. Kennis over brownfields op macro-niveau houdt in dat er 
duidelijkheid moet zijn over het aantal brownfields, de ligging van brownfields, met 
daaraan gekoppeld de mate waarin brownfields geconcentreerd zijn rond bepaalde 
gebieden (steden, verkeersassen,…), en de omvang van de aanwezige verontreiniging. 
Deze informatie is vooral van belang voor het algemene beleid van de overheid. Met 
kennis op micro-niveau wordt dan bedoeld kennis over de concrete toestand van een 
welbepaalde brownfield, en dit met betrekking tot alle (juridische) aspecten 
(bijvoorbeeld milieutoestand, ruimtelijke inkleuring, eigendomsstatuut, financiële 
situatie, eventuele overdracht,…). Deze informatie is hoogst noodzakelijk voor alle 
betrokken partijen; zij ontbreekt evenwel vaak, zowel op macro-niveau als op micro-
niveau. Nochtans bestaan er heel wat data, studies en rapporten over brownfields. De 
beschikbare informatie is echter dikwijls verspreid over verschillende instanties of 
personen en dekt niet steeds die aspecten waarvoor juist informatie nodig is. Zeker 
voor milieuproblemen die meerdere bevoegdheidsdomeinen aanbelangen en die 
complex zijn, zoals dat met brownfields het geval is, is dit hinderlijk. Het gebrek aan 
informatie met betrekking tot brownfields wordt overigens ook onderkend door de 
Verenigde Naties als een belangrijke tekortkoming1479. Zonder de juiste en voldoende 
informatie is het namelijk zeer moeilijk om een adequate regeling uit te werken. 
 
De voorbije jaren zijn er reeds heel wat interessante initiatieven genomen om 
informatie te verzamelen en te registreren, en dit zowel op internationaal en Europees 
niveau als op nationaal en regionaal niveau. Deze initiatieven slaan niet alleen op 
ruimtelijke informatie of informatie over milieuverontreiniging in het algemeen, maar 
soms ook in het bijzonder op gegevens over bodem. Zonder afbreuk te willen doen 
aan hun belang, komen zeer ruime en algemene initiatieven op het niveau van de VN 
zoals UNEP.Net1480, Earthwatch1481 en de Millennium Ecosystem Assessment1482 hier 
niet aan bod.  
 
b. Europees PRTR 
 
Met betrekking tot de registratie van gegevens omtrent milieuverontreiniging in het 
algemeen is zeker de Beschikking 2000/479/EG van de Commissie1483 als een eerste 
positieve stap vermeldenswaardig. Deze beschikking, genomen ter uitvoering van 

                                                 
1478 Het Zesde Milieuactieprogramma (6e MAP) benadrukt bijvoorbeeld op verscheidene plaatsen dat in 
het algemeen heel het milieubeleid gebaseerd moet zijn op betrouwbare gegevens en informatie over de 
toestand en ontwikkelingen op milieugebied. Zie het Besluit Nr. 1600/2002/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de 
Europese Gemeenschap, P.B. L. 10 september 2002, afl. 242. 
1479 GOVERNING COUNCIL OF THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 
Discussion paper, 15 januari 2002, 6, op http://www.unep.org/GC/GCSS-
VII/Documents/K0200024.doc (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1480 Voor meer informatie, zie http://www.unep.net (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1481 Voor meer informatie, zie http://earthwatch.unep.net (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1482 Voor meer informatie, zie http://www.millenniumassessment.org (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1483 Beschikking van de Commissie van 17 juli 2000 inzake de totstandbrenging van een Europees 
emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER) overeenkomstig artikel 15 van Richtlĳn 96/61/EG 
van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrĳding van verontreiniging (IPPC), P.B. L. 28 juli 
2000, afl. 192. 
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artikel 15 van de IPPC-Richtlijn1484, brengt een Europees emissieregister van 
verontreinigende stoffen (EPER1485) tot stand. In dit register worden de emissies naar 
lucht en water van elke verontreinigende stof opgenomen waarvoor de drempelwaarde 
wordt overschreden; zowel de verontreinigende stoffen als de drempelwaarden 
worden in bĳlage A1 vermeld1486. Het gaat wel enkel over de gegevens van de in 
Bijlage A3 opgenomen activiteiten. Deze lijst van activiteiten is identiek aan de lijst 
van activiteiten die onder de IPPC-Richtlijn vallen1487. De Commissie maakt de 
gerapporteerde gegevens door de verspreiding via het internet voor het publiek 
toegankelĳk1488. Voor wat betreft het Vlaams Gewest, zijn de bepalingen hieromtrent 
opgenomen in afdeling 4.1.8. “Het milieujaarverslag” van het besluit van de Vlaamse 
regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne (Vlarem II)1489. 
 
Op 21 mei 2003 heeft de Europese Gemeenschap vervolgens het VN-ECE-Protocol 
betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen 
(PRTR1490 Protocol) ondertekend. Het PRTR Protocol is gesloten onder het Verdrag 
van Aarhus1491, dat tevens door de EG is ondertekend. In het Verdrag van Aarhus 
wordt erkend dat een betere toegang van het publiek tot milieu-informatie en de 
verspreiding van dergelijke informatie bijdragen tot een versterkte bewustwording 
inzake milieuaangelegenheden, een vrije gedachtewisseling, meer doeltreffende 
inspraak van het publiek bij de besluitvorming betreffende milieukwesties en, op 
termijn, tot een beter milieu. De EG moet ervoor zorgen dat het gemeenschapsrecht in 
overeenstemming is met het PRTR Protocol.  
 
Het PRTR Protocol is intussen omgezet in de EG door de Verordening (EG) Nr. 
166/20061492. Het protocol gaat uit van dezelfde beginselen als het EPER, maar reikt 
verder doordat het voorziet in rapportage over een groter aantal verontreinigende 
stoffen en een groter aantal activiteiten. Bovendien moet er ook gerapporteerd worden 
over uitstoot in de bodem, uitstoot vanuit diffuse bronnen1493 en overbrengingen van 
een terrein naar elders. De Verordening (EG) Nr. 166/2006 voorziet daarom in de 
instelling van het Europees PRTR. Het Europees PRTR is de opvolger van het EPER. 
Het is een geïntegreerd register inzake de uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen op Gemeenschapsniveau in de vorm van een publiek 

                                                 
1484 Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging, P.B. L. 10 oktober 1996, afl. 257. 
1485 EPER staat voor European Pollutant Emission Register. Voor meer informatie, zie 
http://ec.europa.eu/environment/ippc/eper/index.htm (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1486 Art. 1 lid 2 Beschikking 2000/479/EG. 
1487 Vergelijk Bijlage A3 van de EPER-beschikking en Bijlage I van de IPPC-Richtlijn. 
1488 Art. 4 lid 2 Beschikking 2000/479/EG. 
1489 B.S. 31 juli 1995. 
1490 PRTR staat voor Pollutant Release and Tranfer Registers. 
1491 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden, met Bijlagen; Aarhus, 25 juni 1998. 
1492 Verordening (EG) Nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 
betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad, 
P.B. L. 4 februari 2006, afl. 33 (Rectificatie P.B. L. 9 februari 2007, afl. 37). 
1493 Art. 2 lid 12 van de Verordening (EG) Nr. 166/2006 definieert “diffuse bronnen” als zijnde “de 
talrijke kleinere of verspreide bronnen van waaruit verontreinigende stoffen in de bodem, in de lucht of 
in het water terecht kunnen komen, wier gecombineerd effect op die milieucompartimenten significant 
kan zijn en waarvoor het ondoenlijk zou zijn van alle individuele bronnen verslagen te verzamelen”. 
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toegankelijke elektronische databank. De verordening stelt tevens de regels vast voor 
het functioneren van het register, teneinde uitvoering te geven aan het PRTR Protocol 
en inspraak van het publiek bij de besluitvorming op milieugebied te 
vergemakkelijken, alsmede bij te dragen aan de preventie en vermindering van 
milieuverontreiniging1494. Het eerste verslagjaar is 20071495. Daar waar de lijst van 
geviseerde activiteiten voor het EPER nog identiek is aan de in de IPPC-Richtlijn 
opgenomen activiteiten, gaan het PRTR Protocol en de verordening betreffende de 
instelling van het Europees PRTR duidelijk verder. Het PRTR Protocol en de 
verordening omvatten verscheidene wijzigingen en bijkomende activiteiten in 
vergelijking met de EPER-beschikking en de IPPC-Richtlijn1496. 
 
Belangrijk voor het onderzoek is dat, zoals het PRTR Protocol vereist, het nieuwe 
Europese register ook slaat op bodemverontreiniging. De exploitanten van een in de 
Bijlage I opgenomen activiteit moeten nu jaarlijks aan de bevoegde instantie, naast de 
hoeveelheden van uitstoot in de lucht en in het water, de hoeveelheden van uitstoot in 
de bodem meedelen van alle in Bijlage II genoemde verontreinigende stoffen 
waarvoor de in Bijlage II gespecificeerde toepasselijke drempelwaarde is 
overschreden1497. Dat geldt dus zeker ook voor de exploitanten van een IPPC-
activiteit. Zij vermelden daarbij of het gaat om informatie gebaseerd op metingen, 
berekeningen of ramingen1498. 
 
Deze informatieverlening, -doorstroming en -registratie is zeker een positieve 
zaak1499. Tot op heden bestaat er namelijk op het niveau van de Europese 
Gemeenschap geen overkoepelende inventaris van verontreinigde terreinen. Dat is 
ook begrijpelijk, omdat veel lidstaten een verschillende definitie hanteren van een 
verontreinigd terrein en omdat de manier en de snelheid van het opbouwen van 
inventarissen doorheen de lidstaten sterk verschilt1500. Het Europees PRTR komt in 
zekere zin tegemoet aan dat tekort, omdat het de uitstoot in de bodem van 
verontreinigende stoffen duidelijk in kaart zal brengen. Er wordt daarom veel 
verwacht van het nieuwe register dat het EPER zal vervangen. 
 
c. Geogerefereerde informatie 
 
Een ander nieuw initiatief geïnspireerd door de Europese Unie dat nauw samenhangt 
met de verzameling en registratie van milieu-informatie, is het toenemend gebruik van 
ruimtelijke informatiesystemen. Voldoende en degelijke ruimtelijke informatie kan 
                                                 
1494 Art. 1 Verordening (EG) Nr. 166/2006. 
1495 Art. 7 lid 2 Verordening (EG) Nr. 166/2006. De verwachting is dat het verslag in 2009 uitgebracht 
zal worden. 
1496 EUROPESE COMMISSIE, Document met richtsnoeren voor de totstandbrenging van het 
Europees PRTR, 31 mei 2006, 142 p., beschikbaar op http://eper.ec.europa.eu/eper/documents/NL_E-
PRTR_fin.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1497 Bijzondere puntverontreinigingen die niet gebeuren in het kader van een opgenomen activiteit, 
vallen buiten het toepassingsgebied (L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, 
L. MONTANARELLA, C. OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), Reports of the Technical 
Working Groups Established under the Thematic Strategy for Soil Protection, Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European Communities, 2004, 562). 
1498 Art. 5 lid 1 a) Verordening (EG) Nr. 166/2006. 
1499 Zie in dezelfde zin L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. 
MONTANARELLA, C. OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), o.c., 512 en ook 635. 
1500 L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. 
OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), o.c., 635. 



 278 

namelijk in de nabije toekomst een bijzondere rol spelen. Ruimtelijk informatie maakt 
de integratie van informatie uit diverse disciplines en voor diverse gebruikers 
mogelijk. Een coherente en toegankelijke ruimtelijke beschrijving van het 
grondgebied van de Europese Gemeenschap en haar lidstaten kan het kader vormen 
voor de coördinatie van de informatielevering en monitoring in de hele Gemeenschap. 
Ruimtelijke informatie kan ook worden gebruikt voor het maken van kaarten, die 
uitermate geschikt zijn om met het publiek te communiceren. 
 
De technische en sociaal-economische kenmerken van ruimtelijke informatie leiden 
echter tot acute problemen op het vlak van coördinatie, informatietekorten, niet nader 
gedefinieerde kwaliteit en hinderpalen voor de raadpleging en het gebruik van de 
informatie. De Commissie heeft daarom een voorstel voor een richtlijn ingediend om 
interoperabele ruimtelijke informatie op grote schaal beschikbaar te maken ter 
ondersteuning van het nationale en communautaire beleid en om het publiek toegang 
te verschaffen tot deze informatie1501. Het voorstel wordt verkort aangeduid als 
INSPIRE1502. In november 2006 kwamen het Europees Parlement en de Raad tot een 
akkoord over de inhoud van de toekomstige richtlijn, waardoor dat de richtlijn tegen 
de zomer van 2007 van kracht zou kunnen worden1503. 
 
INSPIRE is een eerste aanzet tot een bodemdatabank op Europees niveau. INSPIRE 
heeft in de eerste plaats betrekking op het milieubeleid, maar kan in de toekomst 
worden uitgebreid tot andere beleidsterreinen zoals landbouw, vervoer en energie. Het 
voorstel heeft met name betrekking op de informatie die nodig is om toezicht te 
houden op de toestand van het milieu, zoals de toestand van de lucht, het water, de 
bodem en het natuurlijke landschap, en om deze toestand te verbeteren. Veel van deze 
informatie moet worden onderbouwd met multifunctionele ruimtelijke gegevens1504. 
 
In de toelichting bij het voorstel verduidelijkt de Commissie dat in Europa 
gedetailleerde cartografische informatie beschikbaar is ter ondersteuning van een 
breed gamma aan beleidsgebieden. Vele rapportage-, analyse-, evaluatie- en 
voorspellingsinstrumenten en -activiteiten zijn gebaseerd op cartografische 
informatie. Ondanks de vele initiatieven is brede toegang tot en grootschalig gebruik 
van ruimtelijke informatie echter nog steeds een probleem in Europa. De belangrijkste 
problemen hebben betrekking op gegevenshiaten, het ontbreken van documentatie en 
het niet compatibel zijn van verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten ten 
gevolge van, bijvoorbeeld, uiteenlopende normen, en hinderpalen voor de uitwisseling 
en het hergebruik van ruimtelijke gegevens1505. 
 
Ook de nationale overheden zijn zich meer en meer bewust van de nood aan 
hoogwaardige geogerefereerde informatie. Dit uit zich in de vele nationale en 
                                                 
1501 Voorstel van 23 juli 2004 voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting 
van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) (COM (2004) 516 
def.). 
1502 INSPIRE staat voor Infrastructure for Spatial Information in Europe. Voor meer informatie over 
INSPIRE, zie http://inspire.jrc.it (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1503 Zie http://www.eu2006.fi/news_and_documents/press_releases/vko47/en_GB/175161/ (laatst 
bezocht op 5 april 2007). 
1504 Toelichting bij het voorstel voor Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting 
van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE), 3. 
1505 Toelichting bij het voorstel voor Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting 
van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE), 4. 
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regionale initiatieven op dit gebied1506. In België betreft het hoofdzakelijk regionale 
initiatieven1507. Concreet gaat het om GIS-Vlaanderen voor het Vlaams Gewest1508, 
INFRASIG voor het Waals Gewest1509 en Brussels UrbIS voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest1510. Daarnaast voorziet het Nationaal Geografisch Instituut in 
heel wat basisinformatie over België in het geheel1511. Het belang van dergelijke 
geografische informatiesystemen is moeilijk te overschatten. In het Vlaams Gewest 
wordt het optimaal gebruik van geografische informatie mogelijk gemaakt door het 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). AGIV bestaat sinds 1 
april 20061512 en is de rechtsopvolger van het Ondersteunend Centrum GIS-
Vlaanderen. 
 
d. Bodemverontreiniging 
 
1) Europees niveau 
 
Bodemverontreiniging of potentiële bodemverontreiniging vormt bij brownfields vaak 
een knelpunt. Kennis over de aard en de omvang van de (potentieel) aanwezige 
bodemverontreiniging is daarom essentieel. Op Europees niveau werden het Europees 
PRTR en INSPIRE reeds aangehaald als belangrijke stappen in de richting van de 
noodzakelijke informatievergaring voor een Europese bodemdatabank. Deze 
initiatieven moeten echter, in het geval van het Europees PRTR, nog concreet in 
werking treden of, in het geval van INSPIRE, zelfs nog de parlementaire toetsing 
doorstaan. Daarnaast bestaan er op Europees niveau nog andere informatiesystemen 
omtrent bodem (en soms ook nog andere milieuaspecten) die wel reeds in werking 
zijn1513, zoals EUSIS1514, EIONET1515 en LUCAS1516. Deze systemen kennen echter 

                                                 
1506 Voor een overzicht van de stand van zaken in de 27 lidstaten, zie de rapporten hieromtrent 
beschikbaar op http://inspire.jrc.it/state_of_play.cfm (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1507 Voor een stand van zaken binnen België, zie het rapport Spatial Data Infrastructures in Belgium: 
State of play Spring 2005, augustus 2005, 61 p., beschikbaar op 
http://inspire.jrc.it/reports/stateofplay2005/rcr05BEv65.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1508 Voor meer informatie, zie http://www.gisvlaanderen.be (laatst bezocht op 5 april 2007) of 
http://www.agiv.be (laatst bezocht op 5 april 2007). Zie ook het decreet van 17 juli 2000 houdende het 
Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, B.S. 2 september 2000. 
1509 Voor meer informatie, zie 
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/PDF/Le_projet_INFRASIG.pdf (laatst bezocht op 5 
april 2007). 
1510 Voor meer informatie, zie http://www.cirbcibg.irisnet.be/site/nl/departementen/geomat (laatst 
bezocht op 5 april 2007). 
1511 Voor meer informatie, zie http://www.ngi.be (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1512 Decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigde agentschap “Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen” (B.S. 8 juni 
2004), juncto het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het 
beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, wat betreft de datum van 
inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap “Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen” en de overdracht van de goederen, de rechten en verplichtingen (B.S. 12 mei 2006). 
1513 Voor een algemeen overzicht van de bestaande systemen voor de vergaring van gegevens over de 
bodem, zie de mededeling van de Europese Commissie van 16 april 2002 “Naar een thematische 
strategie inzake bodembescherming” (COM (2002) 179 def., 30-33). 
1514 EUSIS staat voor European Soil Information System. Voor meer informatie, zie 
http://eusoils.jrc.it/esbn/EUSIS.html (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1515 EIONET staat voor Environment Information and Observation Network. Voor meer informatie, zie 
http://www.eionet.europa.eu (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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heel wat beperkingen en voor de Europese Commissie volstaan ze niet1517. De 
systemen zijn niet geïntegreerd en de gegevens zijn onvoldoende vergelijkbaar. De 
Commissie streeft er daarom naar in de nabije toekomst de bemonsteringsprocedures 
en de bodemanalysemethoden te harmoniseren. De ervaring heeft namelijk 
aangetoond dat de belangrijkste hinderpaal voor de evaluatie van de bodemconditie in 
Europa op basis van de bestaande gegevens nog steeds het ontbreken van een 
geharmoniseerde methodiek voor monitoring en gegevensoverdracht is, waardoor de 
vergelijkbaarheid van de gegevens nog veel te wensen overlaat1518. Tot nu toe bestaat 
het echte regelgevend kader echter enkel uit de verordening over het Europees PRTR. 
 
2) Vlaams niveau 
 
2.1. Overdrachtsregeling 
 
Op Vlaams niveau is de informatievergaring veel meer juridisch verankerd en is de 
nood aan informatie over bodemverontreiniging goed opgevangen. Het 
Bodemsaneringsdecreet1519 voorziet in een uitgebreid systeem om verontreinigde 
gronden op het spoor te komen. Het gaat dan meer bepaald in de eerste plaats over de 
overdrachtsregeling. In de tweede plaats is de onderzoeksplicht bij de sluiting van een 
inrichting of stopzetting van een activiteit die bodemverontreiniging kan veroorzaken 
en de periodieke onderzoeksplicht voor bepaalde risicogronden van belang. De 
bekomen informatie over verontreinigde gronden wordt opgenomen in het register 
van verontreinigde gronden. In de derde plaats speelt de gemeentelijke inventaris een 
niet te onderschatten rol. Het Bodemsaneringsdecreet bevat geen specifieke 
bepalingen voor de identificatie van brownfields, maar richt zich op alle 
verontreinigde gronden. 
 
Vooreerst komt de overdrachtsregeling aan bod. Deze regeling is een van de pijlers 
van het Bodemsaneringsdecreet. Ze is behoorlijk streng, maar daardoor ook sluitend. 
De overdracht van een risicogrond vereist een bodemattest en een oriënterend 
bodemonderzoek. Daardoor heeft OVAM de mogelijkheid zeer veel informatie te 
verzamelen over bodemverontreiniging in het Vlaams Gewest en zijn mogelijke 
overnemers goed geïnformeerd. Het historische luik binnen het OBO geeft ook 
indicaties over de mogelijke kwalificatie van een terrein als brownfield. De 
overdracht van een niet-risicogrond vereist enkel een bodemattest. Door de 
overdrachtsregeling kan een verkoop geblokkeerd worden. Dit is bijvoorbeeld niet het 
geval voor de stedenbouwkundige overtredingen, die principieel geen beletsel vormen 
om tot verkoop over te gaan. 
 
De strenge procedure kan soms voor problemen zorgen, bijvoorbeeld voor de curator 
van een faillissement. Zolang de financiële middelen ontbreken om de volledige 
gevolgen van de overdrachtsregeling te dragen, kan het zijn dat de curator blijft zitten 
met een verontreinigde grond. Zeker wanneer een potentiële bodemverontreiniging 

                                                                                                                                            
1516 LUCAS staat voor Land Use/Cover Area frame statistical Survey. Voor meer informatie, zie 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-AZ-03-001/EN/KS-AZ-03-001-EN.PDF 
(laatst bezocht op 5 april 2007). 
1517 COM (2002) 179 def., 30-33. 
1518 COM (2002) 179 def., 32-33. 
1519 Decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, B.S. 29 april 1995; Err. B.S. 3 oktober 
1995. 
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dermate ernstig is dat de vastgoedwaarde overschreden wordt, treedt het probleem op 
dat de grond moeilijk overdraagbaar wordt1520. In uitzonderlijke omstandigheden kan 
de Vlaamse regering op grond van artikel 48 van het Bodemsaneringsdecreet wel 
afwijken van de voorziene regeling. Een gelijkaardige bepaling is terug te vinden in 
de VS. CERCLA geeft EPA de mogelijkheid om potentially responsible parties 
(PRP’s) ertoe te overhalen een akkoord te sluiten met de President over de sanering 
van een verontreinigd terrein1521. Deze mogelijkheid is een belangrijke positieve 
factor gebleken in de afwikkeling van saneringsdossiers. De Vlaamse overheid heeft 
zich bij de opstelling van artikel 48 onder meer door CERCLA laten inspireren1522. In 
ieder geval zal OVAM bij de toepassing van deze bepaling de algemene normen van 
behoorlijk bestuur en het gelijkheidsbeginsel in het bijzonder moeten respecteren1523. 
Daarnaast kan de overdrager ook toestemmen dat de verwerver of een derde zijn 
verplichtingen zal vervullen om tot de overdracht te kunnen overgaan1524. 
 
Het Waalse Bodemsaneringsdecreet1525 bevat geen overdrachtsregeling zoals in het 
Vlaamse Bodemsaneringsdecreet. Ook Nederland kent een dergelijke 
overdrachtsregeling niet, maar is er wel in geïnteresseerd1526. SIMONS-VINCKX 
vreest echter voor de vertraging die het ontwikkelingsproces kan oplopen door de 
procedure. Ook andere auteurs wijzen de lange procedure als een groot nadeel aan1527. 
Brownfieldontwikkelaars zouden teveel tijd verliezen met het volgen van de 
procedure. Bovendien bestaat het gevaar dat wanneer de overdrachtsprocedure lang 
duurt, de overdrager van een risicogrond opnieuw verplicht wordt een oriënterend 
bodemonderzoek uit te voeren1528. 
 
Deze kritiek lijkt ietwat overdreven. Op zich beschouwd duurt de 
overdrachtsprocedure inderdaad vrij lang. Dat ligt echter ten dele aan de deskundigen 
die de nodige onderzoeken moeten uitvoeren en daar kan moeilijk iets aan veranderd 
worden. In het hele brownfieldontwikkelingsproces maakt de overdrachtsprocedure 
bovendien niet zo een belangrijk tijdsverlies uit. Daarbovenop blijkt in de praktijk dat 

                                                 
1520 V. DRIES, “Marktgedreven bodemsaneringen in Vlaanderen. Hoe een beheerder zichzelf een 
saneringsplicht oplegt”, Bodem: tijdschrift over duurzaam bodembeheer 2001, 216. 
1521 42 U.S.C. §9622. Talrijke andere bepalingen van het artikel strekken er overigens ook toe de 
onderhandelingen tot het bereiken van vrijwillige regelingen te bevorderen. 
1522 Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/1, 45. Volgens de parlementaire voorbereiding heeft de Vlaamse 
overheid zich voorts nog laten inspireren door artikel 179 §2 10° van de wet van 8 augustus 1980 
betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 (B.S. 15 augustus 1980). Dat artikel slaat op de 
Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) en luidt als volgt: “De 
Instelling mag alle tot het verwezenlijken van haar doel nodige of nuttige verrichtingen doen. 
Zij kan met name alle overeenkomsten sluiten, leningen aangaan, derden in haar vorderingen 
subrogeren, deze cederen of er anders over beschikken, alle schikkingen, zelfs voorstellen tot 
concordaat, aannemen, dadingen en compromissen aangaan, alle schuldvorderingen en zekerheden 
overlaten, van welk verhaal ook afzien en arbitrage-overeenkomsten sluiten”. 
1523 Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/1, 46. 
1524 Art. 40 §1-§1bis Bodemsaneringsdecreet. 
1525 Decreet van 1 april 2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités 
économiques à réhabiliter, B.S. 7 juni 2004. 
1526 Zie M. SIMONS-VINCKX, “Inlichtingenplicht bij overdracht van verontreinigde gronden”, 
Bodem: tijdschrift over duurzaam bodembeheer 2001, 206. 
1527 Zie bijvoorbeeld D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), Brownfields in Vlaanderen, Mechelen, 
Kluwer, 2004, 13-14. 
1528 Zie hieromtrent D. DEVOS, “De (on)zin van de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek 
bij overdracht van grond”, in K. DEKETELAERE (ed.), Feestbundel Milieurecht, LeuVeM, 
Milieurechtstandpunten nr. 20, Brugge, die Keure, 2005, 37-40. 
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OVAM ook vrij regelmatig artikel 48 (of 48ter) van het Bodemsaneringsdecreet 
toepast en de ontwikkelaar in zekere mate tegemoet komt1529. Bij dergelijke 
procedures zou er wel geen te sterk verloop van dossierbeheerders bij OVAM mogen 
zijn. Sommige betrokkenen, zoals curatoren, lijken soms nog te weinig op de hoogte 
van de mogelijkheid van artikel 48. Curatoren vragen er zelden een toepassing van. 
Anderzijds is het wel zo dat artikel 48 een uitzonderingsprocedure moet blijven. Het 
is daarom belangrijk te toetsen of de praktijk nog wel goed overeenkomt met de tekst 
van het decreet. Een voorbeeld van hoe het niet moet, is te vinden bij onteigening. 
Daar is de uitzonderingsprocedure, namelijk de procedure bij hoogdringendheid 
gebaseerd op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte1530, de regel geworden1531. 
Deze procedure wijkt af van de “gewone” procedure voorzien in de wet van 17 april 
1835 op de onteigening ten algemenen nutte1532. De rechter is, op basis van zijn 
toezicht op de wettigheid, wel bevoegd om na te gaan of de ingeroepen 
hoogdringendheid met de werkelijkheid overeenstemt1533. 
 
Het feit dat de overdrager verplicht wordt een nieuw OBO op te stellen, kan inderdaad 
voor ergernis zorgen. Hij probeert reeds lange tijd zijn grond over te dragen, heeft, op 
de eigenlijke saneringswerken na, de relevante aspecten van de 
bodemsaneringsprocedure doorlopen en krijgt dan te horen dat hij opnieuw een 
onderzoek moet laten uitvoeren. Een OBO is namelijk maar twee jaar geldig, op 
voorwaarde dat er op het terrein geen risicoactiviteiten meer hebben plaatsgevonden. 
Is dat laatste wel het geval dan zou OVAM aanvaarden dat een OBO toch zes 
maanden geldt1534. Dat is natuurlijk voor de realisatie van vele overdrachten vrij kort. 
De overdrager verliest daardoor opnieuw tijd en geld en ziet er waarschijnlijk het nut 
niet van in. Toch doet OVAM er goed aan deze verplichting te behouden. De 
bodemsaneringswerken moeten uiteindelijk nog steeds gebeuren en er kan intussen 
een nieuwe verontreiniging ontstaan zijn. Eventueel zou de geldigheidsduur van een 
OBO wel verlengd kunnen worden wanneer er geen activiteiten meer plaatsvinden die 
tot bijkomende bodemverontreiniging kunnen leiden. In het nieuwe Bodemdecreet 
van 27 oktober 20061535, dat het Bodemsaneringsdecreet zou moeten vervangen1536, 
krijgt de Vlaamse regering overigens de mogelijkheid om de voorwaarden te bepalen 
waaronder geen verplichting bestaat om een nieuw OBO uit te voeren of een 
verplichting om slechts een beperkte aanvulling van het meest recente OBO uit te 

                                                 
1529 Zie bijvoorbeeld X, “‘Artikel 48’ brengt oplossing voor complexe bodemverontreiniging”, 
OpgeruimD 2006, nr. 2, 7. 
1530 B.S. 31 juli 1962. 
1531 Zie o.m. J. BOUCKAERT, “Enkele bedenkingen bij de voorwaarden waaronder tot onteigening 
kan worden overgegaan omwille van natuurbehoud”, in K. DEKETELAERE (ed.), Feestbundel 
Milieurecht, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 20, Brugge, die Keure, 2005, 3; A.M. DRAYE en I. 
MARTENS, “Recente ontwikkelingen inzake onteigening”, in M. BOES (ed.), Administratief Recht, 
Themis, Brugge, die Keure, 2001, 35. 
1532 B.S.  
1533 In de praktijk is vast te stellen dat de rechterlijke controle niet altijd eensgezind is. Voor een 
beknopt overzicht, zie J. BOUCKAERT, o.c., 4-5. 
1534 D. DEVOS, o.c., 38. Deze praktijk zou beter decretaal vastgelegd worden. Dat is in het huidige 
Bodemsaneringsdecreet niet het geval. 
1535 Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, B.S. 22 
januari 2007; Err. B.S. 20 februari 2007. 
1536 Het Bodemdecreet is reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar de Vlaamse regering 
moet de datum van inwerkingtreding ervan nog bepalen. 
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voeren15371538. Dat is een goede zaak, al valt het af te wachten wat de Vlaamse 
regering concreet gaat beslissen. 
 
Ondanks mogelijke kritiek vanwege de vertraging, heeft de overdrachtsregeling vele 
voordelen en blijft ze daarom best bestaan. De overheid en burgers hebben met de 
procedure een onschatbare bron aan informatie. Wel is het zo dat het 
toepassingsgebied, verwoord in de definitie van het begrip “overdracht van gronden”, 
ingeperkt zou moeten worden. De definitie van overdracht van gronden is veel te ruim 
en zorgt ervoor dat voor bepaalde overdrachten het decreet te veeleisend is. DE 
SMEDT en DE WITTE wijzen hier ook op: 

“Of de Vlaamse decreetgever zich bij het uittekenen van deze 
overdrachtsregeling goed bewust is geweest van de zware consequenties van 
deze regeling op contractueel vlak, is twijfelachtig. In de recente 
bodemsaneringwetgeving van het Brussels hoofdstedelijk gewest wordt 
weliswaar ook in een overdrachtsregeling voorzien, maar het 
toepassingsgebied ervan is kennelijk minder groot dan de regeling in het 
Vlaamse gewest waar nagenoeg elke overdracht van zakelijke of 
persoonlijke gebruiksrechten wordt beoogd. In de wetgeving van het Waalse 
gewest is helemaal geen overdrachtsregeling vastgesteld, zodat ter zake het 
gemeen recht onverkort blijft gelden”1539. 

 
Een goede optie zou kunnen zijn om de overdrachtsregeling te beperken tot 
hoofdzakelijk de overdracht van zakelijke rechten. De persoonlijke rechten zoals 
huur, handelshuur, pacht, zouden daardoor niet langer onder het overdrachtsregime 
vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest1540. De 
overheid lijkt zich trouwens bewust van de overkill die uitgaat van de thans geldende 
overdrachtsregeling van het Bodemsaneringsdecreet1541. In het nieuwe Bodemdecreet 
is de definitie van overdracht van gronden sterk ingeperkt1542. De meest opvallende 
wijziging is het feit dat het aangaan of beëindigen van een huur, handelshuur, pacht of 
bruikleen niet langer onder de definitie van overdracht van gronden valt. Dat zou het 
aantal overdrachtsprocedures serieus moeten doen verminderen. 
 
Daarnaast zou het Bodemsaneringsdecreet ook best voorzien dat bij strikt 
opeenvolgende overdrachten zowel het bodemattest als het oriënterend 
bodemonderzoek die voor de eerste overdracht werden aangewend, kunnen dienen 
voor de onmiddellijk navolgende overdrachten. Bij brownfields zal het namelijk vaak 
voorkomen dat opeenvolgende overdrachten plaatsvinden. OVAM stelt zich 

                                                 
1537 Art. 36 Bodemdecreet. 
1538 De indieners van het voorstel van decreet dat geleid heeft tot het nieuwe Bodemdecreet stellen zelf 
voor om de geldigheidsduur van een dergelijk OBO te verlengen tot vijf jaar (Parl. St. Vl. Parl. 2005-
06, nr. 867/1, 31).  
1539 P. DE SMEDT en E. DE WITTE, “Federaal huurrecht en Vlaams Bodemsaneringsdecreet”, NjW 
2005, 984. 
1540 Zie ook H. KEERSMAEKERS, “Nieuwe regels voor verontreinigde gronden in Brussel”, T.B.O. 
2005, 98. 
1541 P. DE SMEDT en E. DE WITTE, o.c., 984. 
1542 Vgl. art. 2 18° van het Bodemdecreet. 
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hiertegenover in de praktijk welwillend op1543, maar deze houding zou beter een 
decretale grondslag krijgen in het Bodemsaneringsdecreet1544. 
 
2.2. Onderzoeksplicht 
 
Daarnaast bestaat er binnen het Vlaams Gewest een onderzoeksplicht bij de sluiting 
van een inrichting of stopzetting van een activiteit die bodemverontreiniging kan 
veroorzaken en een periodieke onderzoeksplicht voor bepaalde risicogronden. De 
onderzoeksplicht houdt in dat een oriënterend bodemonderzoek moet worden 
uitgevoerd. Ook dit leidt tot heel wat informatie voor de overheid en is dus zeker 
positief. 
 
In Nederland is er geen periodieke plicht tot het onderzoeken van de bodem en ook bij 
stopzetting van een risicoactiviteit voorziet de Wet bodembescherming1545 geen 
bepaald onderzoek. Een onderzoek is wel nodig in het kader van de milieuvergunning. 
Aan de milieuvergunning worden ingevolge artikel 8.12b h. van de Wet milieubeheer 
voorschriften verbonden met betrekking tot onder meer “het treffen van maatregelen 
om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft 
veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te 
beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een 
volgende functie”. In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was dit vóór 
de nieuwe regelgevingen ook zo1546. Net zoals het Vlaams Gewest voorziet het Waals 
Gewest nu in het, weliswaar nog niet in werking getreden, Bodemsaneringsdecreet 
zowel in een onderzoeksplicht bij de beëindiging van de exploitatie van een risico-
inrichting of –activiteit als in een periodieke onderzoeksplicht. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kent geen periodieke onderzoeksplicht, maar wel een 
onderzoeksplicht bij de stopzetting van een risicoactiviteit. 
 
2.3. Register van verontreinigde gronden 
 
De gegevens met betrekking tot de verontreinigde gronden worden in het register van 
verontreinigde gronden opgeslagen. Een dergelijke inventaris bestaat ook in het Waals 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Vlaamse register van verontreinigde 
gronden kan door iedereen geconsulteerd worden. Dit is zeer positief. BERVELING 
stelt terecht in zijn proefschrift dat een register publiek toegankelijk moet zijn, 
ondanks het risico op stigma1547. Het register van verontreinigde gronden heeft echter 
als beperking dat OVAM er enkel informatie over verontreinigde gronden mag in 
opnemen. Nochtans beschikt OVAM ook over heel wat informatie over gronden die 
niet verontreinigd blijken te zijn. Het nieuwe Bodemdecreet lost dit op door het 

                                                 
1543 F. VAN NUFFEL en W. TIMMERMANS, “Praktische gevolgen van het Bodemsaneringsdecreet 
voor de notariële praktijk”, in P. FLAMEY, J. GHYSELS en H. BERQUIN (eds.), Het milieurecht en 
de notariële praktijk, Diegem, Kluwer, 2002, 98. 
1544 Zie in dezelfde zin J. BOUCKAERT en E. VAN DE WALLE, “Deel 5. 
Bodemsaneringsverplichtingen bij brownfieldontwikkeling”, in J. BOUCKAERT, D. D’HOOGHE en 
R. NAUWELAERTS (eds.), Juridische aspecten van brownfieldontwikkeling in het Vlaams Gewest, 
Brugge, die Keure, 2004, 177. 
1545 Wet van 3 juli 1986, houdende regelen inzake bescherming van de bodem (Wet 
bodembescherming), Stb. 1986, 404. 
1546 O.m. art. 63 §2 Milieuvergunningsordonnantie. 
1547 S. BERVELING, Clean up your act! A comparative analysis of law regarding contaminated sites, 
University of Sydney, diss. doct., 2002, 140. 
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register van verontreinigde gronden te vervangen door een grondeninformatieregister, 
waarin OVAM voor zowel verontreinigde als voor niet-verontreinigde gronden de 
gegevens kan opnemen waarover zij beschikt1548. Door de naamswijziging en het 
schrappen van de term “verontreinigd” verkleint meteen ook het risico op stigma.  
 
Het systeem van toegang tot de informatie in de inventaris waarin het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voorziet, verdient geen navolging. De inlichtingen in de 
Brusselse inventaris zijn niet toegankelijk voor het grote publiek. Het grote publiek 
kan enkel een kaart raadplegen waarop de potentieel verontreinigde gronden 
aangeduid zijn. Enkel de houders van zakelijke rechten, de exploitanten en de 
personen die zich op een terrein wensen te vestigen, mits voorlegging van de 
uitdrukkelijke instemming van de houder(s) van zakelijke rechten, hebben toegang tot 
de inlichtingen betreffende de percelen waarop zij rechten genieten, een ingedeelde 
inrichting exploiteren of zich wensen te vestigen1549. Deze beperkte toegang lijkt 
bovendien in strijd met de wetgeving op de openbaarheid van bestuur. 
 
2.4. De gemeentelijke inventaris 
 
Voorts is ook de gemeentelijke inventaris van belang voor het opdoen van kennis over 
risicogronden en vervolgens voor de verspreiding van deze informatie. De 
overdrachtsregeling kan dan wel een belangrijke motor voor de informatievergaring 
zijn, toch mag dat niet het enige instrument zijn, omdat hiermee teveel op de 
marktwerking vertrouwd wordt. Brownfields die niet worden overgedragen, kunnen 
dan namelijk onbekend blijven. Om daaraan tegemoet te komen, kunnen de 
gemeentelijke inventarissen een belangrijke rol vervullen als databanken van 
brownfields. In het kader van het strategisch project brownfieldontwikkeling had de 
werkgroep inventarisatie/databanken bovendien vooropgesteld dat een overzicht van 
de situering en omvang van mogelijke brownfields enkel zou kunnen op 
gedecentraliseerd niveau, zoals op het niveau van de lokale overheden1550. 
 
Op grond van artikel 37 §4 Bodemsaneringsdecreet moest elke gemeente binnen twee 
jaar na de inwerkingtreding van het decreet een inventaris aangelegd hebben van de 
risicogronden gelegen op haar grondgebied. De opmaak van deze gemeentelijke 
inventaris is echter niet evident en meerdere gemeenten hinken achterop1551. De 
verwerking in een databank van Vlarem- en oude ARAB-vergunningen is zeer 
arbeidsintensief. Bovendien is het niet eenvoudig de oude ARAB-rubrieken om te 
zetten naar de hedendaagse Vlarebo-rubrieken. Bijkomend komen de kadastrale 
gegevens uit de oude vergunningen soms niet meer overeen met de huidige kadastrale 
legger1552. 

                                                 
1548 Art. 5 §1 Bodemdecreet. 
1549 Art. 8 lid 2 Bodemordonnantie. 
1550 Resultaten Strategisch project brownfieldontwikkeling, 4. 
1551 J. GYSEN, K. BACHUS, H. BRUYNINCKX en L. VAN OOTEGEM, Geen vuiltje aan de bodem? 
Een evaluatie van de effectiviteit en neveneffecten van het Bodemsaneringsdecreet, Leuven, HIVA, 
2006, 39 en 57. Uit het onderzoek blijkt volgens de auteurs dat de gemeenten onvoldoende middelen 
vrijmaken om deze inventaris binnen korte tijd volledig in orde te brengen. Ze stellen hierbij tevens 
vast dat zowel binnen het kader van het gemeentelijke milieuconvenant (1997-2004) en vanuit OVAM 
initiatieven zijn gelanceerd om de gemeenten te ondersteunen in de automatisering van deze inventaris. 
1552 L. VAN NIEUWENHUYSE, “Gemeentelijke inventaris van historisch vervuilde gronden blijkt 
efficiënt”, Lokaal 2006, nr. 13, 32. Deze auteur baseert zich hiervoor op eigen studies uitgevoerd in 
opdracht van de stad Gent.  
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De opmaak van de gemeentelijke inventaris vereist een doorgedreven en grondige 
aanpak. Historici wijzen er terecht steeds vaker op dat dit moet gepaard gaan met een 
uitgebreid historisch onderzoek1553. Gemeenten worden hierin echter te weinig 
aangespoord en ondersteund. Het Bodemsaneringsdecreet voorziet geen sanctie voor 
nalatige gemeenten. De aansprakelijkheid van een gemeente kan wel in het gedrang 
komen wanneer zij onjuiste inlichtingen geeft aan de burger indien het geven van de 
verkeerde inlichtingen te wijten is aan een onvoldoende onderzoek of indien de 
inlichtingen worden verstrekt zonder dat van de onzekerheid omtrent de juistheid van 
de inlichtingen gewag wordt gemaakt1554.  
 
Anderzijds krijgen de gemeenten voor deze verplichting geen financiële compensatie. 
In de VS is dat wel het geval. EPA voorziet in een financiële steun van $200.000 aan 
de lokale overheden over heel het land om een inventaris van en een 
informatiedatabank over brownfields aan te leggen en te bewaren. Naar analogie 
hiermee zou de Vlaamse overheid kunnen overwegen de Vlaamse gemeenten ook een 
bepaalde subsidie toe te kennen. 
 
2.5. Conclusie 
 
Het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet voldoet vrij goed aan de nood aan informatie 
van zowel de overheid als van potentiële geïnteresseerde overnemers van een 
brownfield. Dat zal zeker het geval zijn wanneer het nieuwe Bodemdecreet effectief 
in werking treedt. Omslachtige administratieve procedures met een te geringe 
meerwaarde worden dan ingeperkt. De definitie van overdracht van gronden wordt 
sterk ingekort en de Vlaamse regering krijgt de mogelijkheid om de voorwaarden te 
bepalen waaronder geen verplichting bestaat om een nieuw OBO uit te voeren of een 
verplichting om slechts een beperkte aanvulling van het meest recente OBO uit te 
voeren.  
 
e. Wat kan er nog verbeteren in het Vlaams Gewest met betrekking tot informatie over 
brownfields? 
                                                 
1553 Een van de pioniers op dat vlak is NIEUWKOOP, die hieromtrent een proefschrift heeft verdedigd 
aan de Technische Universiteit Eindhoven (J. NIEUWKOOP, Bodemverontreiniging op voormalige 
bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, 
Technische Universiteit Eindhoven, diss. doct., 1993, 563 p., beschikbaar op 
http://alexandria.tue.nl/extra3/proefschrift/PRF9A/9300577.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007)). Zie 
ook J. JANSSEN, “Tien jaar historisch bodemonderzoek: waar blijven de historici?”, Tijdschrift voor 
Ecologische Geschiedenis 1996, 42-45; J. NIEUWKOOP, “Bodemverontreiniging op voormalige 
bedrijfsterreinen”, Spiegel Historiael 1993, 236-240; P. TOMSIN, “De retrospectieve studie van buiten 
gebruikgestelde industriële terreinen”, in L. VAN NIEUWENHUYSE en D. TYS (eds.), Jaarboek voor 
Ecologische Geschiedenis 2003, Gent, Academia Press, 2005, 73-81; L. VAN NIEUWENHUYSE, 
“Een nieuw spoor voor milieuhistorici. Historisch onderzoek naar potentiële historische 
bodemverontreiniging door voormalige industriële activiteiten”, in L. VAN NIEUWENHUYSE en D. 
TYS (eds.), Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2003, Gent, Academia Press, 2005, 41-71; H. 
VELDMAN, Vervuild Verleden. Een methode voor historisch onderzoek naar voormalige 
bedrijfsterreinen in Friesland 1800-1920, Groningen, 1992, 52 p. 
1554 Cass. 4 januari 1973, Pas. 1973, I, 434. Daarnaast heeft een gebrekkige gemeentelijke inventaris 
ook gevolgen voor de notaris bij een overdracht. De notaris zal zich namelijk niet meer kunnen 
beperken tot het bodemattest indien hij de aanwezigheid van bodemverontreiniging zoveel mogelijk wil 
uitsluiten. Hij dient bijkomende onderzoeksstappen te verrichten waaronder het ernstig ondervragen 
van de verkopende partij (J. GYSEN, K. BACHUS, H. BRUYNINCKX en L. VAN OOTEGEM, o.c., 
58). 
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Naast de informatie over de (potentiële) bodemverontreiniging bestaat er echter nog 
heel wat andere informatie die relevant is voor brownfields. De belangrijkste andere 
databanken zijn deze van de Afdeling Stedenbouwkundig Beleid van het Departement 
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed inzake leegstaande en/of 
verwaarloosde bedrijfsruimten, en de bedrijventerreininventarisaties van onder meer 
het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) en de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s)1555. 
 
Deze databanken bevatten heel wat nuttige en interessante informatie over 
brownfields. Ze zijn echter aanwezig bij verschillende overheidsinstanties. Vandaar 
dat het heropstarten van een geïnstitutionaliseerd overleg, zoals dit bestond tijdens het 
strategisch project brownfieldontwikkeling1556, tussen de overheidsinstanties, 
eventueel aangevuld met de betrokken kabinetten, grondig moet overwogen worden. 
Een dergelijk overleg was, en is nog steeds, noodzakelijk om te komen tot integratie 
en afstemming van verschillende beleidsdomeinen. 
 
In dit verband kan ook gewezen worden op het feit dat de door de stuurgroep 
brownfieldontwikkeling opgerichte werkgroep inventarisatie/databanken nagegaan is 
in welke mate de gegevens van de verschillende databanken gekoppeld of 
gecombineerd kunnen worden. Volgens de werkgroep is het op basis van de 
beschikbare databanken onmogelijk om op centraal Vlaams niveau een overzicht te 
verkrijgen betreffende de situering en omvang van mogelijke brownfields in het 
Vlaams Gewest. De databanken bevatten namelijk slechts zelden relevante informatie 
over de negatieve impact die een terrein heeft op de omgeving, of over de 
mogelijkheden tot ontwikkeling die er zijn1557. Een dergelijk overzicht is volgens de 
werkgroep enkel mogelijk op gedecentraliseerd niveau. Vervolgens kunnen de 
inventarissen op centraal niveau verzameld en verwerkt worden, om nadien het beleid 
te evalueren en te sturen1558. Dit voorstel is zeker interessant. Op lokaal niveau is er 
veel meer kennis aanwezig over de concrete situatie waarin een terrein zich bevindt. 
Lokale overheden zijn ook in een veel betere positie om te kunnen beoordelen of een 
bepaald terrein als brownfield moet gekwalificeerd worden of niet. Ze zouden dan wel 
een duidelijk beeld moeten hebben van wat onder een brownfield wordt verstaan. De 
leidraad voor brownfieldontwikkeling1559 kan hiervoor het gepaste middel zijn. Deze 
leidraad bevat namelijk een classificatiesysteem dat moet toelaten om een inventaris 
van brownfields op te bouwen. De inventaris op lokaal niveau zou georganiseerd 
kunnen worden naar analogie met de gemeentelijke inventaris aangelegd op grond van 
artikel 37 §4 van het Bodemsaneringsdecreet, of zou hier zelfs in geïntegreerd kunnen 
worden1560.  

                                                 
1555 Het VLAO en de POM’s vervangen de vroegere gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen 
(GOM’s) sinds 29 juli 2006. 
1556 Dit project is in december 2000 door de toenmalige Vlaamse minister van Leefmilieu opgestart. In 
december 2003 is het project volledig stopgezet. Voor meer informatie, zie hoofdstuk IV. 
1557 Resultaten Strategisch project brownfieldontwikkeling, 3. 
1558 Resultaten Strategisch project brownfieldontwikkeling, 4. 
1559 OVAM, Leidraad brownfieldontwikkeling, april 2003, 103 p., beschikbaar in de lijst van 
brownfieldpublicaties op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1560 Al moet hier wel bij herhaald worden dat de aanleg van de gemeentelijke inventarissen behoorlijk 
wat vertraging heeft opgelopen. 
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Een andere mogelijkheid die tot op heden nog onvoldoende onderzocht lijkt, is om de 
bestaande centrale databanken (verontreinigde gronden, leegstaande en/of 
verwaarloosde bedrijfsruimten, bedrijventerreinen,…) samen met andere nuttige 
gegevens te koppelen aan en te integreren in GIS-Vlaanderen, het geografisch 
informatiesysteem voor Vlaanderen1561. Alle gegevens zouden een soort van GIS-
code krijgen. Het geheel van een aantal aanwezige parameters zou dan tot de 
conclusie leiden dat een bepaalde site als brownfield kan worden aangemerkt. Dit zou 
bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer blijkt dat een bepaald terrein 
verontreinigd is, dat er een of meerdere leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen 
op staan, en dat de verkoopprijzen van de omliggende woningen aanzienlijk lager zijn 
dan gemiddeld in een gelijkaardige regio zonder verontreiniging en leegstaande en/of 
verwaarloosde gebouwen. Ook gegevens over bijvoorbeeld werkgelegenheid, 
criminaliteit en ruimtelijke ordening zouden hieraan gekoppeld kunnen worden, zij 
het steeds met de nodige waarborgen voor de bescherming van de privacy. Op die 
manier zou relevante informatie over de negatieve impact die een terrein heeft op de 
omgeving of eventueel ook over de mogelijkheden tot ontwikkeling die er zijn, mee in 
rekening gebracht kunnen worden. De aanwezigheid en combinatie van verscheidene 
aspecten zou dan op basis van een vooraf opgestelde berekeningswijze telkens kunnen 
leiden tot de kwalificatie als een brownfield. Het spreekt voor zich dat dit een 
tijdelijke grote administratieve last zou inhouden, maar anderzijds kunnen de 
gekoppelde gegevens ook voor zeer veel andere doeleinden gebruikt worden. 
 
3. Nood aan een specifieke lidstatelijke en/of een Europese bodemwetgeving 
 
a. Nood aan een specifieke lidstatelijke bodemwetgeving 
 
Bodemverontreiniging vormt de belangrijkste vorm van milieuverontreiniging bij 
brownfields. In de voorgaande hoofdstukken ging steevast veel aandacht naar de 
aanpak van bodemverontreiniging. Brownfieldontwikkeling streeft er naar de 
bodemsanering in de ruime zin van het woord te integreren in andere ontwikkelingen.  
 
Een eerste belangrijke vraag met betrekking tot de (potentiële) bodemverontreiniging 
is of er daarvoor een specifieke wetgeving moet zijn, die dan, eventueel mits 
aanpassingen, toegepast kan worden op brownfiels. Met andere woorden kan 
bodemverontreiniging slechts optimaal aangepakt worden met een wetgeving die 
uitgebreid het aspect bodem aan juridische regels onderwerpt, of iets afgezwakt, biedt 
een dergelijke wetgeving toch minstens een duidelijke meerwaarde? Het antwoord op 
die vraag lijkt positief te zijn. BERVELING heeft in zijn proefschrift een uitgebreide 
studie gedaan naar de verschillende wetgevingen in Australië die op 
bodemverontreiniging van toepassing zijn. Hij onderzocht of niet-bodemspecifieke 
wetgeving even effectief is als bodemspecifieke wetgeving. Hij komt tot de conclusie 
dat dit niet het geval is: 

“For the purposes of addressing contamination of land, generic 
environmental protection legislation is argued here to be not nearly as 
effective as the subject-specific legislation (…)”1562. 

 
                                                 
1561 Zie het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, B.S. 2 
september 2000. 
1562 S. BERVELING, o.c., 81. 
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Ook in de in dit werk onderzochte landen is er een voorkeur voor bodemspecifieke 
wetgeving1563. Enkel in de VS is er een ietwat verschillende benadering, in die zin dat 
de Amerikaanse wetgeving zich richt op gevaarlijke stoffen, ongeacht of die in de 
bodem of in een andere component van het leefmilieu terechtkomen. CERCLA is 
potentieel toepasselijk op elke gelegenheid (facility) van waar er een vrijgave 
(release) of substantieel gevaar voor vrijgave is van een gevaarlijke stof (hazardous 
substance) in het milieu1564. CERCLA behandelt verontreiniging in de ruime zin van 
het woord, en op een omvattende manier, eerder dan enkel naar deelaspecten zoals 
bodemverontreiniging te kijken. Uit de definitie van het milieu volgt dat bodem 
samen met water en lucht wel een van de drie milieucomponenten is waarop 
CERCLA zich richt1565. Ook CERCLA voorziet dus in een uitgebreid 
instrumentarium voor de aanpak van bodemverontreiniging. Daarnaast kan het zijn 
dat er in verscheidene Staten parallelle regelgevingen en programma’s bestaan. Het 
naast elkaar bestaan van federale en staatsregelgevingen zorgt soms voor gespannen 
verhoudingen. 
 
Vooraleer de bodemwetgeving in de drie Belgische gewesten en Nederland tot stand 
kwam, gebruikte de overheid met betrekking tot het aspect bodem vooral de 
milieuvergunnings- en de afvalstoffenreglementering. De 
milieuvergunningswetgeving bevatte tal van milieubeschermende voorschriften en 
werkte daarom hoofdzakelijk preventief. De afvalstoffenwetgeving voorzag onder 
meer in bepalingen omtrent de verwijdering van afvalstoffen. Deze regels konden in 
bepaalde gevallen ook toegepast worden op bodemverontreiniging. 
 
De milieuvergunnings- en de afvalstoffenreglementering bestaan nog steeds in de 
respectievelijke rechtskaders. In het Waals Gewest blijven deze regels trouwens een 
belangrijke rol spelen, aangezien het Waalse Bodemsaneringsdecreet voor het 
grootste deel nog niet in werking is getreden. In de andere gewesten en in Nederland 
is de rol van de milieuvergunnings- en de afvalstoffenreglementering ten aanzien van 
bodem door de goedkeuring van de bodemwetgevingen afgezwakt. Ze blijven 
desalniettemin relevant. In Nederland bijvoorbeeld worden via de Wet milieubeheer 
nog steeds tal van milieubeschermende voorschriften vastgelegd, waaronder ook 
voorschriften ter bescherming van de bodem. Dit gebeurt zowel via de 
milieuvergunning, als via algemene regels die voor inrichtingen gelden in plaats van 
of naast de milieuvergunning. Bij de vergunningverlening is het bodemonderzoek 
bijvoorbeeld van groot belang. Daarnaast voorziet de Wet milieubeheer in regels voor 
afvalstoffen, zoals onder meer een algemene zorgplicht1566. Ook is het verboden 
schadelijke handelingen met betrekking tot afvalstoffen te verrichten en afvalstoffen 
buiten een inrichting te storten. In het Vlaams Gewest zijn gelijkaardige bepalingen 

                                                 
1563 Het Vlaams en het Waals Gewest hebben elk hun eigen Bodemsaneringsdecreet, zij het dat het 
Waalse decreet nog niet in werking getreden is. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt de 
Bodemordonnantie de problematiek. Nederland beschikt al sinds 1986 over de Wet 
bodembescherming, nog voorafgegaan door de Interimwet bodemsanering. 
1564 42 U.S.C. §9604, (a), (1). 
1565 Zie 42 U.S.C. §9601, (8): “The term ‘environment’ means (A) the navigable waters, the waters of 
the contiguous zone, and the ocean waters of which the natural resources are under the exclusive 
management authority of the United States under the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and 
Management Act [16 U.S.C. 1801 et seq.], and (B) any other surface water, ground water, drinking 
water supply, land surface or subsurface strata, or ambient air within the United States or under the 
jurisdiction of the United States”. 
1566 Zie art. 10.1 Wet milieubeheer. 
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terug te vinden in het Milieuvergunningsdecreet, het Afvalstoffendecreet, het Decreet 
algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en Vlarem II1567. 
 
Het gebrek aan een specifieke wetgeving voor bodem werd echter als een ernstige 
lacune aangevoeld. De milieuvergunnings- en de afvalstoffenreglementering hadden 
de bescherming van de bodem niet als hoofddoel. Ze volstonden niet om het probleem 
terdege aan te pakken. Dat was zeker het geval in het Vlaams Gewest waar de 
toepassing van artikel 21 §2 c van het Afvalstoffendecreet om ambtshalve 
bodemsaneringsoperaties uit te voeren tot een uitgebreide juridische strijd leidde1568. 
Tot deze vaststelling kwam ook de minister van Leefmilieu in de Memorie van 
Toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende de bodemsanering: 

“Sinds mijn ambtsaanvaarding heb ik moeten vaststellen dat het 
bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen niet van de grond kan komen zonder 
een nieuw decretaal kader. De ervaring met de pogingen van OVAM om 
‘ambtshalve saneringen’ uit te voeren op grond van het oude art. 21, §2, c) 
van het Afvalstoffendecreet heeft uitgewezen dat deze summiere bepaling 
geen bruikbaar instrument is om tegen de wil van de eigenaar van de 
verontreinigde bodem tot ambtshalve sanering over te gaan en de kosten 
hiervan te verhalen”1569. 

 
Een nieuw decretaal kader voor bodem in het Vlaams Gewest was noodzakelijk. 
Onder andere de MiNa-Raad was dezelfde mening toegedaan in zijn advies bij het 
voorontwerp van wat aanvankelijk nog het Kaderdecreet Milieuhygiëne, Titel 
bodemsanering, heette1570: 

“De Raad spreekt zijn waardering uit voor het feit dat met de voorliggende 
titel voor het eerst een globale regeling werd uitgewerkt inzake 
bodemsanering die een ernstige lacune op kan vullen in de huidige 
wetgeving van het Vlaamse Gewest”1571. 

Het Bodemsaneringsdecreet is bovendien gebaseerd op een uitgebreide parlementaire 
en interuniversitaire discussie1572.  
 
In de parlementaire voorbereiding van het Waalse decreet relatif à l’assainissement 
des sols pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter, waarin ook het 
Waalse Bodemsaneringsdecreet opgenomen is, is een gelijkaardig standpunt terug te 
vinden. Zo bepaalt de Memorie van Toelichting dat het luik over bodemsanering het 
Waals Gewest een specifieker en noodzakelijk juridisch instrumentarium biedt om 
                                                 
1567 Vlarem II bevat, in uitvoering van het DABM, de milieukwaliteitsnormen voor bodem in bijlage 
2.4.2. 
1568 Zie Hoofdstuk IV. 
1569 Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/1, 1. 
1570 Het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet is gebaseerd op een voorontwerp opgesteld door de 
Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht, onder voorzitterschap van Prof. H. 
Bocken. De commissie wordt ook wel aangeduid als de Commissie Bocken. Voor het volledige 
voorstel van de commissie, zie H. BOCKEN en P. VERBEEK (eds.), Voorontwerp van kaderdecreet 
milieuhygiëne: verslag van de werkzaamheden van de Interuniversitaire Commissie tot herziening van 
het milieurecht, Gent, RUG, 1991, losbladig; en later ook INTERUNIVERSITAIRE COMMISSIE 
TOT HERZIENING VAN HET MILIEURECHT IN HET VLAAMS GEWEST, Voorontwerp decreet 
milieubeleid, Brugge, die Keure, 1995, 1255 p. 
1571 Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/1, 84. 
1572 Voor het resultaat hiervan, zie INTERUNIVERSITAIRE COMMISSIE TOT HERZIENING VAN 
HET MILIEURECHT IN HET VLAAMS GEWEST, Voorontwerp decreet milieubeleid, Brugge, die 
Keure, 1995, 1255 p. 
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een beleid van beheer en sanering van verontreinigde terreinen te kunnen voeren1573. 
Onder meer ook de Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement 
Durable (CWEDD) en de Conseil économique et social de la Région wallonne 
(CESRW) delen die mening in hun adviezen bij het voorontwerp van wat 
aanvankelijk nog het decreet modifiant le code wallon de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine et le décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d’environnement et portant le décret relatif à l’assainissement des sols pollués 
heette1574. SAMBON en DE SADELEER hadden overigens reeds in 1996 een apart 
bodemdecreet gevraagd1575. 
 
Een bodemspecifieke wetgeving lijkt dus wel degelijk noodzakelijk om de 
bescherming en de sanering van bodems in goede banen te leiden. Een dergelijke 
wetgeving, en dan vooral omtrent de voorschriften en de procedure van de sanering, 
heeft een aantal voordelen en een duidelijke meerwaarde ten aanzien van een 
algemene milieuwetgeving. Een bodemwetgeving heeft de bescherming van bodems 
als hoofddoel. Daar waar andere milieucomponenten reeds vele jaren aan juridische 
regels onderworpen waren, was dit voor bodem lange tijd niet het geval. Bodem kreeg 
daardoor onvoldoende aandacht en het aantal verontreinigde bodems en de impact 
ervan werd vaak onderschat. Het gebrek aan een specifiek kader maakte bovendien 
dat er met betrekking tot bodem nogal eens serieuze onduidelijkheid bestond omtrent 
de juridische situatie. De toepasselijke regels waren veel te beperkt en waren niet 
aangepast om de complexe toestand waartoe bodemverontreiniging soms kan leiden, 
op te lossen. Specifieke bodemwetgeving heeft vaak ook gezorgd voor het beter in 
kaart brengen van de bodemverontreinigingsproblematiek. Dit is zeker het geval in 
het Vlaams Gewest. Op basis daarvan kon en kan dan het bodembeleid bijgestuurd 
worden. 
 
Intussen hebben de meeste Europese lidstaten een bodemwetgeving1576. Vanuit de 
ervaringen in de onderzochte rechtstelsels is de opstelling van een dergelijke 
wetgeving ook aan te bevelen. Het bevordert de ontwikkeling van brownfields. Het 
                                                 
1573 Parl. St. W. Parl. 2003-04, nr. 666/1, 3 (“Le troisième objet du projet de décret est de doter la 
Région wallonne d’un instrument juridique plus spécifique indispensable à la conduite d’une politique 
de gestion et d’assainissement des sites pollués”). 
1574 De CWEDD stelt het volgende: “Le Conseil salue l’initiative du Gouvernement wallon d’élaborer 
un décret relatif à l’assainissement des sols pollués. En effet, ce dernier est un élément indispensable 
pour que les sites d’activité économique à réhabiliter retrouvent une place sur le marché économique et 
social. Ce caractère indispensable est en conformité avec l’article 1 du CWATUP qui demande une 
utilisation parcimonieuse du sol” (Parl. St. W. Parl. 2003-04, nr. 666/1, 147). De CESRW op zijn beurt 
stelt: “Le Conseil se réjouit de la définition d’une législation consacrée à la problématique des sols en 
région wallonne. Il estime qu’une telle législation participe au redéploiement social et économique de 
la Wallonie” (Parl. St. W. Parl. 2003-04, nr. 666/1, 193). 
1575 J. SAMBON en N. DE SADELEER, “La protection des sols par la lutte contre les nuisances 
spécifiques: l’état du droit en Région wallonne et en Région bruxelloise”, in CEDRE/SERES, Sols 
contaminés, sols à décontaminer, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, 106 (“Il apparaît 
donc indispensable de développer dans un avenir proche en Région bruxelloise et en Région wallonne 
des normes visant spécialement la protection des sols. A défaut de telles normes, il y a tout lieu de 
craindre que les sols resteront les parents pauvres de la politique de protection de l’environnement”). 
1576 Voor een overzicht van de toestand in 13 lidstaten, zie R. SEERDEN en K. DEKETELAERE 
(eds.), Legal Aspects of Soil Pollution and Decontamination in the EU Member States and the United 
States, Antwerpen – Groningen, Intersentia, 2000, 447 p. Daarnaast is een overzicht terug te vinden in 
het derde nummer van het Journal for European Environmental & Planning Law 2006. Hierin wordt 
de situatie toegelicht in de lidstaten Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, 
België, Italië, in het algemeen in de EU, in de VS, en in Zwitserland. 
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Waals Gewest komt hier daarom best zo snel mogelijk aan tegemoet. De situatie 
waarin het Waals Gewest zich op dit ogenblik bevindt, is allerminst 
aanbevelenswaardig. De reeds gepubliceerde, maar slechts in zeer beperkte mate in 
werking getreden tekst van het Waalse Bodemsaneringsdecreet creëert bepaalde 
verwachtingen, die voorlopig niet echter niet kunnen worden ingelost. Dat leidt tot 
juridische onzekerheid. Het Waals Gewest zou op korte termijn een standpunt moeten 
innemen omtrent de toekomst van het decreet. Gezien de ervaringen in het binnen- en 
buitenland is dat best in het voordeel van het decreet, mogelijkerwijs in een 
gewijzigde versie. 
 
b. Nood aan een Europese bodemwetgeving? 
 
1) Inleiding 
 
Concluderen dat er een nood bestaat aan een specifieke bodemwetgeving is één zaak. 
Een volgende vraag die zich dan echter stelt, is op welk staatsrechtelijk niveau een 
dergelijke wetgeving het best tot stand komt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn op het 
lokale, het regionale, het nationale, het Europese of het internationale niveau. Wat die 
vraag betreft, bestaat er vooral discussie omtrent de vraag of er nood is aan een 
Europese bodemwetgeving. 
 
De Europese Unie heeft tot op heden de Europese lidstaten nog niet onderworpen aan 
een specifieke bodemwetgeving. Daarmee is bodem een van de weinige 
milieucomponenten waarvan het juridische kader nog niet rechtstreeks bepaald wordt 
vanuit de Europese wetgeving. Dit betekent nochtans niet dat bodem op geen enkele 
manier vanuit de EU gereglementeerd wordt. Integendeel, indirect is er een ruim en 
complex geheel van regelgevingen van toepassing op bodembescherming en -
verontreiniging1577. De Europese Commissie wenst echter verder te gaan dan regels 

                                                 
1577 Het gaat dan onder meer om de volgende richtlijnen: 

- Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade, 
P.B. L. 30 april 2004, afl. 143. Deze richtlijn wordt heel vaak verkort aangeduid als de 
“Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn”. De Vlaamse overheid opteert er echter voor om deze term 
niet te hanteren, maar te spreken van de “Milieuschaderichtlijn”. 

- Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging, P.B. L. 10 oktober 1996, afl. 257 (IPPC-Richtlijn). 

- Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende 
afvalstoffen, P.B. L. 27 april 2006, afl. 114 (Afvalstoffenrichtlijn). 

- Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen, 
P.B. L. 16 juli 1999, afl. 182. 

- Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water 
tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, P.B. L. 31 december 1991, afl. 375 
(Nitraatrichtlijn). 

- Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het 
milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw, P.B. L. 4 
juli 1986, afl. 181 (Richtlijn Zuiveringsslib). 

- Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer 
van de luchtkwaliteit, P.B. L. 21 november 1996, afl. 296 (Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit). 

- Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten, P.B. L. 5 juli 1985, afl. 175 (MER-Richtlijn). 

- Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, P.B. L. 
21 juli 2001, afl. 197 (Plan-MER-Richtlijn). 
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die slechts indirect van toepassing zijn en wil komen tot een aparte richtlijn voor de 
bescherming van bodems. 
 
2) Naar een Kaderrichtlijn Bodem 
 
2.1. Algemeen 
 
Op 22 september 2006 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de 
bescherming van de bodem en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG (hierna het 
Voorstel Kaderrichtlijn Bodem)1578. Het Voorstel Kaderrichtlijn Bodem is een van de 
hoofdpijlers van de tegelijkertijd ingediende thematische strategie voor 
bodembescherming1579. Deze strategie is een van de zeven thematische strategieën1580 
die de Commissie volgens het Zesde Milieuactieprogramma (MAP)1581 dient op te 
stellen1582.  
 
2.2. Historiek 
 

                                                                                                                                            
- Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, P.B. L. 22 juli 1992, afl. 206 (Habitat-
Richtlijn). 

- Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, P.B. 
L. 22 december 2000, afl. 327 (Kaderrichtlijn Water). 

Een gedetailleerde bespreking van elk van deze richtlijnen valt buiten dit onderzoek, maar een aantal 
ervan komt later wel nog aan bod. Voor een volledig overzicht, inclusief bespreking, zie I. HEUSER, 
Europäisches Bodenschutzrecht. Entwicklungslinien und Maßstäbe der Gestaltung, Berlin, Erich 
Schmidt Verlag, 2005, 664 p.; I. HEUSER, “Milestones of Soil Protection in EU Environmental Law”, 
J.E.E.P.L. 2006, 190-203; L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. 
MONTANARELLA, C. OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), Reports of the Technical 
Working Groups Established under the Thematic Strategy for Soil Protection, Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European Communities, 2004, 872 p., beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1578 COM (2006) 232 def. 
1579 Mededeling van de Commissie van 22 september 2006 aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, getiteld “Thematische strategie 
voor bodembescherming” (COM (2006) 231 def.). 
1580 De zeven strategieën zijn: 

- een thematische strategie voor bescherming en behoud van het mariene milieu; 
- een thematische strategie voor de bodembescherming; 
- een thematische strategie inzake het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; 
- een thematische strategie die een geïntegreerde horizontale aanpak op alle communautaire 

beleidsterreinen bevordert en de kwaliteit van het stedelijk milieu verbetert; 
- een thematische strategie ter versterking van een samenhangend en geïntegreerd beleid op het 

gebied van luchtverontreiniging; 
- een thematische strategie inzake afvalrecycling; en 
- een thematische strategie voor het duurzame gebruik en beheer van hulpbronnen. 

1581 Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling 
van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap, P.B. L. 10 September 2002, afl. 
242. 
1582 Artikel 6 al. 2 (c) van het 6de MAP vraagt de opstelling van een thematische strategie voor de 
bodembescherming, waarin aandacht wordt geschonken aan de voorkoming van onder meer 
verontreiniging, erosie, woestijnvorming, bodemdegradatie, ruimtebeslag en hydrogeologische risico’s 
en rekening wordt gehouden met de regionale diversiteit, met inbegrip van de specifieke kenmerken 
van bergachtige en aride gebieden. 
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2.2.1. De mededeling “Naar een thematische strategie inzake bodembescherming” 
 
De thematische strategie voor bodembescherming en het daarmee gepaard gaande 
Voorstel Kaderrichtlijn Bodem zijn het resultaat van een behoorlijk lang proces. 
Reeds op 16 april 2002 bracht de Commissie de mededeling “Naar een thematische 
strategie inzake bodembescherming”1583 uit. Het doel van deze mededeling was het 
politieke engagement inzake bodembescherming te versterken teneinde ervoor te 
zorgen dat de doelstellingen terzake onverkort en systematisch zouden worden 
verwezenlijkt1584. De mededeling beschreef de vele functies van bodem en de voor de 
ontwikkeling van het beleid relevante kenmerken ervan. Daarnaast ging de 
mededeling uitgebreid in op de belangrijkste bedreigingen voor bodem in de EU. 
Voorts werd het reeds aanwezige relevante beleid toegelicht, zowel op het niveau van 
de EU als op het niveau van de lidstaten en werd aangegeven welke systemen er 
bestonden voor de verzameling van gegevens over bodem.  
 
De Europese Commissie kwam in de mededeling tot de conclusie dat ondanks het feit 
dat bepaalde beleidslijnen van de Gemeenschap tot een zekere mate van 
bodembescherming hadden geleid, een allesomvattende communautaire benadering 
van de bodemproblematiek ontbrak. Voor zover er reeds sprake was van 
bodembescherming, was dat eerder het gevolg van het feit dat de bodemproblematiek 
raakvlakken had met talrijke andere vraagstukken, dan het resultaat van enige 
uitdrukkelijke intentie om de problemen met betrekking tot de bodem rechtstreeks aan 
te pakken. Er zou een duidelijke behoefte aan een thematische strategie zijn ter 
onderbouwing van een geïntegreerde en doelgerichte inspanning om in de EU een 
duurzaam bodembeheer te garanderen1585.  
 
Door het presenteren van de mededeling “Naar een thematische strategie inzake 
bodembescherming” wilde de Commissie de bodem hetzelfde belang toekennen als 
water en lucht: net als deze is de bodem een essentiële milieucomponent die voor de 
toekomst moet worden beschermd. De initiatieven die de Commissie wenste te 
nemen, waren in de eerste plaats initiatieven met betrekking tot het bestaande 
bodembeleid. De bestaande wetgeving moest onverkort ten uitvoer worden gelegd. 
Bepaalde wetgeving zou wanneer noodzakelijk ook aangevuld worden met nieuwe 
wetgeving. De Commissie vermeldde echter niet letterlijk in de mededeling dat er een 
nieuwe richtlijn inzake bodembescherming moest komen. Ze verwees wel regelmatig 
naar het feit dat integratie noodzakelijk was en dat er voor de Gemeenschap een rol 
was weggelegd in het bodembeschermingsbeleid. 
 
2.2.2. Adviezen 
 
De mededeling is voor advies voorgelegd aan verschillende instanties. Zowel de 
Europese Raad1586, als het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)1587, het 
                                                 
1583 Mededeling van de Commissie van 16 april 2002 aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, getiteld “Naar een thematische strategie 
inzake bodembescherming” (COM (2002) 179 def.). Voor een bespreking, zie C. OLAZÁBAL, 
“Overview of the Development of EU Soil Policy: towards a EU Thematic Strategy for Soil 
Protection”, J.E.E.P.L. 2006, 189. Deze auteur werkt bij de Europese Commissie, DG Milieu. 
1584 COM (2002) 179 def., 4. 
1585 COM (2002) 179 def., 33. 
1586 Conclusies van de Europese Raad, 25 juni 2002, beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/councilfinal_020625_nl.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
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Comité van de Regio’s1588 en het Europees Parlement (EP)1589 hebben een advies 
gegeven. Uit de adviezen bleek dat de instanties positief stonden tegenover de 
mededeling, maar dat zij toch heel wat vragen en opmerkingen hadden. Zo wezen ze 
bijvoorbeeld allen minstens indirect naar het subsidiariteitsbeginsel en waren ze 
bezorgd om de naleving ervan. Het EP merkte onder meer op “dat er sprake is van 
grote diversiteit van de bodemproblematiek tussen en binnen (…) lidstaten, dat 
bodemverontreiniging in aanzienlijk mindere mate dan lucht- en waterverontreiniging 
een grensoverschrijdend karakter heeft, dat de toegevoegde waarde van Europees 
optreden vooral ligt op het vlak van uitwisseling van informatie, kennis en optimale 
werkmethoden”1590. Een Europees initiatief op het vlak van het bodembeleid zou dus 
volgens het EP beperkt moeten zijn tot klassieke aspecten als kennis, ervaringen en 
informatie1591. 
 
Bovendien verzocht het EP de Commissie om enkele richtsnoeren op te stellen, 
bestemd voor de lidstaten en de bevoegde regionale autoriteiten, voor de preventie 
van, het toezicht op en de controle van bodemverontreiniging. Daarnaast zou de 
Commissie volgens het EP ook richtsnoeren moeten opstellen voor de terugwinning 
van de verontreinigde bodem in stedelijk en semi-stedelijk gebied1592. Bij 
verontreinigde bodems in stedelijk gebied kan al vlug gedacht worden aan 
brownfields. Het zou dus kunnen dat brownfieldontwikkeling in de nabije toekomst 
ook aandacht krijgt vanuit de Commissie. 
 
Het Comité van de Regio’s wees er eveneens op dat de Commissie onvoldoende 
aandacht besteedde aan het verlies van land door de uitbreiding van steden 
(bodemafdekking) en de herinrichting van braakliggende terreinen1593. De 
Engelstalige tekst sprak hier van brownfield sites. Volgens het Comité bestonden er 
tussen de lidstaten vooral grote verschillen inzake de maatregelen om een oplossing te 
vinden voor historisch gegroeide problemen in verband met verontreinigde en ook 
verwaarloosde onbeheerde grond1594. 

                                                                                                                                            
1587 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 september 2002 over de 
“Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Naar een thematische strategie inzake 
bodembescherming” (COM (2002) 179 def.), P.B. C. 14 maart 2003, afl. 61. 
1588 Advies van het Comité van de Regio’s van 12 februari 2003 over de “Mededeling van de 
Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s: Naar een thematische strategie inzake bodembescherming”, P.B. C. 29 mei 
2003, afl. 128. 
1589 Resolutie van het Europees Parlement van 19 november 2003 over de mededeling van de 
Commissie “Naar een thematische strategie inzake bodembescherming”, P.B. C. 7 april 2004, afl. 87 E. 
1590 P.B. C. 7 april 2004, afl. 87 E, 396. 
1591 Het EESC gaf voorts aan dat het niet duidelijk was “welke van de verschillende in de mededeling 
beschreven bedreigingen volgens de Commissie op EU-niveau moeten worden bestreden en waarom 
gemeenschappelijke initiatieven meer succes hebben dan nationale” (P.B. C. 14 maart 2003, afl. 61, 
50). Het EESC vroeg een antwoord “al was het alleen maar om begrip te kweken bij degenen die zich 
momenteel in nationaal verband inzetten voor bodembescherming”. Ook volgens het Comité van de 
Regio’s kon een groot aantal problemen door de betrokken lidstaat of tussen de desbetreffende lidstaten 
of regio’s worden opgelost, of door andere lokale instanties die rechtstreeks bevoegd waren op dit 
gebied (P.B. C. 29 mei 2003, afl. 128, 47). 
1592 P.B. C. 7 april 2004, afl. 87 E, 398. 
1593 P.B. C. 29 mei 2003, afl. 128, 45.  
1594 Het Comité maakt de link met de Milieuschaderichtlijn en merkt op dat deze wel betrekking zal 
hebben op nieuwe, maar niet op oude verontreinigde terreinen. Het Comité vervolgt: “In een voorstel 
voor een bodembeschermingstrategie dient hier aandacht aan te worden besteed, waarbij 
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Herhaaldelijk werd ook aangehaald dat er terdege rekening gehouden moest worden 
met de reeds bestaande communautaire beleidslijnen. Het EP drong er bijvoorbeeld 
bij de Europese Commissie op aan om na te gaan of bodembescherming beter in de 
bestaande wetgeving kon worden geïntegreerd. Specifiek vroeg het EP om via 
aanvullende voorstellen meer rekening te houden met bodembescherming in de IPPC-
Richtlijn en de Plan-MER-Richtlijn1595. Het EP wenste dus in de eerste plaats de 
bestaande wetgeving te gebruiken voor een betere bodembescherming, zij het na een 
evaluatie. 
 
Een nieuw initiatief op het niveau van de EU was voor de adviesinstanties dus niet zo 
evident en onder meer het Europees Parlement leek niet te vinden voor een aparte 
richtlijn voor bodembescherming. 
 
2.2.3. Werkgroepen 
 
Begin 2003 is de Commissie een tweede fase gestart met de beslissing tot de 
oprichting van een adviesforum voor deskundigen en vijf werkgroepen1596. De 
werkgroepen behandelden de volgende thema’s: erosie, organische stof, 
verontreiniging, monitoring en onderzoek1597. De werkgroep verontreiniging heeft de 
verschillende aspecten van de verontreinigingsproblematiek onderzocht en is tot een 
groot aantal aanbevelingen gekomen. Deze aanbevelingen betreffen maatregelen op 
verschillende niveau’s. Een van de punten waar de werkgroep ook op ingaat, is de 
bodemstrategie. De werkgroep vraagt zich af welke vorm deze strategie kan 
aannemen. Ze maakt daarvoor een onderscheid tussen een “lichte strategie” en een 
“zware strategie”1598. De lichte strategie gaat uit van de bestaande Europese 
wetgeving en wijzigt die waar nodig. Daarnaast zouden de lidstaten aangemoedigd 
worden om een eigen bodemverontreinigingsbeleid uit te werken. De zware strategie 
zou er daarentegen in bestaan een kaderrichtlijn voor bodem vast te stellen. De 
werkgroep merkt direct op dat die laatste strategie een werk van lange adem is en 
                                                                                                                                            
gemeenschappelijke, aan de ernst van de risico’s gerelateerde doelstellingen moeten worden 
vastgesteld. Voor het schoonmaken van in het verleden verontreinigde locaties dienen geschikte 
stimulerings- en coördinatiemaatregelen te worden genomen – voor de coördinatie tussen overheid en 
particulieren – waarbij vormen van objectieve aansprakelijkheid met terugwerkende kracht moeten 
worden vermeden. Met deze processen moet worden gestreefd naar de compatibiliteit van de 
economische en milieubelangen van de saneringsactie, die in ieder geval moet zijn gebaseerd op een 
risicoanalyse” (P.B. C. 29 mei 2003, afl. 128, 45). 
1595 P.B. C. 7 april 2004, afl. 87 E, 397. 
1596 O. VAN SANDICK, L. VAN CAMP en A. SMITS, o.c., 50. 
1597 De resultaten van de werkgroepen zijn elektronisch beschikbaar op 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/soil/library (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1598 L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. 
OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), Reports of the Technical Working Groups Established 
under the Thematic Strategy for Soil Protection, Luxembourg, Office for Official Publications of the 
European Communities, 2004, 522. De werkgroep wijst erop dat de zorg voor bodem nu ook al bestaat 
in de EU, maar dat de implementatie ervan achterop hinkt. Beide strategieën zouden hier op hun eigen 
manier iets aan kunnen doen: “The light strategy will correct this by screening relevant EU directives 
and add soil protection issues when appropriate. A politically endorsed strategic document is needed as 
a yardstick for this assessment. The light strategy will also stimulate member states to make a national 
contaminated land management program. In short the light strategy is only strengthening approaches 
that are already there. One can also think about a heavy strategy. That is for instance drafting a Soil 
framework directive to achieve sustainable soil use and putting all measures related to soil protection 
which are already in force under this single legal umbrella”. 
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vermoeiende onderhandelingen zal vergen met de belanghebbenden en de lidstaten. 
Bovendien moet het probleem van overlapping met de Kaderrichtlijn Water opgelost 
worden en moet de relatie met ruimtelijke ordening en waterbeheer uitgeklaard 
worden. Daarom verkiest de werkgroep op korte termijn de lichte strategie. Deze kan, 
zeker voor plaatselijke verontreiniging, al tot goede resultaten leiden1599. 
 
Anderzijds is de werkgroep monitoring wel te vinden voor een nieuw kader specifiek 
over bodemmonitoring. Tot deze conclusie komt de werkgroep na een studie van de 
bestaande systemen in Europa1600. Dat de werkgroep monitoring hiermee een nieuwe 
richtlijn bedoelt, blijkt uit het volgende citaat: 

“Given the wealth of existing information on soils in Europe, the future 
directive on soil monitoring should essentially facilitate the access and the 
use of existing soil information for the purposes of soil protection and 
should essentially be oriented towards the creation of the necessary 
regulatory environment for more effective coordination of existing 
initiatives rather then the establishment of new soil monitoring systems”1601. 

De werkgroep verontreiniging preciseert voorts dat de richtlijn voor bodemmonitoring 
verschillende vormen kan aannemen1602. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de werkgroepen eigenlijk drie opties zien. Een 
eerste optie is dat er geen nieuwe richtlijn komt. Het Europese bodembeleid beperkt 
zich dan tot de bestaande bepalingen in de huidige wetgeving en tot algemene niet-
bindende beleidsdocumenten. De bestaande bepalingen kunnen eventueel aangepast 
worden aan bepaalde noden. Als belangrijkste beleidsdocument zou de thematische 
strategie inzake bodembescherming gelden.  
 
Een tweede optie is dat de EU een nieuwe omvattende bodemrichtlijn uitvaardigt. 
Deze richtlijn zou alle aspecten met betrekking tot bodem aan bepaalde regels 
onderwerpen. De richtlijn zou bepalingen die nu over allerlei Europese wetgeving 
verspreid zijn, samenbrengen. De keuze voor deze optie brengt automatisch de vraag 
mee hoe gedetailleerd en concreet deze richtlijn moet/mag zijn. Het antwoord kan 
variëren van zeer algemeen tot zeer gedetailleerd. 
 

                                                 
1599 Ibid.  
1600 Het rapport van de werkgroep stelt namelijk: “This brief survey of existing systems in Europe has 
demonstrated the need for a common approach to soil monitoring, in order to capitalize on the 
numerous existing initiatives and to increase the efficiency of the resources already allocated to the 
various initiatives” (L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. 
MONTANARELLA, C. OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), o.c., 668). 
1601 L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. 
OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), o.c., 668. 
1602 De werkgroep ziet de volgende mogelijkheden: “1) A directive that forces the member states to 
monitor concentrations of contaminants at regular intervals in soil (monitoring in the classical, narrow 
sense of the word). This will be a technical directive. 2) A directive organizing the flow of all policy 
relevant information for an EU soil policy. This is a directive which sets rules for data ownership, 
describes competences for organizations involved in collecting, analysing and reporting information 
and provides a framework for further harmonization of national reporting of [Driving Forces-Pressures-
State-Impacts-Responses] for soils. It may (of course) also contain instructions for classical monitoring 
but the emphasis of the directive is on information management procedures” (L. VAN-CAMP, B. 
BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. OLAZABAL en S.-K. 
SELVARADJOU (eds.), o.c., 525). 



 298 

Een derde en laatste optie is een combinatie van de twee voorgaande systemen, meer 
bepaald de goedkeuring van een of meerdere nieuwe richtlijnen voor bepaalde 
specifieke aspecten, gepaard gaande met een of meerdere beleidsdocumenten of 
wijzigingen aan de bestaande wetgeving voor de andere aspecten. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen leiden tot een nieuwe richtlijn voor bodemmonitoring, terwijl er 
voor bodemverontreiniging gewerkt wordt met de bestaande wetgeving, eventueel in 
gewijzigde vorm. Net zoals bij de tweede optie, kan de concrete uitwerking van de 
richtlijn voor de deelaspecten zeer algemeen tot zeer gedetailleerd zijn. 
 
Uit dit korte overzicht van het werk van de werkgroepen kan afgeleid worden dat zij 
vooral te vinden zijn voor de derde optie. De werkgroep verontreiniging kiest er 
duidelijk voor om voort te werken met de bestaande wetgeving, aangevuld met een 
beleidsdocument. Deze werkgroep staat dus niet positief tegenover een nieuwe 
richtlijn. De werkgroep monitoring daarentegen zou specifiek bodemmonitoring graag 
in een nieuwe richtlijn gegoten zien. 
 
2.3. De thematische strategie voor bodembescherming en het Voorstel Kaderrichtlijn 
Bodem 
 
2.3.1. De thematische strategie voor bodembescherming 
 
In september 2006, meer dan vier jaar na de mededeling “Naar een thematische 
strategie inzake bodembescherming”, maakte de Europese Commissie de thematische 
strategie voor bodembescherming bekend. Dit is een eerste stap in de ontwikkeling 
van een geïntegreerd Europees beleid om bodems te beschermen. De bekendmaking 
van de thematische strategie is begeleid door een uitgebreide effectenbeoordeling1603. 
 
Volgens de thematische strategie wordt onder bodem meestal verstaan de bovenste 
laag van de aardkorst, die wordt gevormd door minerale deeltjes, organische stof, 
water, lucht en levende organismen1604. De mededeling “Naar een thematische 
strategie inzake bodembescherming” maakte nog het onderscheid met “land”. Het 
begrip land was volgens de Commissie veel ruimer en had ook een territoriale en 
ruimtelijke dimensie. De Commissie zou hieromtrent een afzonderlijke mededeling 
“Ruimtelijke ordening en milieu – de territoriale dimensie” voorbereiden waarin de 
problematiek van de rationele ruimtelijke ordening aan de orde zou zijn1605. Er zou 
aandacht worden besteed aan het aspect bodemafdekking op greenfields en het 
passend hergebruik van brownfields1606. Deze afzonderlijke mededeling had echter al 
in 2003 gepubliceerd moeten zijn1607, maar is er nog steeds niet. Het is dus zeer de 
vraag of ze er nog komt. De thematische strategie maakt er alvast geen melding meer 
van. 
 

                                                 
1603 SEC (2006) 620, 130 p. 
1604 COM (2006) 231 def., 2. De mededeling verwijst daarvoor naar de definitie van de Internationale 
Organisatie voor Normalisatie (ISO) in ISO 11074-1 van 1 augustus 1996. 
1605 Over het belang van een rationele ruimtelijke ordening voor brownfieldontwikkeling, zie J. 
PENDERGRASS, “Sustainable Redevelopment of Brownfields: Using Institutional Controls to Protect 
Public Health”, The Environmental Law Reporter 1999, 10243-10258. 
1606 COM (2002) 179 def., 26. 
1607 COM (2002) 179 def., 4. 
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De thematische strategie wijst er vervolgens op dat de bodem een lange reeks functies 
vervult. De bodem verschaft ons voedsel, biomassa en grondstoffen. Hij fungeert als 
het draagvlak voor menselijke activiteiten en het landschap, is een archief van 
menselijk erfgoed en speelt een fundamentele rol als leefgebied en schatkamer voor 
genetisch materiaal. In de bodem wordt een groot aantal stoffen, waaronder water, 
nutriënten en koolstof, opgeslagen en getransformeerd1608. 
 
De interactie van de mens met de bodem heeft de voorbije eeuwen zowel tot positieve 
als tot negatieve gevolgen geleid. De thematische strategie duidt erosie, verlies van 
organische stof, plaatselijke en diffuse bodemverontreiniging, bodemafdekking en -
verdichting, afname van de biodiversiteit in de bodem, verzilting, overstromingen en 
aardverschuivingen aan als de belangrijkste bedreigingen voor de bodem1609. 
Verontreiniging is dus slechts een van de vele bedreigingen. In het kader van de 
uitwerking van een juridisch kader voor brownfieldontwikkeling is het wel dit aspect 
dat het interessantst is en dat daarom de meeste aandacht krijgt. 
 
De thematische strategie maakt een onderscheid tussen plaatselijke en diffuse 
bodemverontreiniging. De mededeling van 2002 gaf al aan dat plaatselijke 
verontreiniging, zijnde verontreiniging door puntbronnen, meestal samenhangt met de 
exploitatie van mijnen, industriële installaties, afvalstortplaatsen en soortgelijke 
inrichtingen. De verontreiniging kan zich voordoen tijdens de exploitatie, maar ook 
nadat de installatie uit bedrijf is genomen1610. Diffuse bodemverontreiniging wordt in 
het algemeen veroorzaakt door atmosferische depositie, bepaalde landbouwpraktijken 
en onaangepaste afval- en afvalwaterrecycling en –verwerking1611. Hoewel het bij de 
meeste brownfields eerder om plaatselijke bodemverontreiniging zal gaan, zijn er 
zeker ook sites waar sprake is van een dergelijke diffuse verontreiniging. De kosten 
van diffuse bodemverontreiniging zijn volgens de Commissie niet zozeer merkbaar in 
de bodem zelf, maar in de gevolgen van een afname van de buffercapaciteit van de 
bodem1612. 
 
De grootste en zwaarst verontreinigde zones zijn geconcentreerd in de sterk 
geïndustrialiseerde gebieden in Noordwest-Europa1613. De schattingen van het aantal 
verontreinigde locaties in de EU lopen sterk uiteen1614. De thematische strategie voor 
bodembescherming spreekt van circa 3,5 miljoen potentieel verontreinigde locaties in 
de Europese Gemeenschap met 25 lidstaten1615. Zoals reeds in hoofdstuk I gemeld, is 
het niet bekend in welke mate dit getal intussen verhoogd is door de toetreding sinds 1 

                                                 
1608 COM (2006) 231 def., 2. 
1609 Ibid. Voor een gelijkaardig overzicht van de bedreigingen voor bodem, zie E. BRIDGES en J. 
VAN BAREN, “Soil: an overlooked, undervalued and vital part of the human environment”, The 
Environmentalist 1997, 15-20. 
1610 COM (2002) 179 def., 13. 
1611 COM (2002) 179 def., 14.  
1612 COM (2002) 179 def., 16. 
1613 COM (2002) 179 def., 13. 
1614 Zoals reeds vermeld, schatte het Europese Milieuagentschap in 2000 dat er binnen Europa tussen 
de 300.000 en 1,5 miljoen verontreinigde sites waren (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 
Management of contaminated sites in Western Europe, Topic report nr. 13/1999, juni 2000). De ruime 
marge hing samen met het ontbreken van een gemeenschappelijke definitie en het hanteren van 
verschillende benaderingen inzake aanvaardbaar risiconiveau, beschermingsdoelstellingen en 
blootstellingsparameters (COM (2002) 179 def., 14). 
1615 COM (2006) 231 def., 3. 



 300 

januari 2007 van twee nieuwe lidstaten, Bulgarije en Roemenië, tot de Europese 
Gemeenschap. 
 
De algemene doelstelling van de thematische strategie is de bescherming en het 
duurzaam gebruik van de bodem. Dat moet gebeuren op basis van de volgende 
leidende principes: 

(1) Preventie van verder bodemaantasting en instandhouding van de 
bodemfuncties: 

a. wanneer gebruik wordt gemaakt van de bodem en zijn functies, moeten 
maatregelen worden getroffen inzake bodemgebruik en 
beheerspatronen, en 

b. wanneer de bodem fungeert als put/reservoir voor het opvangen van de 
effecten van menselijke activiteiten of milieuverschijnselen, moeten 
maatregelen aan de bron worden getroffen. 

(2) Herstel van aangetaste bodems tot op een functionaliteitsniveau dat ten minste 
overeenstemt met het huidige en geplande gebruik, mede rekening houdend 
met de kosten die verbonden zijn aan bodemherstel1616. 

 
Volgens de thematische strategie zijn maatregelen op Europees niveau een 
noodzakelijke aanvulling op de door de lidstaten getroffen maatregelen, en wel om de 
volgende redenen: 

- Bodemaantasting is ook van invloed op andere aspecten van het milieu 
waarvoor communautaire wetgeving bestaat; 

- Het functioneren van de interne markt kan verstoord worden door 
uiteenlopende nationale bodembeschermingsregelingen; 

- Bodemaantasting kan grensoverschrijdende gevolgen hebben; 
- De voedselveiligheid moet gewaarborgd worden; 
- Bodemaantasting krijgt steeds meer aandacht in internationale 

overeenkomsten en handvesten1617. 
 
De noodzakelijke maatregelen vallen uiteen in vier hoofdpijlers: 

(1) kaderwetgeving met bescherming en duurzaam gebruik van de bodem als 
hoofddoel; 

(2) integratie van bodembescherming in de formulering en tenuitvoerlegging van 
nationaal en communautair beleid op verschillende terreinen; 

(3) dichten van de thans onderkende kenniskloof op bepaalde gebieden van de 
bodembescherming via door communautaire en nationale programma’s 
gesteund onderzoek; 

(4) meer publieksvoorlichting over de noodzaak van bodembescherming1618. 
 
2.3.2. Voorstel Kaderrichtlijn Bodem 
 
Om de eerste hoofdpijler te concretiseren omvat de thematische strategie het Voorstel 
Kaderrichtlijn Bodem. De Commissie opteert er dus toch voor om een voorstel voor 
een kaderrichtlijn1619 aan het Europees Parlement en de Raad voor te leggen. De 
                                                 
1616 COM (2006) 231 def., 5. 
1617 COM (2006) 231 def., 6. 
1618 COM (2006) 231 def., 6. 
1619 Wat precies onder de term kaderrichtlijn moet worden verstaan, ligt juridisch niet vast. Over het 
algemeen gaat het om een richtlijn waarin enkel de hoofdprincipes en minimumregels worden 
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aanstelling van een nieuwe commissaris bevoegd voor milieu (S. Dimas) in november 
2004 zal hier waarschijnlijk niet vreemd aan zijn, daar de vorige commissaris (M. 
Wallström) herhaaldelijk heeft aangegeven er niet voor te vinden zijn1620.  
 
Centraal in het Voorstel Kaderrichtlijn Bodem staan de volgende aspecten. De 
lidstaten moeten bodemverontreiniging helpen voorkomen. Dat blijkt in de eerste 
plaats uit artikel 4 dat stelt dat de lidstaten erop toezien “dat bodemeigenaren die 
activiteiten ontplooien die effecten op de bodem hebben waarvan redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat zij de in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties in aanzienlijke 
mate zullen belemmeren, verplicht worden voorzorgen te nemen om deze schadelijke 
effecten te voorkomen of te minimaliseren”1621. Deze verplichting voor de 
bodemeigenaren vloeit rechtstreeks voort uit het voorzorgsbeginsel. 
 
Voorts nemen moeten de lidstaten bodemverontreiniging voorkomen door de 
passende en evenredige maatregelen te nemen ter beperking van de opzettelijke of 
onopzettelijke introductie van gevaarlijke stoffen op of in de bodem, teneinde een 
opstapeling van die stoffen die de bodemfuncties zou belemmeren of die zou leiden 
tot aanzienlijke risico’s voor de volksgezondheid en het milieu, te vermijden1622. 
 
Daarnaast moeten zij de verontreinigde locaties op hun nationale grondgebied 
vaststellen en een inventaris opmaken van de verontreinigde locaties. Volgens het 
Voorstel Kaderrichtlijn Bodem is een verontreinigde locatie een locatie waarvan met 
zekerheid is vastgesteld dat er ten gevolge van menselijk toedoen gevaarlijke stoffen 
worden aangetroffen in zodanige concentraties dat zij naar het oordeel van de 
lidstaten een ernstig risico voor de volksgezondheid of het milieu vormen1623. 
 
De lidstaten moeten er vervolgens op toezien dat de in hun inventarissen opgenomen 
verontreinigde locaties worden gesaneerd. Daartoe moeten zij tevens de passende 
financieringsmechanismen ontwikkelen1624. Indien gebruik wordt gemaakt van 
isolatie of natuurlijke afbraak van de verontreiniging, dient het verloop van het risico 
voor de volksgezondheid of het milieu te worden bewaakt1625. 
 
Wanneer een locatie wordt verkocht waar een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, stelt de eigenaar van 
die locatie of de potentiële koper een bodemrapport ter beschikking van de bevoegde 
instantie en van de andere partij bij de transactie1626.  
 

                                                                                                                                            
neergeschreven. De concrete uitwerking wordt dan aan de lidstaten overgelaten. De term wordt echter 
te pas en te onpas gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld de Richtlijn 2000/60/EG, beter bekend als de 
Kaderrichtlijn Water, met zijn 72 pagina’s bezwaarlijk nog een kaderrichtlijn genoemd worden. 
1620 Zie bijvoorbeeld de antwoorden van mevrouw Wallström van 6 februari 2004 op een schriftelijke 
vraag van HUHNE (Schriftelijke vraag E-4015/03, P.B. C. 3 april 2004, afl. 84E) en van 15 juni 2000 
op een mondelinge vraag van HULTHEN (Mondelinge vraag H-0547/00). 
1621 Een gelijkaardige bepaling is terug te vinden in de 12de overweging van het voorstel. 
1622 Art. 9 Voorstel Kaderrichtlijn Bodem. Er geldt een uitzondering voor de introductie van gevaarlijke 
stoffen die het gevolg is van atmosferische depositie of van natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn. 
1623 Art. 10 Voorstel Kaderrichtlijn Bodem. 
1624 Art. 13 Voorstel Kaderrichtlijn Bodem. 
1625 Art. 14 lid 1 al. 2 Voorstel Kaderrichtlijn Bodem. 
1626 Art. 12 lid 1 Voorstel Kaderrichtlijn Bodem. 
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Ten slotte stellen de lidstaten op basis van de inventaris een nationale 
saneringsstrategie op. Deze omvat tenminste saneringsdoelstellingen, een 
prioriteitenstelling waarbij voorrang wordt verleend aan de locaties die een ernstig 
risico vormen voor de volksgezondheid, een tijdschema voor de tenuitvoerlegging 
alsmede de door de bevoegde begrotingsautoriteiten van de lidstaten overeenkomstig 
hun nationale procedures toegewezen financiële middelen1627. 
 
Het Voorstel Kaderrichtlijn Bodem kan duidelijk tot verstrekkende gevolgen leiden en 
een belangrijke impact hebben op het nationale bodembeleid, inclusief het 
brownfieldbeleid. Voor wat specifiek het Vlaams Gewest betreft, valt op dat de in het 
voorstel uitgewerkte regeling sterk overeenkomt met de regeling in het 
Bodemsaneringsdecreet. Het saneringscriterium “ernstig risico” is gelijkaardig aan het 
criterium “ernstige aanwijzingen voor een ernstige bedreiging” voor historische 
bodemverontreiniging. Een inventaris van verontreinigde locaties bestaat reeds in de 
vorm van het register van verontreinigde gronden. Het bodemrapport komt sterk 
overeen met het in het Vlaams Gewest bekende OBO. Al bij al zou het Voorstel 
Kaderrichtlijn Bodem dus geen al te grote wijzigingen inhouden voor het Vlaamse 
bodembeleid. 
 
Het indienen van het Voorstel Kaderrichtlijn Bodem wekt toch enige verbazing. Er is 
een duidelijk verschil merkbaar met de voorheen ingenomen standpunten. In haar 
mededeling “Naar een thematische strategie inzake bodembescherming” sprak de 
Commissie bijvoorbeeld niet over een aparte richtlijn, althans niet in expliciete 
termen. De verschillende adviezen die over de mededeling uitgebracht zijn, vroegen 
ook niet naar de opstelling van een dergelijke richtlijn1628. Ook de door de Commissie 
opgerichte werkgroepen leken ervan overtuigd dat een richtlijn hoogstens bepaalde 
deelaspecten van bodem moest regelen. Zelfs binnen de Commissie zelf was het geen 
gemakkelijke opdracht om tot eensgezindheid te komen1629. 
 
Voorts hebben verscheidene belanghebbenden zich officieel in negatieve zin 
uitgesproken over het voornemen van de Commissie, meer bepaald de Nederlandse 
overheid1630 en de Europese landbouwers via de overkoepelende organisaties Comité 
des Organisations Professionnelles Agricoles de L'Union Européenne (COPA) en 
Confédération Générale des Coopératives Agricoles de l’Union Européenne 
(COGECA)1631. De Nederlandse overheid geeft in haar standpunt verscheidene 
argumenten aan die een optreden van de EU met betrekking tot bodem zouden kunnen 
rechtvaardigen1632. Anderzijds is bodem volgens haar niet zo mobiel en zal er niet 

                                                 
1627 Art. 14 lid 1 al. 1 Voorstel Kaderrichtlijn Bodem. 
1628 Integendeel, alle adviezen verwezen minstens indirect naar het subsidiariteitsbeginsel, dat een 
optreden misschien niet nodig acht, of sterker, niet toestaat. Onder meer het Europees Parlement was 
eerder een voorstander van een evaluatie van de bestaande wetgeving die dan eventueel kon leiden tot 
wijzigingen. 
1629 Dat mag nog blijken uit een bericht van ENDS Europe Daily, getiteld “EU soils strategy struggles 
to the surface”, van 13 juni 2006. Daaruit volgt onder meer dat ook binnen de Europese Commissie zelf 
er onenigheid bestaat, bijvoorbeeld tussen de commissaris Günter Verheugen van het Directoraat-
Generaal Ondernemingen en industrie enerzijds en het Directoraat-Generaal Milieu anderzijds. 
1630 Zie het document European strategy for soil protection: the Dutch position, 2005, 10 p., op 
http://international.vrom.nl/docs/internationaal/pospaper.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1631 Zie het document COPA and COGECA Position Paper on a Soil Policy for Europe, 9 september 
2005, 5 p., op http://www.copa-cogeca.be/pdf/pr_05_163f_1e.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1632 Zie European strategy for soil protection: the Dutch position, 2005, 6. 
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vlug een grensoverschrijdende invloed zijn. Bovendien is bodem zeer heterogeen, 
waardoor de problemen binnen de EU sterk verschillen. Op basis van al deze 
argumenten komt Nederland tot de conclusie dat, om de bodem adequaat te 
beschermen, maatregelen nodig zijn op drie vlakken1633: 1. een strategisch kader op 
Europees niveau1634; 2. algemene maatregelen op Europees niveau1635; en 3. 
specifieke maatregelen in de lidstaten op regionaal of lokaal niveau1636. De 
Nederlandse overheid neemt in het standpunt duidelijk positie in tegen een 
richtlijn1637. 
 
Tot slot wijst Nederland erop dat dit standpunt niet wordt ingenomen omdat het goed 
uitkomt voor de eigen situatie, maar uit overtuiging dat het de ontwikkeling op lange 
termijn van de EU en duurzame bodembescherming ten goede zal komen. Nederland 
heeft geleerd dat een te gecentraliseerd beleid met uniforme standaarden en strikte 
regels te weinig perspectieven biedt voor duurzaam bodembeheer1638. 
 
Het standpunt van COPA en COGECA heeft vooral betrekking op de 
landbouwaspecten van de toekomstige strategie, aspecten die niet direct van belang 
zijn voor brownfieldontwikkeling. Toch zijn in het standpunt een aantal relevante 
opmerkingen terug te vinden. Zo herhalen COPA en COGECA dat bodem verschilt 
van lucht en water, die mobiele elementen zijn, dat bodems onderling sterk 
verschillen, dat de bescherming in grote mate reeds is opgenomen in andere 
beleidsmaatregelen, in casu het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid1639, dat de link 
moet worden gemaakt met andere Europese beleidsmaatregelen, en dat het 
subsidiariteitsbeginsel moet worden nageleefd. Daarnaast wijzen zij erop dat bodem 

                                                 
1633 European strategy for soil protection: the Dutch position, 2005, 6-7. 
1634 De Nederlandse overheid denkt hier aan de Europese thematische strategie. De tekst gaat ook in op 
de mogelijke inhoud van de bodemstrategie. Subsidiariteit en proportionaliteit moeten een zeer 
belangrijke rol spelen. Op basis van die beginselen zou de strategie aan verscheidene voorwaarden 
moeten voldoen. Volgens het standpunt mag de integratie van de strategie in de bestaande wetgeving 
en het bestaande beleid geen problemen veroorzaken. Er worden twee voorbeelden aangehaald. Het 
eerste voorbeeld geeft aan dat het huidige juridische kader voor bodemverontreiniging gebaseerd is op 
jarenlange ervaring, en dat de meeste betrokkenen tevreden zijn met de situatie. De Europese strategie 
mag dit evenwicht niet verstoren. In het tweede voorbeeld wijst de Nederlandse overheid op het feit dat 
ze bezig is met een operatie omtrent wetsmatiging in de milieusector. Ook hier mag de strategie niet 
tegen ingaan. Voorts wordt in het standpunt onder andere aangehaald dat de relatie met de andere 
Europese wetgeving zeer duidelijk zal moeten zijn. Er heerst namelijk een gevoelen van verzadiging 
met betrekking tot nieuwe Europese regels, zeker in de landbouwsector. De strategie moet ook goed 
rekening houden met de diversiteit van de bodems (European strategy for soil protection: the Dutch 
position, 2005, 7-9). 
1635 De algemene maatregelen zouden onder meer de amendering van Europese richtlijnen kunnen 
inhouden, alsook de toelating van producten op de markt en van kwaliteitseisen, en de uitwerking van 
onderzoeksprogramma’s. 
1636 Gezien het brede spectrum van soorten bodems en hun gebruik, blijft er heel wat flexibiliteit 
noodzakelijk om op het regionale of lokale niveau specifieke maatregelen te nemen. Dit zou dan de 
derde groep maatregelen uitmaken (European strategy for soil protection: the Dutch position, 2005, 7). 
1637 European strategy for soil protection: the Dutch position, 2005, 10. In de plaats van een richtlijn, 
verkiest Nederland dat het Europees Parlement en de Raad de strategie zouden uitvaardigen als een 
aanbeveling of een actieprogramma. Dat zou verschillende voordelen hebben: de ontwikkeling van een 
degelijke richtlijn zou veel te veel tijd en energie kosten en zou de Europese burgers confronteren met 
nog meer Europese milieuwetgeving. De publieke steun zou wel eens kunnen ontbreken. Een 
aanbeveling of actieprogramma zou ook meer voldoen aan het streven van de Commissie naar betere 
wetgeving. 
1638 European strategy for soil protection: the Dutch position, 2005, 10. 
1639 En dat die andere beleidsmaatregelen dus eerst goed moeten onderzocht en geëvalueerd worden. 



 304 

een eigenaar heeft en dat de strategie rekening moet houden met het eigendomsrecht. 
Op basis daarvan concluderen COPA en COGECA dat de toekomstige 
bodemstrategie de algemene principes van bodembescherming zou moeten 
vastleggen, maar niet zou mogen leiden tot een nieuw wettelijk, zeer specifiek, 
gecompliceerd en technocratisch systeem1640. COPA en COGECA stellen in plaats 
daarvan een toolbox van zeer algemeen geformuleerde maatregelen voor1641. 
 
2.4. Argumenten pro 
 
Er zijn zowel argumenten pro als contra een nieuwe algemene bodemrichtlijn te 
bedenken. Verscheidene argumenten pro zijn in de verschillende mededelingen terug 
te vinden en werden hiervoor reeds aangehaald. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
nood aan Europese bodeminventarisaties, monitoringsystemen en datanetwerken. Er 
is duidelijk een nood aan informatie binnen de Europese Unie over de omvang van de 
bodemproblematiek. Volgens de Europese Commissie en de werkgroepen is hiervoor 
een richtlijn noodzakelijk. Dit aspect is reeds uitgebreid aan bod gekomen en het 
Europees PRTR komt ten dele tegemoet aan de nood. 
 
Ook het feit dat een aantal bodembedreigingen een grensoverschrijdende impact 
hebben en dat dit gegeven een Europese aanpak noodzakelijk maakt, is een vaak 
gehoord argument1642. De Commissie stelt in haar toelichting bij het Voorstel 
Kaderrichtlijn Bodem dat bodemaantasting in één lidstaat of regio 
grensoverschrijdende consequenties kan hebben en geeft een aantal voorbeelden: de 
verhoogde sedimentvracht die het gevolg is van grootschalige erosie in één land kan 
het dichtslibben van stuwbekkens en de beschadiging van infrastructuur in een ander, 
stroomafwaarts gelegen land veroorzaken; grondwatermassa’s in 
landgrensoverschrijdende watervoerende bodemlagen kunnen door vervuilde locaties 
aan één kant van de grens in hun geheel worden verontreinigd; verliezen van 
organisch materiaal in de bodem van één lidstaat kunnen het bereiken van de Kyoto-
doelstellingen door de Gemeenschap als geheel bemoeilijken1643. Nochtans is voor 
dergelijke grensoverschrijdende bodembedreigingen een optreden vanwege de 
Gemeenschap niet altijd noodzakelijk. Bi- of multilaterale overeenkomsten kunnen 
soms ook al voor een bevredigende oplossing zorgen. 
 
Daarnaast is het goed functioneren van de interne markt een van de mogelijke 
argumenten in het voordeel van een nieuwe bodemrichtlijn. De Raad van de Europese 
Unie kan namelijk op basis van artikel 95 lid 1 EG-Verdrag maatregelen vaststellen 
“inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen”. Voor 

                                                 
1640 COPA and COGECA Position Paper on a Soil Policy for Europe, 9 september 2005, 3. 
1641 De toolbox omvat: “- Robust information about the current management and state of soils. (…) 
- Advice and guidance. (…) 
- Applied research and technology transfer to develop, promote and support good practice. 
- Sharing of best practice case studies, partnership approaches, voluntary initiatives and demonstration 
farms. 
- Targeted use of agri-environment schemes to support improvements in soil management (…), land 
management change or investment. 
- Capital investment, new technologies or practical tools. (…)” (COPA and COGECA Position Paper 
on a Soil Policy for Europe, 9 september 2005, 4). 
1642 Zie bijvoorbeeld C. OLAZÁBAL, o.c., 188. 
1643 COM (2006) 232 def., 7. 
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wat betreft bodem, en meer specifiek bodemverontreiniging, kan het zeker zijn dat de 
interne markt onvoldoende kan functioneren. Wanneer bepaalde lidstaten bijvoorbeeld 
een strengere bodemwetgeving hebben, kan dit bepaalde bedrijven ertoe aanzetten 
zich te vestigen in een lidstaat met een minder strenge wetgeving1644. De lidstaten die 
de volksgezondheid en het milieu het meest wensen te beschermen, ondervinden 
daarvan op die manier nadelige economische effecten. Een maatregel met betrekking 
tot het functioneren van de interne markt kan slechts op voorstel van de Commissie 
genomen worden. De Commissie zal bij haar voorstellen op het gebied van de 
milieubescherming wel moeten uitgaan van een hoog beschermingsniveau1645. 
 
2.5. Argumenten contra 
 
2.5.1. Algemeen 
 
In het hele verhaal van de Europese Commissie komen echter de argumenten tegen 
een nieuwe richtlijn, of de argumenten die minstens de nood aan een nieuwe richtlijn 
sterk in vraag stellen, veel minder aan bod. Het lijkt logisch dat de Commissie hier 
minder aandacht aan besteedt, daar ze overtuigd is van de nood aan een 
communautaire aanpak. Nochtans zijn er wel degelijk tegenargumenten. VAN 
SANDICK, VAN CAMP en SMITS stellen bijvoorbeeld de volgende kritische vragen 
met betrekking tot het werk aan de thematische strategie, inclusief het voorstel voor 
een richtlijn:  

“[Z]al het niet leiden tot meer regels en bureaucratie? Zullen er niet 
onhaalbare doelstellingen en normen worden vastgelegd? Verliezen de 
lidstaten niet de mogelijkheid om die maatregelen te nemen die in de 
specifieke omstandigheden nodig, effectief en efficiënt geacht zijn?”1646. 

Dezelfde auteurs wijzen voorts ook op de heterogeniteit van de bodem en het verschil 
in grondsoort, bodemgebruik en bodembeleid in de lidstaten1647. Dat zou een 
gemeenschappelijke aanpak verhinderen, of toch zeker moeilijk maken. 
 
2.5.2. Het subsidiariteitsbeginsel 
 
Het argument dat echter het meest wordt aangehaald om de nood aan een nieuwe 
richtlijn minstens in vraag te stellen, is het subsidiariteitsbeginsel. Dit beginsel is 
sinds het Verdrag van Maastricht neergeschreven in het EG-Verdrag, meer bepaald in 
het huidige artikel 5 lid 21648. Die bepaling luidt als volgt: 

“Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt de 
Gemeenschap, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien 

                                                 
1644 Zie in dezelfde zin, B.E. OLSEN, “Voluntary Standards as an Instrument in Environmental 
Regulations: The Problem of Contaminated Soil”, Environmental Liability 2001, 62 (“To prevent 
disturbance of trade and further degradation of the ecosystem, but also due to the complexity and costs 
of remedial actions, there is an essential need for European co-ordination and co-operation within the 
field of soil contamination”). 
1645 Art. 95 lid 3 EG-Verdrag. 
1646 O. VAN SANDICK, L. VAN CAMP en A. SMITS, o.c., 52. 
1647 Ibid. 
1648 Over de oorsprong van het beginsel, zie V. BEKKERS, H. VAN DEN HURK en G. LEENKNEGT 
(eds.), Subsidiariteit en Europese integratie. Een oude wijsheid in een nieuwe context, Zwolle, W.E.J. 
Tjeenk Willink, 1995, 188 p.; R. DEHOUSSE, “Réflexions sur la naissance et l’évolution du principe 
de subsidiarité”, in F. DELPÉRÉE (ed.), Le principe de subsidiarité, Brussel – Parijs, Bruylant – 
L.G.D.J., 2002, 361-366. 
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en voorzover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende 
door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de 
omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de 
Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt”. 

 
In het Europees milieurecht is het beginsel al langer bekend. Sinds de Europese 
Akte1649 was het beginsel opgenomen in het toenmalige artikel 130R lid 4 EG-
Verdrag1650, dat van toepassing was op het domein van het leefmilieu. Voordien werd 
het subsidiariteitsbeginsel zelfs reeds als ongeschreven beginsel gehanteerd1651. Door 
de opname van het beginsel in artikel 5 lid 2 van het EG-Verdrag is de bepaling in het 
oude artikel 130R lid 4 opgeheven1652. 
 
Het subsidiariteitsbeginsel speelt een belangrijke rol in het kader van de wetgevende 
bevoegdheid van de EU. Het systeem van bevoegdheidsverdeling binnen de EU is 
zeer complex. De EU beschikt op basis van het eerste lid van artikel 5 EG-Verdrag 
over toegewezen bevoegdheden1653. Dit lid wordt soms aangehaald als het 
attributiebeginsel1654, dat nauw verbonden is met het subsidiariteitsbeginsel. Bepaalde 
aspecten behoren dan tot de exclusieve bevoegdheid van de EU, andere niet. Voor de 
exclusieve bevoegdheden speelt het subsidiariteitsbeginsel niet1655. De Gemeenschap 
mag met betrekking tot die bevoegdheden haar wetgevende macht volledig 
uitoefenen. Het subsidiariteitsbeginsel is enkel van belang voor de gebieden die niet 
onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap vallen. 
 
Het leefmilieu in het algemeen, en bodem in het bijzonder, is geen exclusief 
bevoegdheidsdomein van de EU. Dat betekent dat de Gemeenschap met betrekking 
tot bodem enkel maar mag optreden met naleving van het subsidiariteitsbeginsel. Een 
communautaire aanpak moet noodzakelijk zijn om de doelstellingen naar behoren te 
kunnen verwezenlijken. M.a.w. de besluitvorming moet plaatsvinden op het niveau 
waar de beslissing op de meest doeltreffende en doelmatige manier kan worden 
genomen. Bovendien moet de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger 
gebeuren1656. Dat betekent concreet dat de Commissie met betrekking tot bodem pro-
actief moet nagaan of er wel EU-wetgeving geboden is1657. Het Protocol betreffende 
                                                 
1649 P.B. L. 29 juni 1987, afl. 196. De Europese Akte werd ondertekend op 17 februari 1986 te 
Luxemburg en op 28 februari 1986 te Den Haag en trad in werking op 1 juli 1987. 
1650 Deze bepaling luidde als volgt: “Op milieugebied treedt de Gemeenschap op wanneer de in lid 1 
vermelde doelstellingen beter op het niveau van de Gemeenschap dan op dat van de lidstaten 
afzonderlijk kunnen worden verwezenlijkt. (…)” 
1651 J. VERSCHUUREN en P. GILHUIS, “Subsidiariteit en het Europese milieurecht”, in V. 
BEKKERS, H. VAN DEN HURK en G. LEENKNEGT (eds.), o.c., 55. 
1652 De bepaling in artikel 5 lid 2 EG-Verdrag en die in oud artikel 130R lid 4 EG-Verdrag waren echter 
niet identiek. Voor een bespreking van de verschillen, zie J. VERSCHUUREN en P. GILHUIS, 
“Subsidiariteit en het Europese milieurecht”, in V. BEKKERS, H. VAN DEN HURK en G. 
LEENKNEGT (eds.), o.c., 55-72. 
1653 Art. 5 lid 1 EG-Verdrag: “De Gemeenschap handelt binnen de grenzen van de haar door dit 
Verdrag verleende bevoegdheden en toegewezen doelstellingen”. 
1654 Zie bijvoorbeeld M. WATHELET, “Propos liminaires”, in F. DELPÉRÉE (ed.), o.c., 17. 
1655 S. DOUMBÉ-BILLÉ, “La subsidiarité et le droit international de l’environnement”, in F. 
DELPÉRÉE (ed.), o.c., 201. 
1656 F. LEURQUIN-DE VISSCHER, “Existe-t-il un principe de subsidiarité?”, in F. DELPÉRÉE (ed.), 
o.c., 23. 
1657 Advies van het Comité van de Regio’s van 16 november 2005 over “De richtsnoeren inzake de 
toepassing van en de controle op de naleving van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel”, 
P.B. C. 16 mei 2006, afl. 115, 38. 
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de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, gehecht aan het 
EG-Verdrag, voegt daaraan toe dat, om na te gaan of aan de bovenstaande 
voorwaarden voldaan is, de volgende richtsnoeren worden gehanteerd: 

“- de betrokken kwestie heeft transnationale aspecten die door een optreden 
van de lidstaten niet bevredigend kunnen worden geregeld; 
- het optreden van de lidstaten alleen of het niet optreden van de 
Gemeenschap zou in strijd zijn met de voorschriften van het Verdrag (zoals 
de noodzaak om concurrentievervalsing tegen te gaan of verkapte 
handelsbeperkingen te voorkomen of de economische en sociale samenhang 
te versterken) of zou op een andere manier de belangen van de lidstaten 
aanzienlijk schaden; 
- een optreden op communautair niveau zou vanwege de schaal of de 
gevolgen ervan duidelijke voordelen opleveren ten opzichte van een 
nationaal optreden”1658. 

 
Het subsidiariteitsbeginsel geldt in de eerste plaats voor de Europese Commissie, 
omdat het de Commissie is van wie de voorstellen tot nieuwe wetgeving uitgaan. In 
de tweede plaats geldt het beginsel echter net zo goed voor de andere Europese 
instellingen, en in het bijzonder voor de Raad van de Europese Unie door wie de 
uiteindelijke tekst wordt goedgekeurd. 
 
Een optimale verdeling van taken en bevoegdheden is voor ieder beleidsprobleem 
verschillend. Deze verdeling hangt af van factoren die samenhangen met 
karakteristieken van het beleidsveld. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld de 
grensoverschrijdende aard van problemen en eventuele oplossingen en het feit dat 
beslissingen daar moeten worden genomen waar de informatie is gesitueerd1659. De 
verschillende relevante factoren dienen tegen elkaar te worden afgewogen. Volgens 
VAN SANDICK is het alvast duidelijk dat de EU gezien het subsidiariteitsbeginsel 
niet al het bodembeleid naar zich toe kan trekken1660. 
 
Zoals reeds aangegeven, anticipeert de Europese Commissie in haar mededelingen en 
in het Voorstel Kaderrichtlijn Bodem reeds op de vraag of een Europees bodembeleid 
wel beantwoordt aan het subsidiariteitsbeginsel. De Commissie geeft aan dat kwesties 
in verband met de bodem historisch onder de bevoegdheid vallen van nationale, 
regionale en plaatselijke instanties. Dat is gerechtvaardigd in het licht van de 
geografische variabiliteit van de bodem, waardoor in het bodembeleid onvermijdelijk 
een sterke lokale component dient mee te spelen. Anderzijds zijn er volgens de 
Commissie voldoende aanwijzingen dat de problemen betreffende de bodem niet 
alleen een plaatselijke dimensie hebben, maar ook, zoals reeds aangehaald bij de 
argumenten pro een nieuwe richtlijn, ruimere en zelfs mondiale consequenties, 
                                                 
1658 Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de 
Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten – 
Protocollen gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap – Protocol 
betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel (vijfde punt), P.B. C. 
10 november 1997, afl. 340. Voor een bespreking van het protocol, zie bijvoorbeeld J. VERHOEVEN, 
“Analyse du contenu et de la portée du principe de subsidiarité”, in F. DELPÉRÉE (ed.), o.c., 381-384. 
1659 V. BEKKERS, H. VAN DEN HURK en G. LEENKNEGT, “Oorsprong en toekomst van het 
subsidiariteitsbeginsel in de Europese Unie”, in V. BEKKERS, H. VAN DEN HURK en G. 
LEENKNEGT (eds.), o.c., 33. 
1660 O. VAN SANDICK, “Bodem en de Europese Unie”, Bodem: tijdschrift over duurzaam 
bodembeheer 2002, 5. 
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bijvoorbeeld voor de voedselveiligheid, de armoedebestrijding, de bescherming van 
water en de biodiversiteit. Dit zou betekenen dat een gecoördineerde aanpak meer 
kans maakt om doeltreffende oplossingen te leveren1661.  
 
Het probleem met het subsidiariteitsbeginsel is dat het geen harde juridische en 
bestuurlijke criteria oplevert voor de vraag op welk niveau bepaalde bevoegdheden 
thuishoren. Veeleer wordt het beginsel en worden de argumenten die ernaar 
verwijzen, gebruikt in een politiek spel, waarin het beschermen van belangen centraal 
staat1662. De afweging van de relevante factoren is dus vooral een politiek proces. Het 
subsidiariteitsbeginsel is daarom niet goed bruikbaar als juridische maatstaf of 
toetsingsnorm voor de bevoegdheidsverdeling tussen lidstaten en de EU. BEKKERS, 
VAN DEN HURK en LEENKNEGT wijzen er ook op, wanneer zij het volgende over 
het beginsel stellen: 

“Het is vaag, omdat er geen concrete maatstaven uit kunnen worden 
afgeleid. Met hetzelfde gemak waarmee processen van centralisatie kunnen 
worden gelegitimeerd kan daardoor ook het omgekeerde, namelijk 
beperking van het centralisatieproces, worden verdedigd”1663. 

 
Bovendien blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat het zeer moeilijk, zo 
niet onmogelijk, is om op basis van het subsidiariteitsbeginsel maatregelen vanwege 
de EU te laten annuleren1664. Dit geldt zeker daar waar het doel van de uitoefening 
van een bevoegdheid de harmonisatie is die noodzakelijk is voor de interne markt. De 
                                                 
1661 De Europese Commissie wordt hierin bijgetreden door o.m. I. HEUSER, “Milestones of Soil 
Protection in EU Environmental Law”, J.E.E.P.L. 2006, 203 (“As reasons for the necessity of EU-wide 
measures for soil protection in particular the multi-functionality of the soils, the transboundary 
consequences of soil degradation, the requirement of the preservation of a sensitive balance between 
the soil and other environmental media and the close correlation between soil degradation and other 
environmental problems are to be mentioned. In the long term, a failure to protect the soils will not 
only undermine sustainability, but also the competitiveness of the EU. In this respect, the need for a 
Community regulation results in the nature of this matter, especially the extent, the severity and the 
effects of soil endangerments”). 
1662 V. BEKKERS, H. VAN DEN HURK en G. LEENKNEGT, “Oorsprong en toekomst van het 
subsidiariteitsbeginsel in de Europese Unie”, in V. BEKKERS, H. VAN DEN HURK en G. 
LEENKNEGT (eds.), o.c., 19-20. 
1663 V. BEKKERS, H. VAN DEN HURK en G. LEENKNEGT, “Oorsprong en toekomst van het 
subsidiariteitsbeginsel in de Europese Unie”, in V. BEKKERS, H. VAN DEN HURK en G. 
LEENKNEGT (eds.), o.c., 38-39. Zie in dezelfde zin J. VERHOEVEN, “Analyse du contenu et de la 
portée du principe de subsidiarité”, in F. DELPÉRÉE (ed.), o.c., 375 (“Autant le confesser sans détour: 
je ne crois pas beaucoup à la subsidiarité dans l’Union européenne (…)”), 384 (“La conclusion ne 
devrait pas surprendre: il n’y a pas grand crédit à prêter à la subsidiarité, du moins telle que l’Union et 
la Communauté européenne l’envisagent, tant demeurent confus les termes de l’ancien article 3B, 
devenu 5, CE ou les dispositions du deuxième protocole annexé au traité d’Amsterdam”) en 385 (“(…) 
un principe dont les implications véritables demeurent, hors des banalités, dans une totale obscurité”). 
1664 Zie H.v.J. 12 november 1996 VK tegen Raad, nr. C-84/94, Jur. H.v.J. 1996, I, 5755; H.v.J. 13 mei 
1997 Duitsland tegen Parlement en Raad, nr. C-233/94, Jur. H.v.J. 1997, I, 2405; H.v.J. 9 oktober 2001 
Nederland tegen Parlement en Raad, nr. C-377/98, Jur. H.v.J. 2001, I, 7079; H.v.J. 10 december 2002 
British American Tobacco (Investments) en Imperial Tobacco, nr. C-491/01, Jur. H.v.J. 2002, I, 11453; 
H.v.J. 12 juli 2005 Alliance for Natural Health e.a., gevoegde zaken nr. C-154/04 en C-155/04, Jur. 
H.v.J. 2005, I, 6451. Zie in dezelfde zin het Advies van het Comité van de Regio’s van 16 november 
2005 over “De richtsnoeren inzake de toepassing van en de controle op de naleving van het 
subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel”, P.B. C. 16 mei 2006, afl. 115, 40 (“3.18 Geconstateerd 
moet worden dat het Hof van Justitie tot op heden zeer zuinig met de subsidiariteitstoets is 
omgesprongen. Het Hof gaat in wezen slechts na of de instellingen hebben aangegeven hun 
subsidiariteitsverplichtingen nagekomen te zijn. Afgezien van evidente schendingen gaat het Hof dus 
niet tot materiële toetsing over. (…)”). 
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lidstaten zullen nooit de doelen kunnen bereiken die door harmonisatie worden 
nagestreefd. Waar uniformiteit nodig is, zal alleen de Gemeenschap kunnen 
handelen1665. Het lijkt er daarom op dat eens de Commissie het argument van de 
harmonisatie van de interne markt gebruikt, het subsidiariteitsbeginsel niet meer 
speelt, omdat de lidstaten die uniformiteit toch nooit alleen kunnen behalen. 
 
Het belang van het subsidiariteitsbeginsel ligt daarom vooral in de fase voorafgaand 
aan het eigenlijke wetgevende proces. De Europese Commissie heeft een procedure 
uitgewerkt, meer bepaald de effectenbeoordeling, om bij de voorbereiding van 
wetgevende voorstellen het subsidiariteitsbeginsel te vrijwaren. Deze procedure is 
neergeschreven in de Impact Assessment Guidelines van de Commissie van 15 juni 
2005, met een update van 15 maart 20061666. De Impact Assessment Guidelines 
moeten leiden tot een betere Europese wetgeving. Op 22 september 2006 maakte de 
Commissie de effectenbeoordeling van de thematische strategie voor 
bodembescherming bekend1667. De effectenbeoordeling is een geheel van logische 
stappen die de voorbereiding van beleidsvoorstellen structureren. Het houdt in dat de 
praktijken die reeds voorkomen bij de ontwikkeling van het beleid verder worden 
uitgewerkt door de analyse grondiger te doen en de resultaten in een apart rapport vast 
te leggen1668. De effectenbeoordeling heeft verscheidene doelen. Zij zorgt onder meer 
voor vroege coördinatie binnen de Commissie. Zij toont de openheid van de 
Commissie ten aanzien van input van een brede waaier van externe belanghebbenden, 
evenals het streven naar transparantie. Door de sociale, economische en 
milieueffecten te analyseren, draagt de effectenbeoordeling bij tot het behalen van de 
specifieke eisen voor een duurzame ontwikkeling. Zij verbetert de kwaliteit van de 
beleidsvoorstellen, door de EU-interventie zo simpel mogelijk te houden. Tot slot 
helpt ze uitleggen waarom een bepaalde actie noodzakelijk is en het voorgestelde 
antwoord een geschikte keuze is, of waarom geen actie op het niveau van de EU zou 
moeten ondernomen worden1669. 
 
DAVIES heeft echter heel wat terechte kritiek op de guidelines. Zo wordt het op te 
lossen probleem gedefinieerd, alvorens de subsidiariteit wordt beoordeeld. De impact 
ten aanzien van publieke instanties komt veel minder aan bod dan die ten aanzien van 
niet publieke actoren, zoals de verbruikers en de industrie. Het nationale beleid en de 
autonomie worden gemarginaliseerd door voortdurend de nadruk te leggen op 
kwantificeerbare invloeden. De procedure lijkt voorts ten onrechte een zorgvuldige 
afweging in te houden. Subsidiariteit is daarom voor DAVIES in de eerste plaats een 
maskerend beginsel1670.  
 
2.5.3. Het proportionaliteitsbeginsel of het evenredigheidsbeginsel 
 
Een beginsel dat veel minder aan bod komt in de discussie over een nieuwe 
Kaderrichtlijn Bodem, maar zeker ook belangrijk is, is het proportionaliteitsbeginsel 

                                                 
1665 G. DAVIES, “Subsidiarity: the Wrong Idea, in the Wrong Place, at the Wrong Time”, C.M.L.Rev. 
2006, 75. 
1666 Impact Assessment Guidelines, 46 p. (SEC (2005) 791). 
1667 SEC (2006) 620. 
1668 Impact Assessment Guidelines, 4. 
1669 Impact Assessment Guidelines, 5. 
1670 G. DAVIES, “Subsidiarity: the Wrong Idea, in the Wrong Place, at the Wrong Time”, C.M.L.Rev. 
2006, 76-77. 
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of het evenredigheidsbeginsel1671. In tegenstelling tot het subsidiariteitsbeginsel, slaat 
het proportionaliteitsbeginsel op alle wetgevende voorstellen, en niet enkel op deze 
die buiten de exclusieve bevoegdheden van de Gemeenschap vallen1672. Volgens 
DAVIES is het proportionaliteitsbeginsel veel beter geschikt dan het 
subsidiariteitsbeginsel om de bevoegdheidsafbakening te toetsen1673. Onder het 
proportionaliteitsbeginsel verstaat hij dan wel niet wat artikel 5 lid 3 van het EG-
Verdrag of het Protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel er onder verstaan. Daarin is het proportionaliteitsbeginsel 
namelijk gedefinieerd als het beginsel dat het optreden van de Gemeenschap niet 
verder gaat dan wat nodig is om de doelstellingen van het Verdrag te verwezenlijken. 
In die betekenis zou het proportionaliteitsbeginsel de intensiteit van het optreden 
beïnvloeden: het optreden zou kunnen bestaan uit de vaststelling van een richtlijn of 
beperkt blijven tot het bevorderen van de samenwerking tussen de lidstaten. Deze 
definitie is volgens DAVIES onvolledig en bevat slechts een van de drie elementen 
van de definitie die algemeen aanvaard is door het Hof van Justitie1674 en alle auteurs 
over proportionaliteit1675. Het tweede element vraagt of een maatregel werkelijk 
bijdraagt tot het bereiken van het doel. Ervan uitgaande dat een maatregel de test van 
de twee eerste elementen doorstaat, vraagt het derde element of de maatregel ook 
proportioneel of evenredig is ten opzichte van het doel. M.a.w. men moet niet met een 
kanon op een mug schieten1676.  
 
Volgens de Europese Commissie in haar toelichting bij het Voorstel Kaderrichtlijn 
Bodem is het voorstel in overeenstemming met het proportionaliteitsbeginsel. Doordat 
het voorgestelde instrument een richtlijn is, wordt met het oog op een evenredige 
aanpak de lidstaten een grote vrijheid gelaten bij de keuze van de meest geschikte 
specifieke maatregelen en het meest geschikte geografische en administratieve niveau 
om deze ten uitvoer te leggen. De lidstaten bepalen zelf hoe ver de interventie dient te 
reiken. Daardoor garandeert de Commissie dat met de regionale en plaatselijke 
karakteristieken qua bodemdiversiteit, bodemgebruik, klimatologische 
omstandigheden en sociaal-economische aspecten naar behoren rekening kan worden 

                                                 
1671 Voor een uitgebreide bespreking van het proportionaliteitsbeginsel, zie E. ELLIS (ed.), The 
Principle of Proportionality in the Laws of Europe, Oxford, Hart Publishing, 1999, 187 p.; N. 
EMILIOU, The Principle of Proportionality in European Law. A Comparative Study, Londen – Den 
Haag – Boston, Kluwer Law International, 1996, 288 p. Voor een bespreking van rechtspraak van het 
Hof van Justitie met betrekking tot het proportionaliteitsbeginsel, zie J. UEDA, “Is the Principle of 
Proportionality the European Approach?: A Review and Analysis of Trade and Environment Cases 
before the European Court of Justice”, E.B.L.R. 2003, 557-593. 
1672 N. EMILIOU, o.c., 140. 
1673 G. DAVIES, “Subsidiarity: the Wrong Idea, in the Wrong Place, at the Wrong Time”, C.M.L.Rev. 
2006, 63-84.  
1674 Zie bijvoorbeeld H.v.J. 13 november 1990 Fedesa e.a., nr. C-331/88, Jur. H.v.J. 1990, I, 4023; 
H.v.J. 5 oktober 1994 A. Crispoltoni tegen Fattoria Autonoma Tabacchi en G. Natale en A. Pontillo 
tegen Donatab srl., nrs. C-133/93, C-300/93 en C-362/93, Jur. H.v.J. 1994, I, 4863; H.v.J. 19 november 
1998 Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland tegen de Raad, nr. C-150/94, Jur. H.v.J. 1998, I, 7235; 
H.v.J. 19 maart 2002 Lommers, nr. C-476/99, Jur. H.v.J. 2002, I, 2891. 
1675 G. DAVIES, o.c., 81, en zijn verwijzing aldaar in voetnoot 76 juncto 29 naar andere auteurs.  
1676 Bijvoorbeeld het volledig verbieden van alle gemotoriseerd verkeer is misschien wel de enige 
manier om het aantal verkeersslachtoffers tot nul te doen dalen. De maatregel gaat misschien niet 
verder dan wat nodig is en draagt misschien wel bij tot het bereiken van het doel, zijnde de twee eerste 
elementen van het proportionaliteitsbeginsel. Een dergelijke draconische maatregel is echter niet 
proportioneel, omdat het doel in belangrijke mate kan worden verwezenlijkt met andere maatregelen. 
Ook het absoluut willen bereiken van het doel is disproportioneel. 
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gehouden. Het biedt de lidstaten eveneens de mogelijkheid hun nationale 
administratieve capaciteit efficiënter te gebruiken1677.  
 
Deze argumentatie overtuigt echter niet. Bij de test van het proportionaliteitsbeginsel 
moet de nationale autonomie veel meer in aanmerking genomen worden, vooral met 
betrekking tot het derde element. Het feit dat een staat lid is van de Europese Unie 
ontneemt hem niet het recht om zijn eigenheid en autonomie te bewaren. Nochtans is 
het Hof van Justitie niet geneigd om de naleving van het derde element ook werkelijk 
te toetsen. Over het algemeen wordt het proportionaliteitsbeginsel samen ingeroepen 
met het subsidiariteitsbeginsel. Net zoals het subsidiariteitsbeginsel nooit als 
argument weerhouden wordt, gebeurt dit ook niet met het proportionaliteitsbeginsel. 
 
Er is echter een groot verschil tussen de toetsing van beide beginselen. Het Hof van 
Justitie toetst het subsidiariteitsbeginsel op basis van zijn volledige betekenis. Bij de 
toetsing van het proportionaliteitsbeginsel is dat niet het geval. Het Hof toetst niet de 
drie elementen waaruit het beginsel bestaat, maar gaat enkel na of het optreden van de 
Gemeenschap niet verder gaat dan wat nodig is om de doelstellingen te 
verwezenlijken. De beoordeling gebeurt dus volledig vanuit het standpunt van de 
Gemeenschap1678. Enerzijds is dit logisch gezien de verdragsrechtelijke betekenis van 
het beginsel, anderzijds is het onlogisch gezien de definitie die het Hof er zelf aan 
geeft. Volgens DAVIES zijn er daarvoor twee redenen1679. Een eerste reden is de 
manier waarop de lidstaten in de zaken voor het Hof hun eigen argumentatie 
uitwerkten:  

“the Member States misguidedly placed their arguments concerning the 
invasion of their territory within subsidiarity. Within proportionality they 
concentrated on efficiency-related points, about the effectiveness and 
necessity of the measure. In fact they would have done better – or should 
have done – if they had reversed this”1680. 

Een tweede reden is het moeilijke politieke karakter van dergelijke beslissingen. De 
afweging van de nationale autonomie tegen het optreden van de Gemeenschap is een 
zeer moeilijke afweging van twee verschillende beleidsopties. De afweging zou 
argumenten omtrent de culturele en historische eigenheid van een lidstaat inhouden, 
argumenten die moeilijk kritisch te evalueren zijn. Het Hof van Justitie lijkt zich ook 
niet in de plaats te willen stellen van de wetgever.  
 
Ondanks deze redenen zou het Hof van Justitie toch het proportionaliteitsbeginsel in 
zijn volledige betekenis moeten toetsen. Uiteindelijk is het proportionaliteitsbeginsel 
het enige beginsel dat belangrijke nationale maatregelen en de nationale autonomie 
kan vrijwaren voor minder goede of minder belangrijke Europese wetgeving. Het 
subsidiariteitsbeginsel schiet daarvoor duidelijk tekort. Het Hof van Justitie toetst het 
subsidiariteitsbeginsel wel op basis van zijn volledige betekenis, maar tot nu toe 
zonder enig succes voor de eisende partijen. Het Hof zou daarom op basis van het 
proportionaliteitsbeginsel moeten nagaan of het optreden van de Gemeenschap 
evenredig is ten aanzien van de lidstaten, m.a.w. of de geplande maatregel voldoende 
belangrijk is om het effect op de lidstaten te rechtvaardigen1681. Indien het Hof daar 
                                                 
1677 COM (2006) 232 def., 8-9. 
1678 G. DAVIES, o.c., 81-82. 
1679 G. DAVIES, o.c., 82. 
1680 Ibid. 
1681 G. DAVIES, o.c., 83. 
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niet toe geneigd is, kan er eventueel gedacht worden aan een aanvulling van artikel 5 
lid 3 EG-Verdrag in het licht van de door het Hof vooropgestelde definitie. 
 
2.5.4. Wetsmatiging 
 
Een ander argument tegen een bodemrichtlijn is terug te vinden in de idee van 
wetsmatiging. De voorbije decennia is er in de Europese lidstaten, zoals België en 
Nederland, een uitgebreide milieureglementering tot stand gekomen, voornamelijk 
onder invloed van EU-initiatieven. DEKETELAERE wijst er in zijn 
slotbeschouwingen bij het Handboek Milieu- en Energierecht op dat de regeldruk en 
regeldichtheid in het Vlaams Gewest, net zoals in Nederland, als hoog ervaren worden 
en dat het, zowel voor burgers en bedrijven als voor de overheden, moeilijk blijkt al 
die regels naar behoren uit te voeren en zich eraan te houden1682. Bovendien ziet de 
burger door de bomen het bos niet meer, en is de beoogde rechtszekerheid niet langer 
gegarandeerd1683. Als reactie daarop is er de laatste jaren op het niveau van 
verscheidene lidstaten een beweging op gang gekomen om vooral te komen tot 
minder en eenvoudigere wetten, samengevat in de term wetsmatiging1684. 
 
Doordat heel wat milieureglementering totstandkomt onder invloed van initiatieven 
vanuit de EU, is wetsmatiging echter maar zinvol wanneer daar ook op het Europese 
niveau in zekere mate aan gedaan wordt. Een nieuwe bodemrichtlijn zou niet meteen 
beantwoorden aan deze doelstelling. De EU moet er weliswaar voor zorgen dat binnen 

                                                 
1682 K. DEKETELAERE, “Deel XV. Slotbeschouwingen: rechtszekerhied in het milieu- en 
energierecht”, in K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 
2006, 1692. 
1683 K. DEKETELAERE, o.c., 1693. 
1684 In het Vlaams Gewest, en meer algemeen in België, streeft de overheid duidelijk naar 
wetsmatiging. Op het federale niveau beschikt de regering sinds juli 2003 over een staatssecretaris voor 
Administratieve Vereenvoudiging, die intussen een meldpunt heeft opgericht voor administratieve 
lasten (zie http://www.kafka.be (laatst bezocht op 5 april 2007)). Op het Vlaams niveau is de 
vermindering en vereenvoudiging van de regelgeving in het algemeen een taak van de minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. Het proces van vereenvoudiging van de 
regelgeving heet reguleringsmanagement. De Kenniscel Wetsmatiging vormt het actiecentrum van het 
reguleringsmanagement (zie http://www.wetsmatiging.be (laatst bezocht op 5 april 2007)). Het 
Vlaamse regeerakkoord besteedt veel aandacht aan wetsmatiging en specifiek met betrekking tot 
milieuregelgeving, stelt de minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur in zijn 
Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2004-2009 dat “nagegaan moet worden of de gestelde beleidsdoelen 
inzake leefmilieu en natuur met minder, eenvoudiger en beter gestroomlijnde regels kunnen worden 
gerealiseerd, waardoor ook de uitvoering en de handhaving van die regels kunnen worden verbeterd, en 
aldus de rechtszekerheid kan worden verhoogd” (Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 139/1, 36). Hij plaatst 
hiervoor een aantal strategische doelstellingen voorop. Interessant daarbij is de doelstelling om deel te 
nemen aan de processen van vereenvoudiging en stroomlijning van bestaande en toekomstige Europese 
regelgeving. De minister stelt voorts dat de Europese Unie de lidstaten voldoende vrijheid moet laten 
om zelf de middelen te kiezen om afgesproken doelstellingen te realiseren. 
Ook in Nederland bijvoorbeeld hebben gelijkaardige vaststellingen geleid tot de opname in het huidige 
regeerakkoord, zijnde het Hoofdlijnenakkoord van 16 mei 2003 Meedoen, meer werk, minder regels, 
van het doel om de “regelzucht” te verminderen (Tweede Kamer, 2002-2003, 28.637, nr. 19, 4). Voorts 
vermeldt het Hoofdlijnenakkoord dat de noodzaak tot beperking van de bureaucratie en tot 
vermindering van regeldruk zich nadrukkelijk voordoet op de beleidsterreinen die te maken hebben met 
de ruimtelijke inrichting van het land (Tweede Kamer, 2002-2003, 28.637, nr. 19, 15). Daarop hebben 
de minister en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de 
zogenaamde Herijkingsbrief voorgesteld (Tweede Kamer, 2003-2004, 29.200 XI, nr. 7). In deze brief 
geven zij aan hoe zij vorm willen geven aan de vereenvoudiging en sanering van de VROM-
regelgeving. 
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haar grondgebied een hoog niveau van milieubescherming bereikt wordt. Dat moet 
echter niet steeds leiden tot nieuwe wetgeving. Zeker wanneer het gaat om een nieuw 
aspect, zoals in het geval van bodem, mag de EU niet onbezonnen optreden. 
Zelfbeheersing met betrekking tot het uitvaardigen van wetgeving is gewenst1685. De 
bijkomende regels die automatisch gepaard zouden gaan met een nieuwe 
bodemrichtlijn, wegen misschien niet op tegen de voordelen van een dergelijke 
richtlijn. 
 
De Europese Commissie is zich ook bewust van de nood aan wetsmatiging en gaat 
sinds enkele jaren mee in die beweging. In 2005 is de Commissie een initiatief voor 
betere regelgeving gestart, dat zij heeft toegelicht in een mededeling1686. In het kader 
van dat initiatief, heeft de Commissie, zoals reeds aangehaald, de Impact Assessment 
Guidelines uitgewerkt. Deze richtsnoeren voorzien in een procedure voor een 
effectenbeoordeling van elk wetgevend voorstel en moeten leiden tot een betere 
Europese wetgeving1687. De thematische strategie voor bodembescherming is aan een 
dergelijke effectenbeoordeling onderworpen. Desalniettemin heeft de Commissie 
ervoor geopteerd een nieuwe richtlijn voor bodem voor te stellen. 
 
2.6. Conclusie 
 
De toekomstige Kaderrichtlijn Bodem is zeer relevant voor brownfieldontwikkeling. 
De lidstaten worden verplicht een inventaris aan te leggen van de verontreinigde 
locaties. Daaronder vallen onder meer de verontreinigde brownfields die een ernstig 
risico voor de volksgezondheid of het milieu vormen. De verkoop van een 
verontreinigde locatie brengt de opstelling van een bodemrapport met zich mee. De 
lidstaten moeten er tevens voor zorgen dat de in hun inventarissen opgenomen 
verontreinigde locaties gesaneerd worden. 
 
Er zijn verscheidene argumenten pro en contra het huidige Voorstel Kaderrichtlijn 
Bodem. Wat moet de conclusie zijn van deze argumenten? Moet er een dergelijke 
nieuwe richtlijn komen die onder meer van toepassing is op brownfields? Gezien 
bovenstaande tegenargumenten, waarvan de meeste onder meer krachtig opgesomd 

                                                 
1685 Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 139/1, 37. 
1686 Mededeling van de Commissie van 16 maart 2005 aan de Raad en het Europees Parlement, getiteld 
“Betere regelgeving met het oog op economische groei en meer banen in de Europese Unie” (COM 
(2005) 97 def.). Het initiatief is een onderdeel van de Europese governance. Een recente evaluatie van 
het streven naar betere regelgeving is terug te vinden in de Mededeling van de Commissie van 14 
november 2006 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio’s, getiteld “Betere regelgeving in de Europese Unie: een strategische 
evaluatie” (COM (2006) 689 def.). Voor meer informatie, zie 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm (laatst bezocht op 5 april 
2007). 
1687 De effectenbeoordeling van de nieuwe voorstellen van de Commissie is slechts één van de 
middelen om tot betere Europese wetgeving te komen. Het initiatief behelst namelijk drie reeksen 
middelen. Naast een systematische effectenbeoordeling wil de Commissie in de tweede plaats de reeds 
van voor 1 januari 2004 hangende voorstellen screenen en vervolgens eventueel wijzigen of zelfs 
intrekken. De derde groep van maatregelen beoogt de vereenvoudiging en de updating van de 
bestaande Europese wetgeving. De Commissie richt zich daarvoor in eerste instantie op de automobiel-
, de bouw- en de afvalsector. Andere sectoren kunnen daar later aan toegevoegd worden (zie 
MEMO/05/340 van 27 september 2005, op 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/340&format=HTML&aged=1&la
nguage=EN&guiLanguage=en (laatst bezocht op 5 april 2007)). 
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door de Nederlandse overheid, en gezien de adviezen over de mededeling “Naar een 
thematische strategie inzake bodembescherming” en de bevindingen van de 
werkgroepen, is het antwoord eerder negatief, al zijn bepaalde auteurs een andere 
mening toegedaan1688. Het zou beter zijn eerst de bestaande wetgeving grondig te 
evalueren en te kijken of er daarmee een optimaal bodembeleid kan gevoerd worden, 
mogelijkerwijs mits enige aanpassingen. Specifiek voor wat bodemverontreiniging 
betreft, lijkt dit zeker de te verkiezen weg. Zo goed als alle lidstaten beschikken reeds 
over een uitgewerkte regeling voor de aanpak van bodemverontreiniging.  
 
Er is echter duidelijk een probleem met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling 
tussen de lidstaten en de Europese Unie. De bevoegdheidsverdelende beginselen 
bieden onvoldoende houvast. In het algemeen kan gesteld worden dat de nood aan een 
uitgebreide wettelijke neerslag van de bevoegdheidsverdeling groter wordt. De 
rechtspraak omtrent bevoegdheidskwesties kan nu eenmaal niet dezelfde legitimiteit 
verkrijgen als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. In de VS is de regeling omtrent de 
beslechting van bevoegdheidsconflicten in de Grondwet opgenomen. Een duidelijke 
definitie van de gemeenschapsbevoegdheden en duidelijke beginselen voor het 
gebruik daarvan, kunnen een tegemoetkoming betekenen voor het ontbreken van een 
dergelijke grondwettelijke regeling binnen de EU. DAVIES merkt op dat tot op heden 
zo een heldere bevoegdheidsverdeling nog niet aan de orde is: 

“Alas, as every Community lawyer knows, there could hardly be more open-
ended and ambiguous competences than those assigned to the 
Community”1689. 

 
Wat ook opvalt, is dat het publiek verzadigd geraakt van meer Europese 
bevoegdheden en wetgeving. Sinds de jaren 90 is de publieke opinie geleidelijk aan 
het bevoegdheidssysteem gaan zien als een systeem dat zich op een 
onvoorwaardelijke en bijna niet te stoppen manier uitbreidt. De politieke 
beoordelingen die gebeuren bij de toekenning van bevoegdheden en het delen van 
bevoegdheden zijn daardoor van publiek belang geworden1690. Het ontbreekt bij de 
verdeling en de invulling van de bevoegdheden aan democratische controle. De 
negatieve uitslagen van de referenda omtrent de Europese Grondwet kunnen gezien 
worden als een uiting van de toegenomen scepsis1691. Het subsidiariteitsbeginsel 

                                                 
1688 Zie bijvoorbeeld I. HEUSER, “Milestones of Soil Protection in EU Environmental Law”, 
J.E.E.P.L. 2006, 200 (“Hopefully, a specific and comprehensive policy of the European Community for 
the protection of the soils will exist soon”); B.E. OLSEN, “Voluntary Standards as an Instrument in 
Environmental Regulations: The Problem of Contaminated Soil”, Environmental Liability 2001, 63 
(“The development of an EC environmental policy and legal framework which recognises the 
important role of contaminated soil, which takes account of the problems arising from incomparable 
investigation, characterisation, sampling and analysis methods, and which aims at preventing trade 
barriers and serious environmental consequences due to these problems, would have multiple benefits 
and achieve consistent improvement in Europe’s environment as a whole”). Een officiële 
gecoördineerde reactie vanuit België en/of een individuele reactie vanuit een van de gewesten op het 
voorstel van de Commissie blijft voorlopig uit. 
1689 G. DAVIES, “Subsidiarity: the Wrong Idea, in the Wrong Place, at the Wrong Time”, C.M.L.Rev. 
2006, 65. 
1690 A. VERGES BAUSILI, Rethinking the Methods of Dividing and Exercising Powers in the EU: 
Reforming Subsidiarity and National Parliaments, Jean Monnet Working Paper 9/02, 2002, 7, op 
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/02/020901.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1691 Advies van het Comité van de Regio’s van 16 november 2005 over “De richtsnoeren inzake de 
toepassing van en de controle op de naleving van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel”, 
P.B. C. 16 mei 2006, afl. 115, 37. 
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speelt wel degelijk een rol in het bevoegdheidssysteem, maar het biedt op dit ogenblik 
onvoldoende een oplossing voor bepaalde problematische aspecten. De oriëntatie van 
het Europees beleid op het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel en de 
ontwikkeling van een subsidiariteitscultuur, zijn volgens het Comité van de Regio’s 
cruciaal om het vertrouwen van de burgers in de Europese samenwerking te 
versterken1692. De Europese Commissie, evenals elke andere betrokken Europese 
instellingen, zou bij ieder afzonderlijk voorstel steeds voldoende aandacht moeten 
geven aan de in het EG-Verdrag vastgelegde beginselen1693. 
 
De Europese Commissie is echter vastberaden. Los van het feit dat het Vlaams 
Gewest een groot deel van haar autonomie voor het uitstippelen van het 
brownfieldbeleid zou verliezen, zou de implementatie van het Voorstel Kaderrichtlijn 
Bodem geen onoverkomelijke problemen mogen opleveren. Het Voorstel 
Kaderrichtlijn Bodem vertoont meerdere gelijkenissen met het 
Bodemsaneringsdecreet. Mocht het voorstel effectief goedgekeurd worden, is het 
positief dat de Commissie werkt met een kaderrichtlijn. Op die manier wordt de 
nationale, regionale en lokale autoriteiten toch een zekere vrijheid gelaten om de 
middelen en wijzen te kiezen die het meest geschikt zijn om het beoogde resultaat te 
verwezenlijken1694. 
 
3) Alternatieven: Afvalstoffenrichtlijn, Milieuschaderichtlijn, IPPC-Richtlijn,…? 
 
3.1. Inleiding 
 
Het is reeds verscheidene keren vermeld dat nu reeds diverse Europese richtlijnen van 
toepassing zijn op de bodem, en op bodemverontreiniging in het bijzonder, zij het 
voor de meeste wetgevingen slechts op een indirecte wijze. Specifiek voor wat de 
aanwezigheid van bodemverontreiniging betreft, springen vooral drie richtlijnen in het 
oog, meer bepaald de Afvalstoffenrichtlijn, de Milieuschaderichtlijn en de IPPC-
Richtlijn. Deze drie richtlijnen spelen elk op hun eigen manier een belangrijke rol in 
de aanpak van bodemverontreiniging. De vraag is dan in welke mate zij, eventueel 
aangevuld met nog andere richtlijnen en in gewijzigde vorm, een valabel alternatief 
kunnen bieden voor een aparte bodemrichtlijn. Een andere vraag die hier ook aan bod 
komt, is in welke mate deze richtlijnen van belang zijn bij de bodemverontreiniging 
die zich kan voordoen bij brownfields, zijnde bodemverontreiniging die over het 
algemeen historisch van aard is.  
 
3.2. Afvalstoffenrichtlijn 
 
Het belang van de Afvalstoffenrichtlijn voor verontreinigde bodems is moeilijk te 
overschatten, zeker sinds het arrest Van de Walle e.a. van het Europees Hof van 

                                                 
1692 Ibid. 
1693 Ze zou moeten zorgen voor een sterke motivering, gebaseerd op een uitgebreide consultatie en 
afweging van de alternatieven. Uit de motivering moet zonder mogelijkheid voor discussie duidelijk 
volgen dat de argumenten pro zwaarder wegen in de balans voor een richtlijn dan de argumenten 
contra. 
1694 Het Comité van de Regio’s dringt hier ook op aan. Zie het advies van het Comité van de Regio’s 
van 16 november 2005 over “De richtsnoeren inzake de toepassing van en de controle op de naleving 
van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel”, P.B. C. 16 mei 2006, afl. 115, 39. 



 316 

Justitie1695. De Afvalstoffenrichtlijn is binnen de huidige interpretatie namelijk ook 
van toepassing op vervuilde gronden. Het Hof van Justitie heeft met het arrest Van de 
Walle e.a. aangegeven dat zowel roerende als onroerende goederen een afvalstof 
kunnen zijn. Het feit dat een verontreinigde grond een onroerend goed is, staat een 
kwalificatie als afvalstof dus niet in de weg. Daarnaast heeft het Hof een zeer ruime 
interpretatie gegeven aan het begrip “zich ontdoen”, waarbij het accidentele aspect 
van geen belang is. Toevallig verontreinigde gronden, zijnde gronden die niet 
intentioneel verontreinigd zijn, kunnen dus ook als afvalstof gekwalificeerd worden. 
 
Hieruit volgt automatisch de vraag of er naast de Afvalstoffenrichtlijn nog wel een 
aparte wetgeving noodzakelijk is voor bodemverontreiniging. Indien de interpretatie 
van het Hof van Justitie inderdaad standhoudt en de Afvalstoffenrichtlijn niet 
gewijzigd zou worden, lijkt het antwoord te moeten zijn dat een bijkomende 
bodemrichtlijn een juridische overlapping zou inhouden die tot onzekerheid, 
verwarring en tegenstrijdigheden zou kunnen leiden. In de huidige situatie is een 
tweede richtlijn die zich op bodemverontreiniging zou richten, dus niet gewenst. 
 
Deze conclusie geldt net zo goed voor de oude Afvalstoffenrichtlijn van 1975 als voor 
de nieuwe Afvalstoffenrichtlijn van 20061696. De oude richtlijn is namelijk gewoon 
gecodificeerd in de nieuwe richtlijn. De nieuwe Afvalstoffenrichtlijn bewaart volledig 
de inhoud van de regelingen die worden gecodificeerd en brengt ze dus enkel samen, 
met alleen de formele wijzigingsvoorstellen die voor de codificatie zelf vereist zijn. 
De codificatie is enkel bedoeld om het Gemeenschapsrecht op een duidelijke en 
transparante manier uiteen te zetten1697. De definitie van een afvalstof blijft voorlopig 
dus ook ongewijzigd. 
 
Daartegenover staat dat verscheidene auteurs zich reeds hebben uitgesproken tegen 
een Afvalstoffenrichtlijn die van toepassing zou zijn op verontreinigde bodems1698. De 
Afvalstoffenrichtlijn zou geen goed alternatief zijn voor een bodemrichtlijn. De 
redenen daarvoor werden reeds uitgebreid opgesomd in het voorgaande hoofdstuk. Zij 
betreffen onder meer het feit dat de huidige bodemwetgevingen absoluut niet zijn 
afgestemd op het Europese afvalstoffenrecht. Zo kennen de meeste 
bodemwetgevingen een systeem van normen of een risicobeoordeling om uit te maken 
of er al dan niet gesaneerd moet worden. De Afvalstoffenrichtlijn kent een dergelijk 
systeem niet voor de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen. Daarnaast 
lijkt het in het licht van de Afvalstoffenrichtlijn problematisch om bepaalde 
saneringstechnieken, zoals isolering van bodemverontreiniging, te kwalificeren als 

                                                 
1695 H.v.J. 7 september 2004 Strafprocedure tegen Paul Van de Walle e.a., nr. C-1/03, Jur. H.v.J. 2004, 
I, 7613. 
1696 Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende 
afvalstoffen, P.B. L. 27 april 2006, afl. 114. 
1697 Zie het Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 maart 2004 over het 
“Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen”, P.B. C. 
30 april 2004, afl. 112. 
1698 Zie o.m. L. BERGKAMP, “A new court-made environmental liability regime for Europe”, 
Environmental Liability 2004, 171-177; L. BERGKAMP, “The European Court of Justice’s Texaco 
Ruling and the Environmental Liability Directive”, T.M.A. 2005, 150-155; H-J. KOCH en M. REESE, 
“Revising the Waste Framework Directive. Basic Deficiencies of European Waste Law and Proposals 
for Reform”, J.E.E.P.L. 2005, 452; G. THORNTON, B. VANHEUSDEN en P. NATHANAIL, “Are 
Incentives for Brownfield Regeneration Sustainable? A Comparative Survey”, J.E.E.P.L. 2005, 356. 
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verwijderingshandelingen of handelingen voor de nuttige toepassing1699. Nog een 
ander aspect dat ingaat tegen de huidige situatie, betreft de actuele 
bodemsaneringstechnieken. Voor bepaalde soorten bodemverontreiniging is het 
mogelijk om de verontreinigde grond gewoon ter plaatse te laten en de 
verontreinigende stoffen aan de bodem te onttrekken of ze te elimineren of 
neutraliseren. Uitgraving is dus helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. In dergelijke 
gevallen is het al moeilijker om de verontreinigde grond als een apart deel van de 
grond in het algemeen te zien. En men kan bezwaarlijk argumenteren dat dan de hele 
aarde maar als een afvalstof moet worden gezien. Het is daarom beter om in zo een 
situatie enkel de verontreinigende stof als een afvalstof te zien en niet meteen de 
volledige verontreinigde grond. 
 
Zeker voor brownfieldontwikkeling houdt de huidige interpretatie van de 
Afvalstoffenrichtlijn geen positieve evolutie in, althans niet voor zij die ervan 
overtuigd zijn dat, om brownfields te kunnen heropwaarderen, er naar soepelere 
oplossingen moet worden gezocht1700. Voor de sanering van brownfields, of 
historische bodemverontreiniging in het algemeen, kan het in bepaalde gevallen 
namelijk interessant, of zelfs aangewezen zijn, om de verontreiniging te beoordelen in 
functie van het risico voor mens en milieu. Het afvalstoffenrecht staat een dergelijke 
risicobeoordeling niet toe. Het gevaar voor mens en milieu speelt hier immers geen 
rol. Op dit vlak is er moeilijk overeenstemming te vinden tussen de 
afvalstoffenwetgeving en de bodemwetgeving1701. Daarnaast stelt er zich bij 
brownfieldontwikkeling ook een probleem op het vlak van mogelijke toe te passen 
saneringstechnieken. Bepaalde saneringstechnieken kunnen namelijk, hoewel zij 
misschien niet conform de Afvalstoffenrichtlijn zijn, toch in de praktijk de beste 
oplossing bieden, en dit zowel vanuit ecologisch als vanuit economisch en sociaal 
standpunt.  
 
Bovendien is het zo dat indien de Afvalstoffenrichtlijn van toepassing zou blijven op 
verontreinigde bodems, daar tot op heden geen Europese normen voor 
bodemverontreiniging aan verbonden zijn. Dan valt eigenlijk niet uit te maken vanaf 
wanneer een bodem geen afvalstof meer is1702. Een gedeeltelijk gesaneerde bodem 
zou een afvalstof blijven, en dit zou weerom negatief zijn voor 
brownfieldontwikkeling. Een risicobenadering zou een oplossing kunnen bieden, 
maar die benadering strookt niet met de Afvalstoffenrichtlijn. Misschien blijft het 
probleem zelfs bestaan bij volledig gesaneerde bodems. MCINTYRE stelt voor om in 
Bijlage I van de Afvalstoffenrichtlijn uitdrukkelijk enkel niet-uitgegraven grond op te 
nemen die een aanmerkelijk en onaanvaardbaar gevaar voor negatieve effecten op de 
menselijke gezondheid vormt. Op die manier wordt toch een zekere drempel 
ingevoegd, afhankelijk van het risico op schade. Een zelfde drempel is ingevoegd in 
                                                 
1699 M.-C. DESJARDINS, “La notion de déchet: une voie de solution adéquate pour combler les 
lacunes du droit européen en matière de sols pollués?”, Revue européenne de droit de l’environnement 
2006, 151-152; B. JADOT, “Le décret de la Région wallonne du 1er avril 2004 relatif à 
l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter: premier 
commentaire (…avant la modification du texte)”, Amén. 2004, 218. 
1700 Een consolidatie van de huidige toestand lijkt alvast niet aangewezen voor brownfieldontwikkeling. 
1701 J. SAMBON, “Les terres contaminées sont des déchets au sens de la Directive 75/442/CEE”, (noot 
onder H.v.J. nr. C-1/03, 7 september 2004), Amén. 2005, 57. 
1702 M.-C. DESJARDINS, “La notion de déchet: une voie de solution adéquate pour combler les 
lacunes du droit européen en matière de sols pollués?”, Revue européenne de droit de l’environnement 
2006, 151. 
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de Milieuschaderichtlijn met betrekking tot het herstel van bodemschade in Bijlage 
II1703.  
 
De Europese Commissie lijkt zich bewust te zijn van de moeilijke situatie en heeft een 
voorstel gelanceerd dat de huidige Afvalstoffenrichtlijn moet vervangen1704. Het 
voorstel is mede gebaseerd op de thematische strategie inzake afvalpreventie en 
afvalrecycling1705. De Commissie opteert ervoor om de definitie van afvalstof niet te 
wijzigen. Wel wordt er in artikel 2 (1) (f) van het voorstel een nieuwe uitzondering op 
het toepassingsgebied voorzien, meer bepaald voor niet uitgegraven vervuilde grond. 
Met andere woorden, de uitzondering geldt eigenlijk voor verontreinigde bodems 
zolang deze onroerende goederen zijn. Van zodra de vervuilde grond is uitgegraven, 
moeten de bepalingen uit de Afvalstoffenrichtlijn wel worden nageleefd. Ook de 
Commissie wenst dus niet dat de Afvalstoffenrichtlijn van toepassing is op 
bodemverontreiniging. De toekomstige Afvalstoffenrichtlijn zal echter enkel niet van 
toepassing zijn op niet uitgegraven vervuilde grond in zoverre bepaalde specifieke 
aspecten betreffende deze categorie van afvalstoffen reeds vallen onder andere 
communautaire wetgeving. Hoogstwaarschijnlijk doelt de Commissie voor wat niet 
uitgegraven vervuilde grond betreft, vooral op de Milieuschaderichtlijn en de 
toekomstige Kaderrichtlijn Bodem. Van zodra de Kaderrichtlijn Bodem van kracht is, 
zou de Afvalstoffenrichtlijn niet meer van toepassing zijn. 
 
Deze uitzondering is zeker een stap in de goede richting. Ze komt tegemoet aan de 
vraag van vele juristen en bodemexperten. POCKLINGTON betwijfelt echter of de 
uitzondering alle verontreinigde bodems dekt: 

“The Van de Walle judgment proved problematic in relation to contaminated 
land and its ex situ remediation, and Art. 2(1)(f) will be of little 
assistance1706”. 

 
En hij voegt er in box 3 ter verduidelijking het volgende aan toe: 

“As an alternative to the environmentally questionable practice of ‘dig and 
dump’, contaminated land may be mixed with a binder that prevents 
migration of the contaminants. In such techniques, although the 
contaminated material does not leave the site, it is excavated for treatment 
and then returned to its original location. 
Taken literally, Art. 2(1)(f) would not apply to these processes. A strict 
interpretation would tend to be supported by Annex I when taken in 
conjunction with Article 6 (…). This would lead to the situation whereby 
‘unexcavated contaminated soil’ would not be ‘waste’ whereas treated 

                                                 
1703 O. MCINTYRE, The All-Consuming Definition of ‘Waste’ and the End of the ‘Contaminated Land’ 
Debate?: Case C-1/03: Van de Walle, op http://www.ucc.ie/law/events/environ05papers/mcintyre.doc 
(laatst bezocht op 5 april 2007). Dit artikel is in een kortere versie verschenen in het Journal of 
Environmental Law 2005, 109-127. 
1704 Voorstel van 21 december 2005 voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende afvalstoffen (COM (2005) 667 def.). 
1705 Mededeling van de Commissie van 21 december 2005 aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, getiteld “Werk maken van 
duurzaam hulpbronnengebruik: een thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling” 
(COM (2005) 666 def.). 
1706 D. POCKLINGTON, “The Significance of the Proposed Changes to the Waste Framework 
Directive”, E.E.L.R. 2006, 79. 
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contaminated soil (and any of the contaminant itself) in the same location 
would”1707. 

 
De auteur is bezorgd over het feit dat bepaalde saneringstechnieken waarbij de grond 
uitgegraven wordt, op het terrein zelf gemengd wordt met een bindende stof zodat de 
verontreiniging zich niet kan verspreiden, en vervolgens terug op de oorspronkelijke 
plaats gelegd wordt, ervoor zorgen dat dergelijke grond beschouwd wordt als een 
afvalstof. Technieken waarbij de grond niet uitgegraven wordt, zouden van diezelfde 
grond geen afvalstof maken. Het risico bestaat dan natuurlijk dat de saneringstechniek 
gekozen wordt in functie van de gewenste toepasselijke wetgeving en niet in functie 
van wat vanuit milieustandpunt de beste techniek voor een concreet geval is. 
POCKLINGTON zelf reikt echter geen oplossing aan. Eventueel zou de in artikel 2 
(1) (f) voorziene uitzondering aangevuld kunnen worden met een bepaling die stelt 
dat ook op het terrein zelf gesaneerde of behandelde grond niet onder de 
Afvalstoffenrichtlijn valt.  
 
3.3. Milieuschaderichtlijn 
 
De Milieuschaderichtlijn1708 heeft tot doel een kader voor milieuaansprakelijkheid 
vast te stellen, op basis van het beginsel dat de vervuiler betaalt, voor het voorkomen 
en herstellen van milieuschade. Milieuschade omvat volgens de richtlijn drie 
categorieën: schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats, schade aan 
wateren en bodemschade. Voor dit onderzoek is het belangrijk dat bodemschade 
opgenomen is, hoewel een verontreinigde bodem nu die als afvalstof gezien kan 
worden, ook onder de andere categorieën van milieuschade zou kunnen vallen1709. 
Toch is het waarschijnlijker dat verontreinigende stoffen in de bodem aanleiding 
geven tot bodemschade. 
 
Bodemschade wil op basis van artikel 2 lid 1 c) van de Milieuschaderichtlijn zeggen 
“elke vorm van bodemverontreiniging die een aanmerkelijk risico inhoudt voor 
negatieve effecten op de menselijke gezondheid, waarbij direct of indirect op, in of 
onder de bodem, stoffen, preparaten, organismen of micro-organismen aangebracht 
zijn”1710. Van bodem of bodemverontreiniging zelf is geen definitie in de richtlijn 
opgenomen. Het aansprakelijkheidsregime bij bodemschade komt in een volgend 
onderdeel aan bod. Hier is vooral van belang te weten of de Milieuschaderichtlijn een 
aparte bodemrichtlijn overbodig maakt.  
 
Uit de definitie van bodemschade volgt duidelijk dat het moet gaan om 
bodemverontreiniging. Andere aspecten van bodemschade, zoals erosie, afdekking, 
verdichting, afname van de biodiversiteit of verzilting komen niet aan bod, ook al gaat 
                                                 
1707 Ibid. 
1708 Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade, P.B. L. 30 
april 2004, afl. 143. 
1709 O. MCINTYRE, “The All-Consuming Definition of ‘Waste’ and the End of the ‘Contaminated 
Land’ Debate?”, Journal of Environmental Law 2005, 125. 
1710 Hiermee wijkt de Milieuschaderichtlijn fundamenteel af van onder meer de Vlaamse en de 
Nederlandse bodemwetgevingen die zich niet beperken tot gevallen waarin aanzienlijke humane 
risico’s aanwezig zijn. Zij dekken namelijk ook puur ecologische risico’s. Zie hieromtrent E. BRANS, 
“De EU Richtlijn Milieuaansprakelijkheid”, in R. MELLENBERGH en R. UYLENBURG (eds.), 
Aansprakelijkheid voor schade aan de natuur, Groningen, Europa Law Publishing, 2005, 38-39. 
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het hierbij ook om bodemschade in de normale betekenis van het begrip. Voor deze 
aspecten biedt de richtlijn dus zeker geen alternatief. 
 
Voor wat bodemverontreiniging betreft, schrijft de richtlijn een uitgebreid regime van 
preventieve acties en herstelmaatregelen voor. Hiervoor is er dus geen aparte 
bodemrichtlijn meer nodig. Daar de meeste Europese lidstaten reeds een 
bodemwetgeving hebben, zal elke lidstaat moeten nagaan of deze bodemwetgeving in 
overeenstemming is met de Milieuschaderichtlijn. De lidstaten die mogelijkerwijs nog 
geen juridisch kader voor bodemverontreiniging hebben, zullen hiervoor moeten 
zorgen. De richtlijn moet omgezet zijn tegen 30 april 2007. De omzetting wordt ook 
in het Vlaams Gewest volop voorbereid1711. De invloed van de Milieuschaderichtlijn 
op de bodemwetgeving is zowel in het Vlaams Gewest1712 als in Nederland1713 reeds 
uitgebreid onderzocht en geëvalueerd.  
 
Ingevolge artikel 17 van de Milieuschaderichtlijn is de richtlijn niet van toepassing 
op: 

“- schade, veroorzaakt door een emissie, een gebeurtenis of een incident 
die/dat heeft plaatsgevonden voor [30 april 2007]; 
- schade, veroorzaakt door een emissie, een gebeurtenis of een incident 
die/dat heeft plaatsgevonden na [30 april 2007], indien de schade het gevolg 
is van een specifieke activiteit die heeft plaatsgevonden en beëindigd is voor 
die datum; 
- schade, indien het meer dan 30 jaar geleden is dat de emissie, de 
gebeurtenis of het incident die/dat tot schade heeft geleid, heeft 
plaatsgevonden”. 

De richtlijn is dus enkel van toepassing op tot bodemschade aanleiding gevende 
emissies, gebeurtenissen of incidenten die na 30 april 2007 plaatsvinden. Bovendien 
moet de activiteit die aanleiding geeft tot de bodemschade nog in werking zijn na 30 
april 2007. Dit betekent dat dergelijke bodemschade in het kader van het Vlaamse 
Bodemsaneringsdecreet steeds onder het regime van de nieuwe bodemverontreiniging 
valt. Voor bodemschade die aan deze voorwaarden voldoet, kan een aparte 
bodemrichtlijn nog van weinig nut zijn. Het is daarom zeker niet wenselijk om in een 
andere dan de Milieuschaderichtlijn bepalingen te voorzien omtrent de preventie en 
het herstel van dergelijke bodemverontreiniging. 
 
Bovendien wil de Milieuschaderichtlijn ook niet weten van bodemsaneringsnormen 
om de ernst van de bodemverontreiniging te beoordelen. In de zevende overweging 
van de richtlijn geven het Europees Parlement en de Raad duidelijk aan dat, ten 
behoeve van de beoordeling van bodemschade, het wenselijk is dat er 

                                                 
1711 Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en 
Natuur heeft de Vlaamse Regering op 15 december 2006 het voorontwerpdecreet milieuschade 
principieel goedgekeurd. Zie de persmededeling van 15 december 2006 op 
http://www.pressreleases.be/script_nl/newsdetail.asp?nDays=m&ID=35720 (laatst bezocht op 5 april 
2007). 
1712 AMINAL, Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (I.R.A.M.), 292 p., beschikbaar 
op http://www.mina.be/front.cgi?s_id=802 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1713 M. PEETERS, D. HUITEMA en M. FAURE, Implementatie van de Richtlijn 
Milieuaansprakelijkheid. Een verkenning naar de bevoegde instantie(s) in Nederland, STEM publicatie 
2005/1, 2005, 77 p., beschikbaar op http://www.evaluatiemilieuwetgeving.nl/Download/22631.aspx 
(laatst bezocht op 5 april 2007). 
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risicobeoordelingsprocedures gehanteerd worden om vast te stellen in hoeverre de 
menselijke gezondheid waarschijnlijk schade zal ondervinden. 
 
De Milieuschaderichtlijn is vooral naar de nabije toekomst toe belangrijk. 
Bodemverontreiniging die nu reeds aanwezig is, zoals dat bij een groot aantal 
brownfields het geval is, valt niet onder de richtlijn. Zeker bij historische 
bodemverontreiniging in de zin van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet, zal de 
Milieuschaderichtlijn niet van toepassing zijn1714.  
 
3.4. IPPC-Richtlijn 
 
Een mogelijkheid die nog maar weinig onderzocht is, betreft de verdere uitbouw van 
de IPPC-Richtlijn tot een richtlijn die zorgt voor meer bodembescherming binnen de 
EU. De IPPC-Richtlijn zou namelijk eventueel als vehikel kunnen worden gebruikt 
voor de introductie van een bodemsaneringswetgeving op Europees niveau. Nu reeds 
kan er in deze richtlijn een aanknoping gevonden worden om dit te doen. De richtlijn 
geeft overigens zelf aan in de zesde overweging dat ze voor bodem een gelijkaardig 
wettelijk kader wil bieden als voor lucht en water: 

“Overwegende dat, hoewel er reeds communautaire wetgeving bestaat 
inzake de bestrijding van luchtverontreiniging en het voorkomen of tot een 
minimum beperken van het lozen van gevaarlijke stoffen in het water, 
soortgelijke communautaire wetgeving die op het voorkomen of tot een 
minimum beperken van emissies in de bodem is gericht, nog ontbrak”. 

Door de IPPC-Richtlijn verder uit te bouwen zou het toepasselijke juridische kader 
toch aan de verzuchtingen van de Europese Commissie kunnen tegemoetkomen. In 
dat geval zou er geen afzonderlijke bodemrichtlijn nodig zijn, althans niet met 
betrekking tot bodemverontreiniging. Ten aanzien van andere bodembedreigingen, 
zoals erosie, bodemcompactie of bodemafdekking, biedt de IPPC-Richtlijn minder 
mogelijkheden. 
 
De IPPC-Richtlijn heeft de geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging 
door de in Bijlage I genoemde activiteiten ten doel. Zij bevat maatregelen ter 
voorkoming en, wanneer dat niet mogelijk is, beperking van emissies door de 
bedoelde activiteiten in lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen voor 
afvalstoffen, om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te 
bereiken. Daartoe bevat de richtlijn een aantal verplichtingen en een 
vergunningensysteem voor exploitanten van installaties waar een of meer van de in 
Bijlage I vermelde activiteiten en processen alsmede andere daarmee rechtstreeks 
samenhangende activiteiten plaatsvinden. Sinds oktober 1999 moeten alle nieuwe 
installaties in overeenstemming zijn met de IPPC-Richtlijn. Voor de bestaande 
installaties1715 is de uiterste termijn 30 oktober 2007. 
 

                                                 
1714 W. T’JAMPENS, “Impact van de Richtlijn Milieuschade op het Bodemsaneringsdecreet: 
revalorisatie van het ‘de vervuiler betaalt’-beginsel?”, M.E.R. 2006, 29. 
1715 Art. 2 lid 4 IPPC-Richtlijn definieert bestaande installaties als “een installatie die in bedrijf is of, in 
het kader van de voor de datum van toepassing van deze richtlijn bestaande wetgeving, een installatie 
waarvoor een vergunning is verleend of waarvoor naar het oordeel van de bevoegde autoriteit een 
volledige vergunningsaanvraag is ingediend, op voorwaarde dat die installatie uiterlijk een jaar na de 
datum van toepassing van deze richtlijn in werking wordt gesteld”; 
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De voorziene verplichtingen omvatten onder meer het treffen van alle passende 
preventieve maatregelen tegen verontreinigingen, met name door toepassing van de 
beste beschikbare technieken, het niet veroorzaken van belangrijke verontreiniging en 
het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen. Daarnaast moet de exploitant bij de 
definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen treffen om het gevaar 
van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende 
toestand te brengen1716. Volgens artikel 9 lid 3 van de IPPC-Richtlijn bevat de 
vergunning “emissiegrenswaarden voor de verontreinigende stoffen, met name die 
van Bijlage III, die in significante hoeveelheden uit de betrokken installatie kunnen 
vrijkomen, gelet op hun aard en hun potentieel voor overdracht van verontreiniging 
tussen milieucompartimenten (water, lucht en bodem)”. In Bijlage III zijn echter geen 
verontreinigende stoffen opgenomen met betrekking tot bodem. Dit zou beter wel het 
geval zijn. De bepalingen in de vergunning omtrent bodembescherming zouden op die 
manier uitgebreid worden. 
 
Het geheel aan verplichtingen voor de exploitanten en het vergunningensysteem komt 
sterk overeen met wat reeds in verschillende lidstaten bestond voor de goedkeuring 
van een specifieke bodemwetgeving. In het Waals Gewest is er zeker een grote 
gelijkenis. Het probleem met de IPPC-Richtlijn is volgens BILLET echter dat de 
richtlijn wel heel wat verplichtingen omvat, maar dat over de verontreinigde bodem 
als dusdanig niet wordt gesproken1717. Zoals eerder aangegeven, is er wel een definitie 
terug te vinden in de Milieuschaderichtlijn. Op dit vlak is de IPPC-Richtlijn dus zeker 
voor aanvulling vatbaar. 
 
Intussen bestaat de IPPC-Richtlijn reeds verscheidene jaren en heeft de Commissie 
een eerste omzettingsrapport opgesteld1718. Volgens dat rapport zijn voor een 
volledige uitvoering van de richtlijn tegen oktober 2007, snellere vorderingen nodig. 
Het rapport bevat een actieplan om toch tijdig, maar nog steeds op soepele wijze, tot 
volledige naleving te komen. Een van de acties die de Commissie wil ondernemen, is 
duidelijkheid brengen in bepaalde juridische aspecten en een technische herziening 
van de richtlijn doorvoeren. Bij de omschrijving van deze actie stelt de Commissie dat 
bij de ontwikkeling van thematische strategieën als onderdeel van het Zesde 
Milieuactieprogramma gebleken is “dat de IPPC-richtlijn een belangrijke bijdrage tot 
deze initiatieven kan leveren” en daarom “worden ook in deze context mogelijke 
wijzigingen in de richtlijn overwogen (met name ten aanzien van de 
werkingssfeer)”1719. In 2006 is de Europese Commissie dan effectief een 
herzieningsproces gestart. In de bodemstrategie kondigt de Commissie aan dat zij in 
2007 de IPPC-richtlijn wil herzien “om de bepalingen daarvan inzake 
bodembescherming en preventie van bodemverontreiniging aan te scherpen door met 
name de mogelijkheden te verkennen voor harmonisatie van de basisverplichting om 

                                                 
1716 Art. 3 IPPC-Richtlijn. Zie ook COM (2002) 179 def., 26. 
1717 P. BILLET, “Le déchet, qualification incertaine des sols pollués”, (noot onder H.v.J. nr. C-1/03, 7 
september 2004), R.J.E. 2005, 317. 
1718 Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 3 november 2005, getiteld 
“Verslag van de Commissie over de uitvoering van Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie 
en bestrijding van verontreiniging” (COM (2005) 540 def.). 
1719 Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 3 november 2005, getiteld 
“Verslag van de Commissie over de uitvoering van Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie 
en bestrijding van verontreiniging” (COM (2005) 540 def.). 
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verontreinigingsgevaar te voorkomen, het exploitatieterrein weer in een ‘bevredigende 
toestand’ te brengen en de bodem op de locatie periodiek te controleren”1720. 
 
De door de Commissie opgerichte werkgroep verontreiniging is zich ook bewust van 
het feit dat de IPPC-Richtlijn, althans voor lokale verontreiniging, zeer bruikbaar is: 

“For local sources, where the focal point of the strategy is at the ‘Pressure’ 
level, much can be done at EU in the IPPC context. This strategy is less 
dependent on soil type and climate and more dependent on state of the art 
techniques for prevention. Moreover the application of preventive 
techniques for industrial activities in EU may distort the balance in 
competition if the requirements in member state are very different”1721. 

 
Om ervoor te zorgen dat de activiteiten met de hoogste risico’s op 
bodemverontreiniging door de IPPC-Richtlijn gedekt zijn, zou de lijst in Bijlage I nog 
aangevuld kunnen worden1722. Deze opmerking is echter sinds de Verordening (EG) 
Nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende 
de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG 
van de Raad minder relevant geworden. Deze verordening verplicht namelijk onder 
meer de exploitanten van IPPC-activiteiten om jaarlijks de uitstoot van 
verontreinigende stoffen in de bodem te rapporteren1723. 
 
De werkgroep verontreiniging stelt verder in haar rapport dat het principe van de 
IPPC-Richtlijn om bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige 
maatregelen te treffen teneinde het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het 
exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen, bij elke nieuwe 
bodemverontreiniging zou moeten toegepast worden. Wanneer er zich op een terrein 
een bodemverontreiniging voordoet, moet het terrein in kwestie in een bevredigende 
toestand gebracht worden. Deze laatste verplichting impliceert volgens de werkgroep 
niet noodzakelijk dat de bodemverontreiniging moet worden uitgegraven: 

“‘Action’ should not be limited to ‘dig and dump’ (eventually implying 
destruction of part of the installations), immediate action may also mean that 
the emission is stopped, and the contamination is monitored until more 
active remediation is possible in equilibrium with the industrial 
operation”1724. 

Er moet dus rekening gehouden worden met de uitbating van de inrichting en 
monitoring kan daarom een valabele tussentijdse oplossing bieden. De juiste 
draagwijdte van het begrip “bevredigende toestand” in de IPPC-Richtlijn dient wel 
nog verder uitgeklaard te worden, aangezien interpretaties verschillen tussen de 
lidstaten1725. De richtlijn zelf geeft voor het ogenblik geen toelichting over wat een 
bevredigende toestand mag zijn. 
 
                                                 
1720 COM (2006) 231 def., 12. 
1721 L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. 
OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), o.c., 522. 
1722 L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. 
OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), o.c., 636. 
1723 Cfr. supra. 
1724 L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. 
OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), o.c., 636. 
1725 Ibid. 
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4) Conclusie 
 
Op 22 september 2006 heeft de Europese Commissie de thematische strategie voor 
bodembescherming, vereist op grond van het Zesde Milieuactieprogramma, 
bekendgemaakt. De strategie zou moeten leiden tot een sterkere en consistentere 
bodembescherming in het EU-beleid en de EU-regelgeving1726. Dit zou ten goede 
moeten komen aan de bodem, aan de ontwikkeling van brownfields, evenals aan de 
burgers, het bedrijfsleven en de overheden. De thematische strategie geeft een 
duidelijke indicatie van de richting die de Commissie wenst uit te gaan. Een van de 
hoofddoelstellingen is de uitwerking van een kaderwetgeving voor de bescherming en 
het duurzaam gebruik van de bodem. De bodemstrategie bevat daarom direct het 
Voorstel Kaderrichtlijn Bodem.  
 
Er zijn verscheidene argumenten pro en contra een zelfstandige Kaderrichtlijn Bodem. 
Op basis van een afweging van die argumenten lijkt het niet aangewezen om een 
algemene bodemrichtlijn uit te vaardigen die alle aspecten van bodem zou 
behandelen. Vooral met betrekking tot bodemverontreiniging biedt het voor landen als 
België en Nederland weinig meerwaarde, tenzij op het vlak van de werking van de 
interne markt. Een evaluatie en eventuele wijziging van de bestaande wetgeving is 
hier beter op zijn plaats. Wat andere bodembedreigingen betreft, kan het eventueel 
wel aangewezen zijn een of meerdere richtlijnen op te stellen. Een gelijkaardige 
conclusie is mogelijk voor bodembeschermingsmaatregelen. Op dat vlak kan de 
Commissie een belangrijke sturende rol spelen. Het feit dat bodem op de Europese 
agenda is gekomen, noodzaakt de lidstaten intussen wel om het onderwerp ook op de 
nationale en/of regionale agenda te zetten. 
 
Als alternatief voor een aparte bodemrichtlijn, lijkt vooral de piste van de IPPC-
Richtlijn interessant. Deze piste verdient zeker de nodige aandacht. De 
Afvalstoffenrichtlijn is sinds het arrest Van de Walle e.a. van het Hof van Justitie van 
toepassing op verontreinigde bodems, maar is onvoldoende afgestemd op de 
praktische problemen die zich bij bodemverontreiniging kunnen voordoen. Toch kan 
men niet om het arrest Van de Walle e.a. heen. De Milieuschaderichtlijn is belangrijk 
voor wat de preventie en het herstel van onder meer bodemschade betreft. Deze 
richtlijn is echter enkel van toepassing op bodemverontreiniging van na 30 april 2007. 
 
Specifiek voor wat de sanering van de reeds bestaande brownfields betreft, valt het op 
dat met betrekking tot historische verontreiniging op dit ogenblik zeer weinig 
geregeld is vanuit de EU. De Afvalstoffenrichtlijn kan er wel op van toepassing zijn, 
maar deze gaat dan eerder een remmende invloed hebben, wat slecht nieuws is voor 
brownfieldontwikkeling. De nationale wetgeving blijft dus een zeer belangrijke rol 
spelen. Mocht de Kaderrichtlijn Bodem binnen enkele jaren goedgekeurd worden, dan 
zullen heel wat nationale wetgevingen aangepast moeten worden. Voor het Vlaams 
brownfieldbeleid lijkt de potentiële invloed echter eerder beperkt.  
 
4. Onderscheid tussen nieuwe en historische bodemverontreiniging 
 
Een volgend te evalueren aspect betreft het onderscheid tussen nieuwe en historische 
bodemverontreiniging. De vraag is of een dergelijk onderscheid voor 

                                                 
1726 O. VAN SANDICK, L. VAN CAMP en A. SMITS, o.c., 51. 
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brownfieldontwikkeling een verschil uitmaakt en of het belangrijk is het al dan niet te 
behouden. De meeste juridische systemen maken alvast het onderscheid, waarbij de 
(potentiële) bodemverontreiniging bij brownfields normaal onder de categorie 
historische bodemverontreiniging valt. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Waals 
Gewest en het Vlaams Gewest. Het Waalse Bodemsaneringsdecreet stelt de datum 
voor het onderscheid vast op 1 januari 20031727. Het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet 
maakt het onderscheid op basis van de datum van inwerkingtreding van het decreet, 
zijnde 29 oktober 1995. Het onderscheid tussen nieuwe en historische 
bodemverontreiniging hangt overigens vaak samen met de datum van 
inwerkingtreding van de nieuwe beschermingswetgeving1728. De regels omtrent 
nieuwe bodemverontreiniging streven vooral naar het voorkomen van verontreiniging. 
Een terrein met nieuwe bodemverontreiniging is dan eigenlijk een terrein waar de 
preventieve maatregelen falen1729. Historische bodemverontreiniging wordt doorgaans 
soepeler en minder streng benaderd dan nieuwe bodemverontreiniging. 
 
Ook in de VS is er een soortgelijk onderscheid. Hier geeft het onderscheid aanleiding 
tot twee verschillende acts, meer bepaald CERCLA enerzijds en RCRA anderzijds. 
CERCLA schept een juridisch kader voor de sanering van (verlaten) sites waar 
gevaarlijk afval werd gedeponeerd. RCRA daarentegen is primordiaal gericht op de 
voorkoming van verontreiniging. RCRA regelt de wijze waarop in nog actieve sites 
gevaarlijk afval kan worden gegenereerd en hoe het moet opgeslagen of verwijderd 
worden. Met enige zin voor nuancering kan gesteld worden dat CERCLA slaat op het 
beheer van historische bodemverontreiniging en RCRA op de voorkoming en het 
eventuele beheer van nieuwe verontreiniging, met dien verstande dat beide acts deze 
terminologie niet zelf hanteren. Er moet daarbij tevens rekening worden gehouden 
met het feit dat RCRA dateert van 1976, zijnde vier jaar voor de goedkeuring van 
CERCLA, en dat er dus reeds sinds 1976 een regime bestond voor nieuwe 
verontreinigingen.  
 
In Nederland is de situatie licht verschillend. De Wet bodembescherming kent 
formeel het onderscheid tussen nieuwe en historische bodemverontreiniging niet. De 
Nederlandse overheid differentieert wel haar beleid naargelang een 
bodemverontreiniging ontstaan is voor of na 1 januari 1987, datum van 
inwerkingtreding van de Wet bodembescherming. Het beleid is zo georiënteerd dat de 
sanering van bodemverontreiniging veroorzaakt na 1 januari 1987 hoofdzakelijk 
aangepakt wordt via artikel 13 van de Wet bodembescherming of via de sanctionering 
van de overtreding van milieuvergunningvoorschriften of algemene regels. De 
specifieke saneringsbepalingen in de Wet bodembescherming gelden op hun beurt 
eerder voor de ernstige gevallen van bodemverontreiniging die vóór 1987 veroorzaakt 
zijn. In de praktijk kent Nederland dus ook een soort van onderscheid tussen nieuwe 
en historische bodemverontreiniging. Het zou voor de rechtszekerheid een goede zaak 
zijn dat de Nederlandse overheid haar gedifferentieerd beleid ten aanzien van 

                                                 
1727 Art. 2 4° Waalse Bodemsaneringsdecreet. Het Waals Gewest heeft vanaf het voorontwerp van 
decreet geopteerd voor deze datum voorafgaand aan de goedkeuring van het definitieve decreet 
teneinde grondspeculaties gedurende de parlementaire voorbereiding tegen te gaan (Parl. St. W. Parl. 
2003-04, nr. 666/1, 111). 
1728 L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. 
OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), o.c., 636. 
1729 L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. 
OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), o.c., 636. 
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bodemverontreinigingen van voor of van na 1 januari 1987 wettelijk zou vastleggen. 
De huidige situatie schept namelijk heel wat onduidelijkheid over de al dan niet 
toepasbaarheid van bepaalde regels in de Wet bodembescherming. 
 
Van de onderzochte regelgevingen kiest enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er 
in de Bodemordonnantie zeer duidelijk voor om geen onderscheid tussen historische 
en nieuwe bodemverontreiniging te voorzien. De Bodemordonnantie bevat slechts één 
enkel regime dat van toepassing is op alle bodemverontreinigingen. Wat daarbij 
opvalt in het algemeen, is het feit dat de Bodemordonnantie vrij soepel is, in die zin 
dat de verontreiniging al behoorlijk ernstig moet zijn alvorens zij van toepassing is. 
Bodemverontreiniging wordt namelijk pas als dusdanig beschouwd wanneer zij een 
risico op een zeer negatief effect op de volksgezondheid doet ontstaan of de 
ecologische, chemische of kwantitatieve staat of het ecologisch potentieel van de 
waterlichamen zeer ongunstig beïnvloedt1730. 
 
De Bodemordonnantie vertrekt bovendien veel meer van een risicobenadering. De 
nadruk ligt in de eerste plaats op het wegwerken van de zware, ernstige, bedreigingen 
voor mens en milieu. Sanering is daarbij slechts de ultieme oplossing, wanneer andere 
beheersmaatregelen de risico’s onvoldoende kunnen inperken. Wanneer er dan toch 
tot sanering overgegaan moet worden, dan is het doel van de sanering de ernst van het 
risico weg te werken, om, in functie van de bestaande en/of voorgenomen inrichting, 
een aanvaardbare risicograad te bereiken1731. Het Brusselse regime lijkt daardoor 
sterker op hetgeen in de meeste landen voor historische bodemverontreiniging is 
voorzien dan op hetgeen voor nieuwe bodemverontreiniging is bepaald. 
 
Voor brownfieldontwikkeling is het belangrijk dat het onderscheid bestaat en blijft 
bestaan, of minstens dat, in het geval er geen onderscheid is, het toepasselijke regime 
gelijkt op dat wat over het algemeen van toepassing is op historische 
bodemverontreiniging. In die landen waar er een onderscheid is, verloopt de aanpak 
van historische bodemverontreiniging over het algemeen soepeler. Bij brownfields 
gaat het om oudere verontreiniging en in het Vlaams Gewest lijkt het niet gewenst om 
bijvoorbeeld het regime voor nieuwe bodemverontreiniging te veralgemenen voor alle 
bodemverontreinigingen. In het verleden werd de bodemverontreinigingsproblematiek 
sterk onderschat door de bestaande wetgeving. Nu duikt regelmatig bij industriële 
inrichtingen milieuschade op zonder dat die het gevolg is van een inbreuk op de 
exploitatievoorwaarden. Het is daarom primordiaal om historische verontreiniging 
duidelijk te onderscheiden van nieuwe verontreiniging. Hetzelfde 
aansprakelijkheidsregime als dat voor nieuwe bodemverontreiniging ook op 
historische bodemverontreiniging toepassen zou onrechtvaardig zijn, zeker gezien de 
kosten die bodemsaneringswerken soms met zich mee kunnen brengen. Vanuit 
technisch oogpunt is historische verontreiniging bovendien vaak moeilijker te 
behandelen, omdat de verontreiniging meer tijd heeft gehad om te migreren naar het 
grondwater of omliggende percelen. Daarom zouden de juridische en technische 
vereisten voor de preventie van nieuwe verontreiniging strenger moeten zijn als 
stimulans om toekomstige verontreiniging te voorkomen en om een groei van de 
historisch verontreinigde sites te vermijden1732. 
                                                 
1730 Voor de definitie van bodemverontreiniging, zie art. 3 2° Bodemordonnantie. 
1731 Art. 25 lid 1 Bodemordonnantie. 
1732 L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. 
OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), o.c., 636. 
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In landen of regio’s die geen onderscheid maken en een gelijkaardig regime als dat 
voor historische bodemverontreiniging voor alle verontreinigingen toepassen, zoals 
dat het geval is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stelt zich dan uiteraard een 
probleem voor de minder ernstige verontreinigingen. Deze zijn niet gedekt1733. 
Vandaar dat de voorkeur uitgaat naar onderscheiden rechtsregels voor historische en 
voor nieuwe bodemverontreiniging. Zowel de MiNa-Raad1734 als de Conseil 
économique et social de la Région wallonne (CESRW)1735 sluiten zich aan bij dat 
standpunt. 
 
In het licht van de inwerkingtreding van de Milieuschaderichtlijn op 30 april 2007, 
voldoet het regime voor nieuwe bodemverontreiniging best aan de in de richtlijn 
opgenomen bepalingen. Anders riskeert een lidstaat, naast een regime voor historische 
en voor nieuwe verontreiniging, nog een derde regime te moeten voorzien. Dat lijkt 
niet gewenst. Het nieuwe Bodemdecreet, dat het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet zal 
vervangen, gaat nog steeds uit van de hoofdopdeling in twee soorten 
bodemverontreiniging – nieuwe en historische1736 – en in de parlementaire 
voorbereiding wordt bevestigd dat het nieuwe decreet zal voldoen aan de 
Milieuschaderichtlijn1737. Daartoe werd “de omschrijving van de 
bodemsaneringsnormen aangepast en de invulling van de saneringsplichtige persoon 
beperkt bijgestuurd waardoor duidelijker wordt aangegeven dat de exploitant van de 
schadeverwekkende activiteit het herstel moet uitvoeren”1738. 
 
In het Waalse Gewest vindt een gelijkaardige doorlichting plaats van het 
Bodemsaneringsdecreet. Zoals reeds aangegeven, wordt bodemverontreiniging 
totstandgekomen na 1 januari 2003 gekwalificeerd als nieuwe bodemverontreiniging. 
Bodemverontreiniging van voor die datum is historisch. Hoewel het decreet nog niet 
in werking getreden is, gaat de Waalse overheid al over tot een herziening. Aangezien 
de datum van 1 januari 2003 zeer dicht bij de datum van inwerkingtreding van de 
Milieuschaderichtlijn ligt, zijnde 30 april 2007, zou de Waalse overheid er best voor 
opteren om de datum die het onderscheid maakt tussen nieuwe en historische 
bodemverontreiniging te verplaatsen naar 30 april 2007. Hoewel dit juridisch gezien 
niet noodzakelijk is1739, zou het wel eenvormiger en duidelijker zijn. Bovendien 
vermijdt het Waals Gewest zo juridische conflicten over de retroactieve werking van 
het decreet. Dat kan het geval zijn als het decreet bijvoorbeeld morgen in werking 
                                                 
1733 Er bestaan wel preventieve maatregelen om dergelijke verontreinigingen te voorkomen. 
1734 De MiNa-Raad wees hier op in zijn advies bij het voorontwerp van Kaderdecreet Milieuhygiëne, 
Titel bodemsanering: “De Raad sluit zich aan bij het onderscheid dat in de voorliggende tekst wordt 
gemaakt tussen de historische bodemverontreiniging en verontreiniging die tot stand is gekomen na het 
van kracht worden van het decreet. De Raad meent immers dat niet-retroactiviteit van decreten de regel 
moet zijn. Voor historische bodemverontreiniging blijft het algemene principe van de fout-
aansprakelijkheid onverminderd gelden” (Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/1, 85). 
1735 De CESRW wees hier op in zijn advies bij het voorontwerp van het Waalse 
Bodemsaneringsdecreet: “Le Conseil se réjouit qu’une distinction soit faite entre une pollution 
historique et une pollution nouvelle (…) car ces deux pollutions auront plus que probablement des 
conséquences différentes notamment au niveau de la définition des responsabilités et de la prise en 
charge des coûts” (Parl. St. W. Parl. 2003-04, nr. 666/1, 194). 
1736 Ook de categorie “gemengde bodemverontreiniging” blijft bestaan. 
1737 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 4. Of het decreet ook effectief voldoet aan de 
Milieuschaderichtlijn, komt in een volgend onderdeel over de aansprakelijkheid nog aan bod. 
1738 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 8. 
1739 Cfr. de situatie in het Vlaams Gewest, waar de datum van 29 oktober 1995 behouden blijft. 
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treedt en de datum voor het onderscheid tussen nieuwe en historische 
bodemverontreiniging houdt op 1 januari 2003. Op de verontreinigingen 
totstandgekomen tussen 1 januari 2003 en morgen zou dan het (strengere) regime van 
nieuwe bodemverontreiniging van toepassing zijn, hoewel le débiteur (diegene die 
moet saneren) zich hier eigenlijk niet aan verwacht. 
 
5. Saneringsproces 
 
a. Kwantitatieve en/of kwalitatieve risicobeoordeling 
 
Een belangrijke vraag bij brownfields is vanaf wanneer iemand het terrein moet 
saneren. Er gebeurt daarvoor een risicobeoordeling. Het resultaat van de beoordeling 
is zeer relevant. Het bepaalt of de saneringswetgeving al dan niet in werking treedt en 
heeft op die manier een grote invloed op de kostprijs van de ontwikkeling van een 
brownfield. 
 
De risicobeoordeling kan op drie manieren plaatsvinden, namelijk ofwel op een 
kwantitatieve manier, ofwel op een kwalitatieve manier, ofwel via een combinatie van 
beiden. De kwantitatieve evaluatie houdt in dat de saneringswetgeving in werking 
treedt afhankelijk van de hoeveelheid verontreinigende stoffen aanwezig in de bodem 
van een terrein. Concreet betekent dit dat de wetgever normen vooropstelt bij 
overschrijding waarvan het terrein moet worden gesaneerd. De kwalitatieve evaluatie 
vraagt een concrete beoordeling van de impact van een specifieke verontreiniging. 
Volgens BERVELING draagt een kwalitatieve beoordeling van de 
bodemverontreiniging de voorkeur weg. Deze aanpak is effectiever, omdat hij 
terreinspecifiek is, daarbij eerder de impact van een bepaalde verontreiniging 
beoordelend in plaats van hoeveel verontreiniging er zou kunnen zijn. Het is ook 
onwaarschijnlijk dat een kwantitatieve risicobeoordeling succesvol op alle situaties 
kan worden toegepast1740. 
 
Het Vlaams Gewest kent een combinatie van de kwantitatieve en de kwalitatieve 
aanpak. Voor nieuwe bodemverontreiniging gaat het Bodemsaneringsdecreet uit van 
een kwantitatieve beoordeling. Indien de bodemsaneringsnormen overschreden zijn, 
moet de saneringsplichtige overgaan tot sanering. Voor historische 
bodemverontreiniging daarentegen vertrekt het Bodemsaneringsdecreet van een 
kwalitatieve beoordeling. De saneringsplichtige moet namelijk enkel saneren wanneer 
de bodemverontreiniging een ernstige bedreiging vormt. De kwalitatieve beoordeling 
van een verontreiniging kan wel mede gebeuren door de aanwezige concentraties van 
verontreinigende stoffen te gaan vergelijken met concentraties die objectief gezien 
aangeven dat er een probleem is1741. Aangezien het bij brownfields normaal gaat om 
historische verontreiniging is het positief dat de Vlaamse overheid geopteerd heeft om 
daarop een kwalitatieve beoordeling toe te passen. 
 
Daar waar de Vlaamse decreetgever als uitgangspunt duidelijk kiest voor de 
kwalitatieve beoordeling van historische bodemverontreiniging, heeft de overheid in 
Nederland, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telkens een 
systeem uitgewerkt met een combinatie van de kwalitatieve en de kwantitatieve 

                                                 
1740 S. BERVELING, o.c., 91 en 95. 
1741 S. BERVELING, o.c., 91. 
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beoordelingsmethode, waarin soms zelfs de kwantitatieve beoordelingsmethode de 
bovenhand krijgt. Een puur kwalitatieve beoordeling houdt een risico op willekeur en 
onzekerheid in. De overheid zal haar beslissingen goed moeten kunnen motiveren. 
Aan de andere kant kan een puur kwantitatieve beoordeling onvoldoende rekening 
houden met de complexe situatie van sommige historische bodemverontreinigingen. 
Een minimale kwalitatieve risicobeoordeling is toch steeds aangewezen. 
 
In Nederland moet historische bodemverontreiniging gesaneerd worden wanneer het 
gaat om een ernstige bodemverontreiniging. Dat is het geval wanneer de concentraties 
boven de interventiewaarden liggen. Deze waarden zijn terug te vinden in de 
Circulaire van 4 februari 2000 Streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering1742. Een ander element dat meespeelt opdat de overheid gebruik kan 
maken van bepaalde wettelijke instrumenten om historische bodemverontreiniging te 
bestrijden is het antwoord op de vraag of de ernstige verontreiniging ook een spoedige 
sanering noodzakelijk maakt. De Circulaire bodemsanering 20061743 verduidelijkt 
wanneer er sprake is van onaanvaardbare risico’s voor de mens, voor het ecosysteem 
of van verspreiding van verontreiniging en dus wanneer een spoedige sanering 
noodzakelijk is. De Nederlandse overheid is dus tot op zekere hoogte gebonden aan 
waarden, maar heeft toch ook wat speelruimte. 
 
In het Waals Gewest gaat het net zoals in Nederland duidelijk om een combinatie van 
beide beoordelingsmethodes. Bij een historische bodemverontreiniging is 
bodemsanering vereist indien tegelijkertijd aan twee voorwaarden voldaan is: 1° de 
étude de caractérisation geeft aan dat de drempelwaarden voor ten minste een 
geanalyseerde parameter overschreden zijn en dat de achtergrondconcentraties voor 
de betreffende parameters lager zijn dan de gemeten concentraties; en 2° de beslissing 
van de bevoegde overheid geeft aan dat de bodemverontreiniging een ernstige 
bedreiging vormt1744. De overheid is dus ook hier gebonden door de drempelwaarden, 
maar behoudt anderzijds toch een zekere beslissingsvrijheid. 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan lijkt de situatie enigszins inconsistent, 
maar gaat het sowieso niet om een puur kwalitatieve beoordeling van 
bodemverontreiniging. Ter herinnering wordt erop gewezen dat de Bodemordonnantie 
geen onderscheid kent tussen nieuwe en historische bodemverontreiniging. Aan de 
ene kant heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bodem- en 
waterverontreinigingsnormen vastgesteld bij overschrijding waarvan een risicostudie 
moet worden uitgevoerd. De risicostudie dient enerzijds de risicograad voor de 
volksgezondheid en het leefmilieu te bepalen en anderzijds de noodzaak en de 
urgentiegraad van een bodemsanering vast te stellen, alsook de relevantie om 
beschermingsmaatregelen te nemen. Het gelopen risico en de beheersmaatregelen 
voor de bodem worden bepaald in functie van de huidige mogelijke blootstelling van 
de mens, de mogelijke aantasting van de ecosystemen en de mogelijke verspreiding 
van verontreinigende stoffen1745. De risicostudie lijkt dus de werkelijke risico’s voor 
mens, milieu en verspreiding te beoordelen, los van bepaalde normen of waarden. De 
bodem- en waterverontreinigingsnormen bij overschrijding waarvan een risicostudie 
moet worden uitgevoerd zullen zeker een rol spelen, maar zijn niet de enige 
                                                 
1742 Stcrt. 24 februari 2000, 39. 
1743 Stcrt. 28 april 2006, 83. 
1744 Art. 42 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1745 Art. 17 Bodemordonnantie. 
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toetsingsgrond. Zo gezien, lijkt de Brusselse overheid te opteren voor een 
gecombineerde risicobeoordeling. Aan de andere kant heeft de regering ook een 
risico-evaluatiemodel vastgesteld op basis waarvan de berekening gebeurt van de 
bodemverontreinigingsnormen bij overschrijding waarvan er een onaanvaardbaar 
risico bestaat voor de gezondheid en het leefmilieu. De berekening leidt tot 
zogenaamde risicowaarden voor de mens, risicowaarden voor verspreiding en 
risicowaarden voor de ecosystemen. Wordt een risicowaarde overschreden, dan moet 
er opgetreden worden. Op basis hiervan lijkt het dat de overheid niet meer over een 
beoordelingsmarge beschikt. 
 
In de VS ten slotte is er geen algemene norm. Om te bepalen of een brownfield op de 
NPL-lijst komt, heeft EPA criteria vastgesteld. Op het niveau van de Staten is er geen 
duidelijke lijn te trekken. Staten hanteren ofwel enkel de kwalitatieve 
risicobeoordeling, ofwel enkel de kwantitatieve, ofwel een combinatie van beiden1746. 
 
Bovenstaand overzicht kan als volgt worden samengevat: 
 
 Kwantitatieve en/of kwalitatieve risicobeoordeling van 

historische bodemverontreiniging 
Vlaams Gewest Kwalitatieve 
Nederland Kwantitatieve en kwalitatieve 
Waals Gewest Kwantitatieve en kwalitatieve 
Br. H. Gewest Kwantitatieve en kwalitatieve 
VS (NPL-sites) Criteria vastgesteld door EPA 
VS (Staten) Zowel enkel kwalitatieve, als enkel kwantitatieve en 

combinatie van beiden 
 
b. Saneringsgraad 
 
1) Inleiding 
 
Indien een brownfield effectief moet worden gesaneerd, dan is een tweede vraag, in 
welke mate dat moet gebeuren. Met andere woorden wat is de saneringsgraad bij 
historisch verontreinigde brownfields? Opnieuw is dit van belang voor de begroting 
van de kostprijs van een brownfieldontwikkeling. Een te strenge en te strikt 
toegepaste saneringsgraad kan potentiële ontwikkelaars afschrikken. 
 
2) Uitgangspunt in het Bodemsaneringsdecreet 
 
Het uitgangspunt bij een bodemsanering in het Vlaams Gewest is steeds het bereiken 
van de achtergrondwaarden, ongeacht of het gaat om een nieuwe dan wel een 
historische bodemverontreiniging. Het Vlaams Gewest vertrekt dus van een 
multifunctionele sanering. Het uitgangspunt van het Bodemsaneringsdecreet wordt 
echter direct getemperd door het BATNEEC-principe1747. Indien het namelijk door 
BATNEEC niet mogelijk is de achtergrondwaarden voor de bodemkwaliteit te 

                                                 
1746 Zie B. SCHWAB, “Cleanup Standards”, in M. GERRARD (ed.), Brownfields Law and Practice: 
The Cleanup and Redevelopment of Contaminated Land, Vol. 1, LexisNexis, Hoofdstuk 22, 21-23. 
1747 Het Bodemsaneringsdecreet spreekt van maatregelen die overeenstemmen met de stand van de 
techniek en die geen onredelijk hoge kosten meebrengen. 
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realiseren, wordt de bodemsanering erop gericht een betere bodemkwaliteit te 
verwezenlijken dan bepaald door de toepasselijke bodemsaneringsnormen of, als ook 
dat niet mogelijk is, te vermijden dat de bodemkwaliteit een ernstige bedreiging 
vormt1748. Bij nieuwe bodemverontreiniging zal OVAM niet snel afwijken van het 
uitgangspunt van multifunctioneel saneren. Bij historische bodemverontreiniging 
daarentegen, en zeker bij complexere dossiers, wordt het BATNEEC-principe zeer 
vaak ingeroepen en ook met goedkeuring van OVAM toegepast. Bij brownfields is de 
kans dus groot dat de saneringsplichtige niet tot de achtergrondwaarden zal moeten 
saneren. Gezien de grote kosten die een historische verontreiniging met zich mee kan 
brengen en gezien het eerder vermelde argument van rechtvaardigheid, is dat een 
goede zaak. De vaststelling van de saneringsgraad gebeurt dan in overleg met OVAM. 
 
3) Rechtsvergelijkende analyse 
 
In het Waals Gewest is een gelijkaardige regeling terug te vinden. De sanering van 
een historisch verontreinigde brownfield moet namelijk de bodem herstellen, voor de 
verontreinigende stoffen die de drempelwaarden overschrijden, tot op het niveau dat 
de bevoegde overheid bepaalt1749. Dit niveau gaat naar de referentiewaarden toe en 
staat minimum toe de ernstige bedreiging te doen verdwijnen rekening houdend met 
de karakteristieken van het terrein1750. Er wordt echter in een uitzondering voorzien 
om het herstel van de bodem toe te staan tot op het niveau dat de best beschikbare 
technieken mogelijk maken te bereiken1751. 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de situatie weerom onduidelijk. Hoewel de 
Bodemordonnantie zo lijkt geformuleerd te zijn dat de overheid een ruime 
beslissingsvrijheid heeft, legt een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
deze vrijheid direct aan banden. Het doel van de sanering is namelijk de ernst van het 
risico weg te werken om een aanvaardbare risicograad te bereiken. De overheid lijkt 
hier een zekere marge te hebben. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft echter 
strakke criteria vastgelegd. Een besluit van 9 december 2004 bepaalt dat als een 
risicowaarde overschreden wordt, het risico aanvaardbaar gemaakt wordt door de 
concentraties aan verontreinigende stoffen die op het terrein gemeten worden terug te 
brengen tot waarden die kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 50% van de 
risicowaarde1752. Anderzijds bepaalt de Bodemordonnantie dan weer dat het BIM in 
alle gevallen maatregelen in acht moet nemen waarbij rekening wordt gehouden met 
de beste beschikbare technieken die al met succes zijn toegepast en waarvan de 
kostprijs draaglijk is1753. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest brengt hier best zo snel 
mogelijk duidelijkheid in. 
 
In tegenstelling tot in het Vlaams Gewest, is het uitgangspunt in Nederland, sinds de 
wijziging van de Wet bodembescherming van 15 december 20051754, functiegericht 

                                                 
1748 Art. 8 §2 Bodemsaneringsdecreet. 
1749 Art. 45 lid 1 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1750 Art. 45 lid 2 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1751 Art. 45 lid 3 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1752 Zie art. 4, 6 en 8 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 
betreffende de evaluatie van de risico’s voor de gezondheid en het milieu veroorzaakt door 
bodemverontreiniging, B.S. 13 januari 2005. 
1753 Art. 26 lid 6 Bodemordonnantie. 
1754 In werking getreden op 1 januari 2006. 
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saneren1755. Degene die de bodem saneert, moet ervoor zorgen dat de bodem ten 
minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt waarbij 
het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging 
zoveel mogelijk wordt beperkt. Er mag dus verontreiniging achterblijven na een 
sanering. Anderzijds moet nazorg zoveel mogelijk beperkt worden. De Circulaire 
bodemsanering 20061756 vermeldt daarom in bijlage 3 de bodemgebruikswaarden. 
Deze kwaliteitseisen gelden als terugsaneerwaarde voor de sanering van immobiele 
verontreinigingssituaties in de bovengrond, en bepalen de kwaliteit van een toe te 
passen leeflaag. Het bevoegd gezag mag wel in concrete situaties gemotiveerd 
afwijken van de in bijlage 3 genoemde generieke bodemgebruikswaarden.  
 
In de VS valt op dat, wat de NPL-sites betreft, CERCLA zelf geen saneringsnormen 
bevat. In de plaats daarvan stelt CERCLA dat voldaan moet zijn aan alle toepasselijke 
en/of relevante en gebruikelijke verplichtingen1757. In de Staten verschilt de 
saneringsgraad van Staat tot Staat. Er moet wel gezegd worden, dat de meeste Staten 
op basis van hun voluntary cleanup program de saneringsgraad aanpassen in functie 
van de concrete situatie, al zijn er ook nog heel wat Staten die achtergrondwaarden 
hanteren. 
 
Binnen de onderzochte regelingen beschikt elke overheid over de wettelijke 
mogelijkheid om de saneringsgraad aan te passen in functie van de concrete situatie 
waarin een bepaalde historisch verontreinigde brownfield zich bevindt. Een punt dat 
tot op heden nog onvoldoende uitgewerkt is, is echter hoe ver de overheid hierin kan 
gaan. Soms zal het namelijk zelfs zo zijn dat een sanering in de strikte zin onmogelijk 
is of niet aangewezen is. Niet alleen het financiële plaatje zal hier een grote rol spelen, 
maar ook wat technisch haalbaar is. De opties die de saneerder/beheerder en de 
overheid dan hebben, hangen nu nog teveel af van de administratieve praktijk en 
verdienen daarom een wettelijke grondslag. De Bodemordonnantie is op dat vlak 
interessant, omdat deze stelt dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sanering 
slechts de ultieme oplossing is. Eerst moeten andere beheersmaatregelen die de 
risico’s kunnen inperken overwogen worden. Een dergelijke bepaling is een 
mogelijkheid tot soepel besturen. 
 
Dit leidt tot de volgende schematische voorstelling: 
 
 Saneringsgraad voor historische bodemverontreiniging 
Vlaams Gewest Multifunctioneel, getemperd door BATNEEC 
Waals Gewest Multifunctioneel, getemperd door BATNEEC 
Br. H. Gewest Onduidelijk 
Nederland Functiegericht 
VS (CERCLA) Mandaat: voldoen aan alle toepasselijke en/of relevante en 

gebruikelijke verplichtingen (dus afhankelijk van site tot site) 
VS (Staten) Meestal functiegericht 
 
4) Risicobeheer onder het nieuwe Bodemdecreet 

                                                 
1755 Zie art. 38 lid 1 Wet bodembescherming. 
1756 Stcrt. 28 april 2006, 83. 
1757 Voor een bespreking van wat dit concreet allemaal kan inhouden, zie bijvoorbeeld B. SCHWAB, 
o.c., 10-12. 



 333

 
Een andere goede mogelijkheid is terug te vinden in het nieuwe Bodemdecreet. Dat 
decreet bevat een afdeling omtrent het tijdelijk beheersen van de risico’s verbonden 
aan ernstige historische bodemverontreinigingen (art. 83-90). Het wordt aangegeven 
met de term risicobeheer. Risicobeheer heeft tot doel de risico’s verbonden aan 
ernstige historische bodemverontreinigingen te beheersen door het opstellen van een 
risicobeheersplan, het uitvoeren van risicobeheersmaatregelen en het opstellen van 
opvolgingsrapporten. Dat gebeurt in plaats van of in afwachting van de 
bodemsanering. De uitvoering van de risicobeheersmaatregelen wordt voortgezet 
totdat voor de ernstige historische bodemverontreiniging tot bodemsanering wordt 
overgegaan, of tot OVAM op basis van de opvolgingsrapporten van oordeel is dat er 
niet langer sprake is van een ernstige bodemverontreiniging en er bijgevolg geen 
verplichting meer bestaat om voor deze bodemverontreiniging een bodemsanering uit 
te voeren. 
 
In tussentijd zou de bodemsaneringsplicht opgeschort moeten zijn. De uitwerking van 
de nadere regelen betreffende de schorsing van de verplichting tot bodemsanering in 
geval van risicobeheer wordt op grond van het nieuwe artikel 89 in zeer algemene 
bewoordingen gedelegeerd naar de Vlaamse regering. Deze delegatie lijkt niet te 
voldoen aan de vereiste dat de voorwaarden waaronder delegatie wordt verleend 
voldoende precies in het Bodemdecreet zelf zijn bepaald. De Afdeling Wetgeving van 
de Raad van State wijst hier nochtans steevast op. In het advies over het ontwerp van 
het huidige Bodemsaneringsdecreet stelde de Raad van State hieromtrent nog het 
volgende: 

“In talrijke bepalingen van het ontwerp worden aan de Vlaamse regering 
weinig nauwkeurig omschreven opdrachten van verordenende bevoegdheid 
gegeven met betrekking tot als essentieel aan te merken onderdelen van de 
ontworpen regeling. (…) Om verenigbaar te zijn met de beginselen inzake 
de bevoegdheidsverdeling tussen de decreetgever en de gewestregering 
(artikelen 19 en 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980), behoren in 
de regel de essentiële elementen van de ontworpen regeling zoveel mogelijk 
in het decreet zelf te worden opgenomen. De grenzen van een 
bevoegdheidsopdracht aan de regering dienen zo duidelijk mogelijk in het 
decreet te worden aangegeven, bij voorkeur door concreet te bepalen 
waaruit de te nemen maatregelen kunnen bestaan en welke de doeleinden 
zijn waartoe de bevoegdheid mag worden gebruikt. De hiervoor vermelde 
bepalingen van het ontwerp, die er zich toe beperken aan de gewestregering 
op te dragen ‘nadere bepalingen’ uit te werken - zonder enige precisering of 
concretisering -, voldoen helemaal niet aan de hiervoor vermelde 
vereisten”1758. 

Het Bodemdecreet zou dus beter de nadere regelen betreffende de schorsing van de 
saneringsverplichting in geval van risicobeheer zelf bepalen. Dat zou niet zo moeilijk 
moeten zijn, daar de commentaar bij het artikel 89 in de parlementaire voorbereiding 
reeds zeer uitgebreid is en gedetailleerd aangeeft wanneer de saneringsplicht 
geschorst blijft en wanneer niet1759. 
 

                                                 
1758 Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/1, 113-114. 
1759 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 49-50. 
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Risicobeheer is niet specifiek bedoeld voor brownfields, maar kan er zeker wel voor 
gebruikt worden. Het kan de complexiteit van een bodemverontreiniging helpen 
reduceren door een fragmentarische of gefaseerde aanpak. Het staat ook toe om de 
mogelijke bodemsanering te koppelen aan infrastructuurprojecten en zo de aanpak 
van bodemverontreiniging af te stemmen op het beheer van het industrieel vastgoed. 
Daarnaast is het soms nodig om gedurende meerdere jaren de verontreiniging te gaan 
monitoren, en in functie van de resultaten van deze monitoring een saneringsconcept 
uit te werken1760. Op zich zou dit alles onder het Bodemsaneringsdecreet nu ook al tot 
op zekere hoogte mogelijk zijn. Het voordeel is echter dat het Bodemdecreet een 
duidelijk uitgewerkte procedure aanreikt. Dat biedt de betrokkenen meer 
rechtszekerheid. Bovendien is het meer in overeenstemming met de bevindingen van 
de door de Europese Commissie opgerichte werkgroep verontreiniging. Volgens deze 
werkgroep zou de aanpak van historische bodemverontreiniging zoveel mogelijk 
gebaseerd moeten zijn op de concrete aanwezige risico’s1761, en dus niet op algemene 
normen of waarden. De bepalingen omtrent risicobeheer spelen hier zeer goed op in. 
 
c. Versnelling van de procedure 
 
1) Opties onder het Bodemsaneringsdecreet 
 
Bij de bespreking van de overdrachtsregeling is er reeds op gewezen dat de lange 
procedure nadelig kan zijn voor brownfieldtransacties, al werd er ook op gewezen dat 
dat moet worden gerelativeerd. Specifiek voor sites staat de ontwikkelaar reeds het 
artikel 48ter van het Bodemsaneringsdecreet ter beschikking om de procedure te 
versnellen. Volgens dat artikel kan de Vlaamse regering in verband met de toepassing 
van hoofdstuk VIIter over de sites alle schikkingen aannemen en overeenkomsten 
afsluiten. Artikel 48ter staat dus toe om van alle bepalingen van het 
Bodemsaneringsdecreet af te wijken, met dien verstande dat het enkel geldt voor door 
de Vlaamse regering of door OVAM officieel vastgestelde sites. De Vlaamse regering 
maakt ook effectief gebruik van de mogelijkheid die artikel 48ter biedt. Voor geen 
van de tot nu toe vastgestelde sites is de voorziene procedure namelijk doorlopen. 
Telkens heeft de Vlaamse regering artikel 48ter toegepast. Op die manier kan de 
Vlaamse regering de saneringsprocedure voor sites behoorlijk inkorten of wijzigen 
naar gelang de concrete situatie. 
 
Daarnaast biedt ook het artikel 48 van het Bodemsaneringsdecreet hiervoor een 
uitweg. Aan de hand van dat artikel kunnen bijvoorbeeld de fases worden aangepast 
aan de concrete situatie. MARTENS wijst erop dat in de praktijk de overheid een 
bepaalde werkwijze heeft ontwikkeld aangaande de toepassing van artikel 48, waarbij, 
op basis van de reeds uitgevoerde OBO’s en BBO’s een inschatting wordt gemaakt 
van de totale saneringskost. Vervolgens wordt een dading afgesloten waarbij enerzijds 
een verbintenis wordt aangegaan om tot sanering over te gaan en anderzijds een 
bankgarantie wordt opgemaakt ten voordele van OVAM1762. 
 

                                                 
1760 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 47. 
1761 L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. 
OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), o.c., 636. 
1762 B. MARTENS, “Tien jaar bodemsaneringsdecreet: van ambtshalve bodemsanering tot 
brownfieldontwikkeling en fondsvorming”, in X, Recht in beweging, 12de VRG-Alumnidag, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 194. 



 335

Wanneer er echter geen overdracht met de ontwikkeling van een brownfield gepaard 
gaat, dan kan artikel 48 weinig hulp bieden. Het toepassingsgebied van artikel 48 is 
namelijk beperkt. De Vlaamse regering kan enkel schikkingen aannemen, dadingen 
sluiten, schuldvorderingen en zekerheden overdragen, derden in haar rechten 
subrogeren, van verhaal afzien en arbitrage-overeenkomsten sluiten in verband met de 
toepassing van de artikelen 25 tot 28 (aansprakelijkheid voor nieuwe 
bodemverontreiniging), 32 (aansprakelijkheid voor historische bodemverontreiniging) 
en 34 (gemengde bodemverontreiniging), 37 tot 40 (overdracht van risicogronden) en 
46 §3 (kostenverhaal door OVAM na ambtshalve tussenkomst) van het 
Bodemsaneringsdecreet. Artikel 48 is dus niet van toepassing op de eigenlijke 
bodemsaneringsprocedure, althans als die niet kadert in een overdracht. Nochtans 
slaat de kritiek niet alleen op de overdrachtsprocedure, maar ook op het 
saneringsproces in het algemeen. De vraag is dan of het saneringsproces sneller moet 
verlopen en hoe dat zou kunnen.  
 
2) Aanbevelingen 
 
Een belangrijke voorafgaande opmerking is dat OVAM ook los van artikel 48 van het 
Bodemsaneringsdecreet over een zekere administratieve vrijheid beschikt om 
brownfieldontwikkelaars tegemoet te komen. Bij brownfieldontwikkeling wordt er 
namelijk zoveel mogelijk naar gestreefd de bodemsanering te integreren in andere 
ontwikkelingen. Zo kunnen er wel degelijk met OVAM bepaalde afspraken gemaakt 
worden die gebruik maken van de bewegingsvrijheid in het Bodemsaneringdecreet. 
Een voorbeeld hiervan is dat na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject 
de saneringswerken niet direct moeten starten, maar worden afgestemd op de 
bedrijfsvoering. De opstelling van het bodemsaneringsproject gebeurt daarom best 
steeds in nauw overleg met de administratie. 
 
Een eerste belangrijk aspect voor een mogelijke versnelling van de procedure zijn de 
termijnen. Het Bodemsaneringsdecreet voorziet in tal van termijnen waarbinnen 
bepaalde documenten moeten worden ingediend of beslissingen moeten gebeuren. 
Wat opvalt is dat de termijnen in de Brusselse Bodemordonnantie duidelijk korter zijn 
dan deze in het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet. De vraag is dan of dat de termijnen 
in het Bodemsaneringsdecreet verkort kunnen worden en of dat zinvol is. Hoewel 
OVAM dit misschien zou moeten overwegen, is er een groot tegenargument voor een 
algemene verkorting. Bij de decreetswijziging van 26 mei 19981763 zijn namelijk juist 
tal van termijnen verlengd. Volgens de parlementaire voorbereiding bleken een aantal 
termijnen waarbinnen OVAM bepaalde handelingen moest stellen, zoals bijvoorbeeld 
de beoordeling van de ingediende bodemsaneringsprojecten, in de praktijk niet 
realistisch1764. Het lijkt dan ook niet aangewezen die termijnen nu opnieuw te gaan 
verkorten. De Bodemordonnantie mag dan wel kortere termijnen voorzien, het gaat in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook om een veel beperkter aantal terreinen en dus 
een beperktere administratieve last. Dat beperkter aantal ligt ten dele aan de kleinere 
oppervlakte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook in grote mate aan het 
feit dat de ordonnantie zich enkel richt tot de meest ernstig verontreinigde terreinen. 
De termijnen van de Bodemordonnantie kunnen daarom moeilijk vergeleken worden 
met deze in het Bodemsaneringsdecreet. Een algemene verkorting in het Vlaams 
                                                 
1763 Decreet van 26 mei 1998 houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de 
bodemsanering, B.S. 25 juli 1998. 
1764 Parl. St. Vl. Parl. 1997-98, nr. 943/1, 2. 
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Gewest is niet zo eenvoudig en lijkt gezien de decreetswijziging van 1998 ook niet 
echt zinvol. OVAM zou eventueel wel elke termijn afzonderlijk kunnen evalueren, 
maar hoogstwaarschijnlijk gaat een inkorting van een bepaalde termijn weinig invloed 
hebben op het volledige ontwikkelingsproces van een brownfield. 
 
Uit het Waalse Bodemsaneringsdecreet en de Bodemordonnantie valt wel een ander 
interessant aspect te leren dat de procedure kan versnellen. In het Waals Gewest is het 
bijvoorbeeld normaal zo dat er steeds een étude d’orientation (EO) uitgevoerd moet 
worden wanneer de regeling van het Waalse Bodemsaneringsdecreet van toepassing 
is. Artikel 35 van het decreet voorziet echter in een aantal uitzonderingen. Zo kan 
bijvoorbeeld de bevoegde overheid op initiatief van de saneringsplichtige of op eigen 
initiatief beslissen dat een EO niet nodig is. In dat geval zijn de bepalingen omtrent de 
volgende fase, zijnde de étude de caractérisation (EC), direct van toepassing1765. De 
Bodemordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een gelijkaardige 
bepaling in artikel 19. Volgens dat artikel is het mogelijk om het verkennend 
bodemonderzoek en de risicostudie tegelijkertijd uit te voeren. Dit kan een 
aanzienlijke tijdsbesparing betekenen wanneer men bijvoorbeeld reeds zo goed als 
zeker weet dat het terrein door een ernstige verontreiniging aangetast is1766. 
 
In het Vlaams Gewest bestaat een dergelijke algemene mogelijkheid om het OBO te 
laten wegvallen of om het OBO en het BBO gelijktijdig uit te voeren niet. Dat zou 
nochtans best het geval zijn en de Vlaamse overheid zou het Bodemsaneringsdecreet 
in die zin moeten wijzigen. In een gezamenlijk advies over het 
Bodemsaneringsdecreet bevestigen de MiNa-Raad en de SERV dat overigens1767. 
 
3) Oplossingen in het nieuwe Bodemdecreet 
 
Het nieuwe Bodemdecreet bevat in eerste instantie een artikel 44 lid 1 dat tegemoet 
komt aan de nood om het OBO en het BBO gelijktijdig te laten uitvoeren. Het luidt 
als volgt: 

“Het beschrijvend bodemonderzoek kan gelijktijdig of onmiddellijk volgend 
op het oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd. In dat geval worden 
de resultaten van beide onderzoeken in een verslag aan de OVAM bezorgd, 
onder de benaming ‘Verslag van oriënterend en beschrijvend 
bodemonderzoek’”. 

 
Voorts breidt het Bodemdecreet het toepassingsgebied van artikel 48 van het 
Bodemsaneringsdecreet uit. Onder het nieuwe artikel 164, dat het huidige artikel 48 

                                                 
1765 Art. 35 lid 1 4° Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1766 H. KEERSMAEKERS, “Nieuwe regels voor verontreinigde gronden in Brussel”, T.B.O. 2005, 96. 
1767 MINA-RAAD/SERV, Advies van 12 januari 2006 (MiNa-Raad) en van 18 januari 2006 (SERV) 
over het Bodemsaneringsdecreet, nr. 2006/2, 22 p. Volgens het advies is de meerwaarde van de huidige 
gefaseerde aanpak niet steeds duidelijk. Het advies wijst op enkele knelpunten. Zo neemt de gefaseerde 
saneringsprocedure door de verschillende beslissingsmomenten zeer veel tijd in beslag. Deze procedure 
is tevens zeer arbeidsintensief. Bovendien heeft de gefaseerde aanpak tot gevolg dat de kostprijs van de 
bodemsanering toeneemt, terwijl de meerwaarde van de gefaseerde aanpak naar het resultaat van de 
sanering niet steeds duidelijk is. De MiNa-Raad en de SERV geven als oplossing dat de 
arbeidsintensieve en gefaseerde saneringsprocedure vereenvoudigd kan worden door een aantal 
tussenstappen te schrappen, bijvoorbeeld het voorstel van BBO en de tussentijdse rapportering over de 
vorderingen van het BBO, en door in het decreet de mogelijkheid op te nemen, zonder dat het een 
verplichting is, om het OBO en BBO gelijktijdig uit te voeren en hierover één verslag in te dienen. 
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moet vervangen, is het namelijk ook mogelijk regelingen te treffen omtrent de 
saneringsplicht buiten de overdrachtregeling. In een aantal concrete, complexe 
dossiers bestaat namelijk deze behoefte1768. Deze afwijkingsmogelijkheid zal door de 
Vlaamse Regering wel enkel kunnen worden toegepast in uitzonderlijke gevallen 
waar de toepassing van de bodemsaneringsregeling als onredelijk of onbillijk zou 
worden geoordeeld en waarbij de Vlaamse Regering gehouden is om de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur en grondwettelijk beschermd gelijkheidsbeginsel te 
eerbiedigen1769. Met dat uitgangspunt wil de Vlaamse Regering de rechtszekerheid 
waarborgen.  
 
Het Bodemdecreet gaat nog verder door in artikel 115 te voorzien in een versnelde 
overdrachtsprocedure voor verontreinigde risicogronden, mits naleving van 
welbepaalde voorwaarden. De procedure wijkt af van de verplichtingen die 
normalerwijze gelden voor de overdracht van verontreinigde risicogronden. In 
concreto komt het hierop neer dat reeds na het uitvoeren van een beschrijvend 
bodemonderzoek en voor het opstellen van een bodemsaneringsproject kan worden 
overgedragen, mits de verwerver alle verdere verplichtingen op zich neemt. 
Belangrijk hierbij is dat de verwerver zich laat adviseren door een andere 
bodemsaneringsdeskundige dan diegene die in opdracht van de overdrager 
optreedt1770. De versnelde overdrachtsprocedure kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer 
de overdracht omwille van sociaal-economische redenen hoogdringend is. Volgens de 
parlementaire voorbereiding wordt er in die gevallen momenteel teveel beroep gedaan 
op de toepassing van artikel 48 van het Bodemsaneringsdecreet1771. 
 
6. Nood aan een globale aanpak: sites 
 
Het Belgische grondgebied is ingedeeld in kadastrale percelen. Elk van deze percelen 
heeft een perceelsnummer. Bodemverontreiniging kent echter geen grenzen, zeker 
niet deze van kadastrale percelen. Brownfields bestaan daarom regelmatig uit 
meerdere percelen. Het Vlaamse en het Waalse Bodemsaneringsdecreet evenals de 
Bodemordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan allen uit van een 
perceelsgebonden aanpak van bodemverontreiniging. Dat houdt concreet in dat voor 2 
percelen die deel uitmaken van eenzelfde brownfield de bodemsaneringsprocedure in 
een andere fase kan zitten1772. De perceelsgebonden aanpak wordt weliswaar niet tot 
in het extreme doorgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld in het Vlaams Gewest mogelijk 
om één oriënterend bodemonderzoek te laten opstellen voor meerdere percelen1773. 
Wanneer de verschillende percelen echter een andere eigenaar kennen of de eigenaar 
niet bekend is, zal het niet steeds evident zijn om een gemeenschappelijk oriënterend 
bodemonderzoek te laten uitvoeren. In dergelijke gevallen kan de perceelsgebonden 
aanpak nefaste gevolgen hebben op onder meer saneringstechnisch en financieel vlak. 
In vele gevallen zal de sanering van een perceel los van de sanering van de 
aangrenzende vervuilde percelen weinig zin hebben. De verontreiniging van de 

                                                 
1768 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 75. 
1769 Ibid. 
1770 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 60. 
1771 Ibid. 
1772 Voor het Vlaams Gewest zou dit bijvoorbeeld kunnen zijn: nog niet opgestart, OBO, BBO, BSP, 
bodemsaneringswerken, gebruiksbeperkingen, voorzorgsmaatregelen, veiligheidsmaatregelen,… 
1773 De bodemsaneringsdeskundige zal wel per perceel een uitspraak moeten doen over de mogelijke 
bodemverontreiniging. 
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aangrenzende percelen zou namelijk kunnen migreren naar het gesaneerde perceel. 
Om de migratie alsnog te vermijden zouden misschien onnodige kosten moeten 
worden gemaakt. Wanneer een brownfield meerdere percelen beslaat, is het daarom 
beter een dergelijke site als een geheel aan te pakken. 
 
Met de decreetswijziging van 18 mei 20011774 kwam de Vlaamse decreetgever 
tegemoet aan deze verzuchting. Sinds de decreetswijziging voorziet het 
Bodemsaneringsdecreet in een aparte regeling voor sites vastgesteld door OVAM of 
de Vlaamse regering. Het Bodemsaneringsdecreet was voordien onvoldoende 
aangepast voor de sanering van verlaten en onderbenutte terreinen. De invloed van het 
Bodemsaneringsdecreet gold namelijk vooral voor bedrijven in exploitatie en bij de 
overdracht van gronden waar voorheen exploitaties waren. Voor verlaten en 
onderbenutte terreinen die niet overgedragen werden, moest de overheid over meer 
bewegingsvrijheid beschikken. De belangrijkste vernieuwing van de 
decreetswijziging is de invoeging van het artikel 48ter in het Bodemsaneringsdecreet, 
dat de Vlaamse regering de mogelijkheid biedt om bij vastgestelde sites alle 
schikkingen aan te nemen en overeenkomsten af te sluiten. Op die manier kan de 
Vlaamse overheid afwijken van het Bodemsaneringsdecreet en de perceelsgebonden 
aanpak waar nodig overstijgen. Net zoals bij artikel 48 van het 
Bodemsaneringsdecreet, kan worden gesteld dat artikel 48ter mede geïnspireerd is 
door §9622 van CERCLA, dat EPA de mogelijkheid geeft om PRP’s ertoe te 
overhalen een akkoord te sluiten met de President over de sanering van een 
verontreinigd terrein. De VS en de Vlaamse overheid hebben er zo duidelijk voor 
geopteerd een ruime marge voor maatwerk in hun wetgeving in te bouwen. Het 
Waalse Bodemsaneringsdecreet en de Bodemordonnantie daarentegen voorzien niet 
in een dergelijk artikel. Ook in de Nederlandse Wet Bodembescherming is geen 
algemene afwijkende bepaling opgenomen. 
 
Intussen hebben OVAM en de Vlaamse regering 15 sites vastgesteld. In slechts een 
minderheid van de gevallen gaat om een brownfield. De meeste vastgestelde sites zijn 
verontreinigde woonzones, al dan niet met de erfenis van een industrieel verleden. 
Zoals in het voorgaande hoofdstuk aangegeven, heeft de decreetgever in het 
Bodemsaneringsdecreet een procedure uitgewerkt voor de vaststelling van sites en de 
gevolgen hiervan. Het feit dat de Vlaamse decreetgever hierin voorziet is een goede 
stap, al vertoont de procedure tal van juridische tekortkomingen. De voorziene 
procedure is echter een maat voor niets gebleken. Voor geen van de tot nu toe 
vastgestelde sites is ze doorlopen. Telkens heeft de Vlaamse regering artikel 48ter 
toegepast en de procedure buiten werking gesteld. Er bestaan daarom ook geen 
juridische geschillen omtrent de vaststelling van een site. Gezien het feit dat de 
Vlaamse regering toch steeds artikel 48ter inroept, zou het beter zijn dat juridisch 
vastgelegd wordt dat OVAM voor elke vastgestelde site ambtshalve een oriënterend 
bodemonderzoek uitvoert op de ganse site, met vrijstelling van eenieder voor welke 
kost daarvan ook1775. De huidige procedure zou dan afgeschaft worden. 
 
Net zoals dat bij de toepassing van artikel 48 van het Bodemsaneringsdecreet het 
geval is, zal OVAM steeds de algemene normen van behoorlijk bestuur en het 
                                                 
1774 Decreet van 18 mei 2001 houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de 
bodemsanering, wat de sanering van sites betreft, B.S. 19 juni 2001. 
1775 D. DEVOS, “Wijzigingen aan het bodemsaneringsdecreet: de sanering van sites, kort maar 
krachtig”, T.M.R. 2001, 370. 
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gelijkheidsbeginsel in het bijzonder moeten respecteren1776. Er bestaan op 
administratief niveau binnen OVAM criteria op basis waarvan sites kunnen worden 
vastgesteld, althans voor woonzones1777. Deze criteria zouden best ook voor 
brownfields opgesteld worden en vervolgens juridisch verankerd worden of toch 
minstens raadpleegbaar zijn door het publiek. Naar analogie met §9622 van CERCLA 
zou artikel 48ter veel uitgebreider kunnen worden geformuleerd, onder meer ook om 
duidelijkheid te krijgen over hoe ruim het artikel geïnterpreteerd kan worden. Kunnen 
in de op grond van artikel 48ter gesloten overeenkomsten enkel afspraken opgenomen 
worden die rechtstreeks betrekking hebben op de sanering van de site of ook 
afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld de gewenste planologische bestemming van 
het projectterrein of de structurering van de publiek-publieke samenwerking? Op dit 
ogenblik zou hieromtrent nog discussie kunnen bestaan1778. 
 
Artikel 48ter is een interessante bepaling en biedt de mogelijkheid om een op maat 
gesneden regeling uit te werken voor brownfields die een perceeloverschrijdend 
karakter hebben. Het huidige aantal van 15 vastgestelde sites is niet enorm, maar het 
zijn toch 15 dossiers die via artikel 48ter gedeblokkeerd worden. De meeste van die 
sites zijn ook zeer omvangrijk, wat maakt dat het belang van een dergelijk artikel niet 
moet worden onderschat. Wil de site-regeling echter uitgroeien tot een volwaardige 
regeling, dan dringen zich meerdere wijzigingen op. Enige hoop was gevestigd op het 
nieuwe Bodemdecreet. Spijtig genoeg herneemt het Bodemdecreet grotendeels de 
bestaande bepalingen van het Bodemsaneringsdecreet in verband met sites1779. Dat is 

                                                 
1776 Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/1, 46. Zie ook B. MARTENS, “Publiek private samenwerking 
in de opmaak en uitvoering van milieuverplichtingen: grenzen aan de zelfreguleringsvrijheid”, in K. 
DEKETELAERE (ed.), Feestbundel Milieurecht, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 20, Brugge, die 
Keure, 2005, 74. 
1777 OVAM hanteert de volgende criteria voor de selectie:  
- De site bestaat in hoofdzaak uit woningen en/of appartementen (met voornamelijk particuliere 
eigenaars);  
- Het betreft een historische verontreiniging;  
- De stad of gemeente engageert zich tot actieve medewerking aan het project.  
Om tussen de geselecteerde woonzones vervolgens priorteiten te bepalen, werden volgende criteria 
opgesteld: 
- De (vermoedelijke) ernst van de bodemverontreiniging;  
- De grootte van het project. Als minimale omvang zou een project 30 aaneensluitende percelen of 
meer dan 200 betrokken gezinnen op aaneensluitende percelen moeten bevatten, hoewel kleinere 
projecten ook in aanmerking kunnen komen, rekening houdend met de andere criteria;  
- De mate waarin het project deel kan uitmaken van een groter gebiedsgericht project of van een 
herontwikkeling van een verkommerd stadsdeel. 
Deze criteria waren minstens tot op 17 december 2006 beschikbaar op de website van OVAM, maar 
dat is nu niet langer het geval. 
1778 Zie hieromtrent J. BOUCKAERT en E. VAN DE WALLE, “Deel 5. 
Bodemsaneringsverplichtingen bij brownfieldontwikkeling”, in J. BOUCKAERT, D. D’HOOGHE en 
R. NAUWELAERTS (eds.), Juridische aspecten van brownfieldontwikkeling in het Vlaams Gewest, 
Brugge, die Keure, 2004, 206. Deze auteurs bepleiten de ruime interpretatie van artikel 48ter van het 
Bodemsaneringsdecreet, maar voegen er aan toe dat geen rechtspraak bekend is omtrent de toepassing 
en interpretatie van het artikel. Over de draagwijdte van artikel 48ter kan daarom vooralsnog geen 
uitsluitsel gegeven worden. Bij een ruime interpretatie zou zich wel een probleem van delegatie van 
bevoegdheden kunnen voordoen. De Raad van State beoordeelt delegatie over het algemeen streng. 
1779 Het Bodemdecreet voert bijvoorbeeld wel in artikel 141 de verplichting in om een “site-onderzoek” 
uit te voeren in plaats van een oriënterend bodemonderzoek. Artikel 2 16° van het Bodemdecreet 
definieert het site-onderzoek als volgt: “bodemonderzoek dat uitgevoerd wordt op een site om de 
bodemverontreiniging of potentiële bodemverontreiniging afkomstig van de bodemverontreinigende 
activiteit waarvoor de site is vastgesteld in kaart te brengen en om de ernst ervan vast te stellen. Het 
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volgens BOUCKAERT terecht een gemiste kans1780. Het door de Vlaamse regering 
genomen initiatief om een apart brownfielddecreet uit te werken, zou dit wel kunnen 
opvangen1781. 
 
7. De saneringsplicht en -aansprakelijkheid en het beginsel “de vervuiler betaalt” 
 
a. De saneringsplicht en de saneringsaansprakelijkheid 
 
Met het Bodemsaneringsdecreet werd de beleidskeuze gemaakt om een onderscheid 
in te voeren tussen de saneringsplicht en de saneringsaansprakelijkheid. Hier wordt dit 
onderscheid geëvalueerd en komt aan bod wat het concreet inhoudt voor 
brownfieldontwikkeling. Volgens het decreet kan de saneringsplichtige persoon een 
andere persoon zijn dan de saneringsaansprakelijke en kan hij dus ook een persoon 
zijn die op geen enkele manier de bodemverontreiniging heeft veroorzaakt of heeft 
verergerd. De saneringsplicht ligt in de eerste plaats bij de exploitant van een 
vergunnings- of meldingsplichtige inrichting of activiteit op de grond waar de 
verontreiniging tot stand kwam, in de tweede plaats bij diegene die voor eigen 
rekening de feitelijke controle over de grond heeft, kortweg de gebruiker, of in de 
derde plaats bij de eigenaar van de grond1782. De vervuiler zelf wordt in eerste 
instantie dus niet geviseerd, tenzij uiteraard de exploitant, gebruiker of eigenaar de 
eigenlijke vervuiler is. Hiermee wordt de rechtstreekse toepassing van het beginsel 
“de vervuiler betaalt” verlaten1783. 
 
Het Bodemsaneringsdecreet onderscheidt zich daardoor van de bodemwetgevingen in 
de meeste andere onderzochte regimes, meer bepaald het Waals Gewest, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de VS. Deze regimes leggen de plicht om te saneren direct 
bij de aansprakelijke persoon. Nederland gaat uit van een vrijwillige saneringsplicht 
van de veroorzaker van een bodemverontreiniging en maakt ook geen onderscheid 
tussen saneringsplichtigen en saneringsaansprakelijken. Principieel is het dus wel de 
veroorzaker die moet betalen. Met betrekking tot een bedrijfsterrein waar een geval 
van ernstige verontreiniging is ontstaan die spoedig gesaneerd moet worden, legt de 
Wet bodembescherming sinds 1 januari 2006 evenwel een saneringsplicht op voor de 
eigenaar of de erfpachter1784. Bovendien staat het bevoegde gezag ook nog steeds het 
saneringsbevel ter beschikking voor andere eigenaars en erfpachters1785, al heeft dat 
bevel sterk aan belang ingeboet sinds de wijziging van de Wet bodembescherming op 
15 december 2005 en de invoering van de saneringsplicht bij bedrijfsterreinen. 
 
Bij de Vlaamse beleidskeuze waren vooral budgettaire overwegingen en de noodzaak 
van een efficiënte aanpak doorslaggevende factoren. De Vlaamse overheid heeft 
willen vermijden dat verontreinigde gronden te lang niet gesaneerd geraken door 
langdurige gerechtelijke procedures om uit te maken wie als veroorzaker van de 

                                                                                                                                            
site-onderzoek voldoet aan de doelstellingen van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 
voor de bodemverontreinigende activiteit waarvoor de site is vastgesteld”. 
1780 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/3, 19. 
1781 Cfr. infra. 
1782 Art. 10 §1 Bodemsaneringsdecreet. 
1783 D. RYCKBOST en S. DELODDERE, “Saneringsplicht bij bodemverontreiniging. Is het de 
vervuiler die betaalt?”, (noot onder R.v.St. nr. 65.039), T.M.R. 1997, 483. 
1784 Art. 55b lid 1 Wet bodembescherming. 
1785 Zie art. 43 lid 3 Wet bodembescherming. 
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bodemverontreiniging in aanmerking kan worden genomen1786. En het klopt dat, zoals 
DE SMEDT aangeeft, de omvang van de rechtspraak die zich tot op vandaag in 
verband met de toepassing van het Bodemsaneringsdecreet gevormd heeft, al bij al 
erg beheersbaar gebleven is1787. DE SMEDT ziet hiervoor twee redenen: in de eerste 
plaats omdat de rechtspraktijk het decreet relatief goed verteert, en in de tweede plaats 
omdat een groot aandeel van het bodemsaneringscontentieux plaatsvindt op 
administratief niveau, bij OVAM of bij de Vlaamse regering. 
 
De keuze van de persoon op wie de wettelijke verplichting tot bodemsanering rust, 
zijnde achtereenvolgens de exploitant, de gebruiker of de eigenaar, is volgens de 
parlementaire voorbereiding tevens een maatschappelijke keuze1788. Indien er een 
exploitant op het terrein aanwezig is, zal hij dus de eerste zijn die als 
saneringsplichtige moet worden aangesproken. Dat is niet onlogisch. In de meeste 
gevallen van bodemverontreiniging ligt de oorzaak van de verontreiniging immers bij 
de installaties die op deze gronden gevestigd zijn. In het kader van de aanwezige 
bedrijfsvoering kunnen bepaalde handelingen gesteld zijn die aanleiding geven tot 
bodemverontreiniging. De huidige exploitant van deze installaties beschikt over de 
meest volledige informatie en heeft kennis van de plaatselijke omstandigheden1789. In 
de minst complexe situatie is de exploitant ook de veroorzaker van de verontreiniging 
en valt de saneringsplicht samen met de saneringsaansprakelijkheid op dezelfde 
persoon.  
 
De problematiek van de (publiekrechtelijke) saneringsplicht versus de 
(civielrechtelijke) saneringsaansprakelijkheid zal zeker ter sprake komen bij de 
ontwikkeling van brownfields. Het feit dat het Bodemsaneringsdecreet een 
onderscheid maakt, lijkt op zich geen nadeel in te houden. Hoewel de regimes die het 
onderscheid niet maken, op het eerste gezicht eenvoudiger lijken, leiden zij niet tot 
minder juridische geschillen. Integendeel misschien wel. Het onderscheid kan dus 
behouden blijven. Het nieuwe Bodemdecreet doet dat trouwens ook resoluut: 

“De ervaringen van de OVAM om tegen de wil van de eigenaar van 
verontreinigde gronden tot ambtshalve sanering over te gaan op grond van 
het oude artikel 21, § 2, c), van het afvalstoffendecreet, evenals de 
ervaringen van de OVAM om tegen de wil van de eigenaar/gebruiker van 
verontreinigde gronden tot ambtshalve saneringen over te gaan op grond van 
het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, hebben 
aangetoond dat een onderscheiden regelgeving ten aanzien van 
respectievelijk plicht en aansprakelijkheid onverkort noodzakelijk is om het 
bestuur in de mogelijkheid te stellen de inertie en het stilzitten, 
teweeggebracht door oeverloze aansprakelijkheidsgeschillen, te doorbreken 
en daadwerkelijk tot onderzoeken en saneringen over te (doen) gaan. 

                                                 
1786 Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/1, 19. 
1787 P. DE SMEDT, “Bodemsanering”, in L. LAVRYSEN (ed.), Milieurechtspraak, Mechelen, Kluwer, 
2002, 539. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de situatie in de VS waar CERCLA tot een groot aantal 
lange en dure rechtszaken zou leiden. Zie hieromtrent P. O’BRIEN, Encouraging Environmentally 
Sustainable Growth in the United States, OESO, Economics Department Working Paper nr. 278, 2001, 
19, beschikbaar op http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/linkto/eco-wkp(2001)4 (laatst bezocht op 
5 april 2007); F. POWELL, Law and the Environment, West Educational Publishing Company, 1998, 
348. 
1788 Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/1, 17. 
1789 Ibid. 
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Vanuit de behoefte om aan de bodemverontreiniging effectief iets te doen, 
met daadkracht en onverminderd de aansprakelijkheidsdiscussie, is een 
afzonderlijke regelgeving inzake de plicht immers nog steeds even 
noodzakelijk als in 1995”1790. 

 
Het meest rechtvaardig is dat de saneringsplicht en de saneringsaansprakelijkheid bij 
dezelfde persoon liggen. Toch zal het zeker gebeuren dat een brownfieldontwikkelaar 
een, al dan niet vrijwillig opgenomen, saneringsplicht heeft, terwijl hij niet de 
saneringsaansprakelijke is. De brownfieldontwikkelaar zal dan de sanering in eerste 
instantie zelf moeten financieren. Dat betekent echter niet dat hij finaal ook zal 
moeten instaan voor de saneringskosten1791. Hij prefinanciert eigenlijk enkel. Hij kan 
namelijk achteraf de kosten verhalen op de saneringsaansprakelijke. Dat zal echter 
niet altijd evident zijn. Recht en praktijk kunnen op dit vlak sterk verschillen1792. 
Daarnaast kan de brownfieldontwikkelaar de kosten van de bodemsanering voor een 
deel opvangen door van de aansprakelijke persoon een voorschot te vorderen, of te 
eisen dat hij een financiële zekerheid stelt1793. 
 
b. Knelpunten en mogelijke oplossingen voor brownfields 
 
1) Algemeen 
 
Ondanks het feit dat het Bodemsaneringsdecreet in een vrij duidelijk regime voorziet 
met betrekking tot de saneringsplicht en de saneringsaansprakelijkheid, loopt de 
ontwikkeling van brownfields toch nog niet van een leien dakje. Problemen omtrent 
wie er juist moet saneren en de kosten betalen liggen vaak aan de oorsprong hiervan. 
De belangrijkste verklaring hiervoor is, dat het bij brownfields normaal gaat om echt 
oude bodemverontreiniging. Soms dateert de verontreiniging al van in het begin van 
de 19de eeuw. In dergelijke gevallen kan het onbillijk zijn om zelfs de eigenlijke 
vervuiler, in de veronderstelling dat hij gevonden wordt, hiervoor toch nog (volledig) 
aansprakelijk te stellen, bijvoorbeeld omwille van de beperkte wetenschappelijke 
kennis op het ogenblik van de verontreiniging.  
 
Is het niet de vervuiler zelf, maar iemand anders die de sanering moet of wil 
uitvoeren, dan kan die zich verhalen op de vervuiler. Nochtans kan het om allerlei 
redenen zeer moeilijk zijn om zich nog op de aansprakelijke vervuiler te verhalen. De 
aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld intussen verjaard zijn. Indien dat niet het geval is, 
zal het sowieso vaak moeilijk zijn om op basis van de toepasselijke 
aansprakelijkheidsregels de veroorzaker ook effectief aansprakelijk te stellen. Voor de 
toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek moet de schadelijdende partij 
bijvoorbeeld zowel de fout, als de schade en het oorzakelijk verband tussen beide 
aantonen. Als dat al lukt kan het bijvoorbeeld ook zijn dat de vennootschap die het 
terrein vervuild heeft, intussen failliet gegaan is of vereffend is. Voorts kan het zijn 
dat de persoon die de verontreiniging heeft veroorzaakt insolvabel, overleden, 
onbekend of onvindbaar is1794. Al deze en andere vaak voorkomende knelpunten 
komen hieronder uitgebreider aan bod. 
                                                 
1790 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 18. 
1791 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), Brownfields in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2004, 27. 
1792 Dit verschil komt uitgebreider in een volgend onderdeel aan bod. 
1793 Art. 11 Bodemsaneringsdecreet. Zie ook Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/1, 19. 
1794 F. VAN NUFFEL, “De ‘onschuldige bezitter’ in het bodemsaneringsdecreet”, T.M.R. 2002, 34. 
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De vraag zal dan automatisch zijn of in bepaalde situaties de saneringsplichtige of de 
(vrijwillige) brownfieldontwikkelaar niet tot op zekere hoogte tegemoet moeten 
worden gekomen. Om hierover uitspraak te doen, zal onder meer de prijs die de 
ontwikkelaar voor de brownfield betaald heeft zeker van belang zijn. Voor sommige 
knelpunten bestaan er reeds (gedeeltelijk) werkbare oplossingen of worden er 
specifieke voorgesteld. Voor andere moeten er meer algemene alternatieve 
oplossingen gezocht worden.  
 
2) Onschuldig bezit 
 
2.1. Algemeen 
 
De saneringsplicht staat in het Vlaams Gewest los van de veroorzaking van de 
bodemverontreiniging. Het is dus niet noodzakelijk de vervuiler die in eerste instantie 
de saneringskosten moet betalen. In de andere onderzochte gewesten en landen viseert 
de bodemwetgeving in de eerste plaats wel de vervuiler. Normaal gezien wordt de 
vervuiler als aansprakelijke gekwalificeerd en zal hij de sanering op zijn kosten 
moeten laten uitvoeren. Toch valt op dat in elk van deze regimes de wetgever ervoor 
geopteerd heeft om naast de eigenlijke veroorzaker van de verontreiniging ook andere 
personen aan een mogelijke aansprakelijkheid te onderwerpen. In de VS bijvoorbeeld 
kan volgens CERCLA zo goed als elke persoon of elke entiteit die ooit belangrijke 
handelingen heeft verricht met betrekking tot een vervuilde site, als een potentieel 
aansprakelijke persoon gezien worden1795. Zelfs alle vroegere eigenaars en 
exploitanten zijn potentieel aansprakelijk. In Nederland zijn eigenaars en erfpachters 
van ernstig verontreinigde bedrijfsterreinen die spoedig gesaneerd moeten worden 
saneringsplichtig en kan het bevoegde gezag aan andere eigenaars en erfpachters een 
saneringsbevel opleggen. Ook in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is de groep van personen die mogelijkerwijs moet opdraaien voor de sanering 
ruimer dan louter de veroorzaker van de verontreiniging1796.  
 
Zowel de situatie in het Vlaams Gewest als deze in de andere onderzochte gewesten 
en landen kan in een aantal gevallen tot zeer onbillijke resultaten leiden. Dat kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer eigenaars van een woning blijken te wonen op 
een vroegere stortplaats, wanneer het terrein waarop een recente woning staat, 
opgehoogd werd met verontreinigde grond of wanneer een perceel waarop een 
industriële vestiging staat, verontreinigd is door een naburig perceel. Of deze 
personen nu juridisch gekwalificeerd worden als saneringsplichtigen dan wel als 
saneringsaansprakelijken, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Feit is dat dergelijke 
personen moeilijk steeds verplicht kunnen worden om de bodemsanering op zich te 
nemen, ongeacht hun kwalificatie. Dat zou in bepaalde gevallen maatschappelijk 
onaanvaardbaar zijn. 
 
2.2. Bescherming van onschuldige personen in de onderzochte landen 
 

                                                 
1795 B. JACOBS, “Basic Brownfields”, Journal of Natural Resources & Environmental Law 1996-97, 
Vol. 12, 268.  
1796 Zie respectievelijk artikel 19 van het Waalse Bodemsaneringsdecreet en artikel 11 van de 
Bodemordonnantie. 
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De verschillende wetgevers zijn zich goed bewust van de mogelijke onbillijke 
uitkomst van de juridische regels omtrent de saneringsplicht en/of de 
saneringsaansprakelijkheid. Daarom besteden vele wetgevingen terecht aandacht aan 
de bescherming van de zogenaamde onschuldige bezitter1797, zij het dat deze term 
vooral gebruikt wordt in het Vlaams Gewest. Zowat in alle onderzochte regimes is er 
wel een of andere vorm van bescherming van bepaalde saneringsplichtigen of -
aansprakelijken.  
 
Zoals besproken in het voorgaande hoofdstuk, voorziet het Vlaamse 
Bodemsaneringsdecreet onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de 
saneringsplicht. Dat kan zowel bij nieuwe als bij historische bodemverontreiniging. 
Diegene die aanvankelijk als saneringsplichtige werd aangeduid, krijgt dan het 
zogenaamde statuut van de onschuldige bezitter. De voorwaarden zijn terug te vinden 
in respectievelijk artikel 10 §2 van het Bodemsaneringsdecreet voor nieuwe 
bodemverontreiniging en artikel 31 §§2-3 van het Bodemsaneringsdecreet voor 
historische bodemverontreiniging. Daarnaast is het bij een vastgestelde site ook 
mogelijk dat een persoon bevrijd wordt van de saneringsplicht doordat OVAM hem 
op grond van artikel 47quinquies §3 van het decreet een exoneratie toekent van enige 
plicht tot oriënterend bodemonderzoek1798. De uiteindelijke saneringsaansprakelijke 
krijgt geen extra bescherming via het decreet. 
 
De Vlaamse decreetgever heeft de correctie ten voordele van “onschuldige” 
saneringsplichtigen in de artikelen 10 en 31 van het Bodemsaneringsdecreet 
aangebracht naar Amerikaans en Nederlands voorbeeld1799. In de VS beschikken 
PRP’s namelijk ook over de mogelijkheid om onder hun aansprakelijkheid uit te 
komen. CERCLA bepaalt dat PRP’s niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien 
zij bewijzen dat het vrijkomen of de dreiging van het vrijkomen van een gevaarlijke 
stof en de schade die daaruit voortvloeit enkel en alleen te wijten is aan: 1) een daad 
van God; 2) een oorlogsdaad; 3) een daad of nalatigheid van een derde, die geen 
werknemer of agent is van de verweerder, en die geen contractuele relatie heeft met 
de verweerder (zogenaamde third party defense); of 4) een combinatie van deze 
daden1800. Vooral van de third party defense wordt gebruik gemaakt. Onschuldige 
kopers van een verontreinigd terrein kunnen zich bovendien beroepen op de innocent 
landowner defense. De voorwaarden voor deze laatste bescherming komen sterk 
overeen met de third party defense. De innocent landowner defense geldt echter ook 
wanneer er een contractuele relatie is, zoals dat tussen kopers het geval is. 
 
De Nederlandse wetgever heeft het ook noodzakelijk geacht bepaalde personen die 
voor de sanering aangesproken kunnen worden, extra te beschermen. Wanneer het 
bevoegde gezag aan de eigenaar of erfpachter van een verontreinigd terrein een 
saneringsbevel geeft, staan hem namelijk op grond van artikel 46 van de Wet 
bodembescherming onder bepaalde voorwaarden een aantal 
ontsnappingsmogelijkheden ter beschikking. Deze voorwaarden komen sterk overeen 
met de voorwaarden in het Bodemsaneringsdecreet. 
 
                                                 
1797 D. RYCKBOST en S. DELODDERE, o.c., 483. 
1798 F. VAN NUFFEL, “De ‘onschuldige bezitter’ in het bodemsaneringsdecreet”, T.M.R. 2002, 34. 
1799 INTERUNIVERSITAIRE COMMISSIE TOT HERZIENING VAN HET MILIEURECHT IN HET 
VLAAMS GEWEST, Voorontwerp decreet milieubeleid, Brugge, die Keure, 1995, 1110-1111. 
1800 42 U.S.C. §9607, (b).  
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De visie van de Vlaamse decreetgever heeft binnen België verdere navolging 
gekregen. Zo voorziet ook het Waalse Bodemsaneringsdecreet in een vrijstelling van 
de débiteur, zijnde diegene die normaal de bodemonderzoeken en mogelijkerwijs de 
sanering moet uitvoeren en betalen. Hij is dus de aansprakelijke persoon1801. De 
vrijstellingsmogelijkheden en -voorwaarden staan beschreven in de artikelen 20 t.e.m. 
22 van het Waalse Bodemsaneringsdecreet. Een interessante mogelijkheid is onder 
meer dat de débiteur onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is wanneer een derde 
zijn plaats inneemt1802. Een van de voorwaarden is dat de derde zich formeel 
engageert alle verplichtingen van de débiteur uit te voeren. Voorts moet de bevoegde 
overheid haar akkoord geven en moet de derde, indien dat gevraagd wordt, een 
zekerheid stellen. Deze voorwaarden zijn cumulatief1803. Een dergelijke algemene 
vrijstellingsmogelijkheid lijkt niet te bestaan in het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet. 
Hier moet dan wel gekeken worden naar de situatie van de saneringsplichtige en niet 
naar die van de saneringsaansprakelijke, die sowieso nooit vrijgesteld wordt. Enkel in 
het kader van een overdracht van een grond kan iemand anders dan de 
saneringsplichtige de voorziene verplichtingen van onderzoek en mogelijkerwijze 
sanering op zich nemen. Dat kan ingevolge artikel 40 van het Vlaamse 
Bodemsaneringsdecreet gebeuren door de verwerver van de grond (§1) of door een 
persoon die beschikt over een rechtsgeldige titel om de overdracht te doen uitvoeren 
(§1bis). Buiten de overdracht van een grond om lijkt het dus niet mogelijk. Eventueel 
kan de vrijwillige sanering op grond van artikel 47bis gezien worden als een 
overname van de saneringsplicht, maar dat artikel geeft niet de indruk met dat 
oogmerk geredigeerd te zijn. Het artikel 47bis bepaalt namelijk niet dat de 
saneringsplichtigen vrijgesteld worden, ook al zou dat in concreto het resultaat van 
hun handelen moeten zijn. 
 
Het Waalse Bodemsaneringsdecreet, noch de parlementaire voorbereiding die eraan 
voorafging, bevat enige verduidelijking over de redenen van de veralgemeende 
vrijstellingsmogelijkheid. Toch lijkt het een interessante optie. Een 
brownfieldontwikkelaar zou op die manier tot een overeenkomst kunnen komen met 
de eigenaar (of een mogelijke gebruiker of exploitant) omtrent de sanering en de 
ontwikkeling van een brownfield zonder dat hierbij een overdracht gepaard hoeft te 
gaan. De saneringsplichtige zou dan definitief vrijgesteld zijn van zijn plicht. Het 
Vlaamse netwerk van ondernemingen VOKA heeft hier in het verleden overigens 
reeds een onderzoek naar gevraagd1804.  
 
Van de onderzochte landen en gewesten voorziet enkel het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest niet in een bescherming van onschuldige eigenaars of exploitanten/gebruikers. 
Diegene die volgens de Bodemordonnantie een verkennend bodemonderzoek moet 
uitvoeren1805, en indien nodig ook alle andere onderzoeken en de saneringswerken, is 

                                                 
1801 Letterlijk vertaald is de débiteur de schuldenaar. 
1802 Art. 20 lid 1 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 
1803 Parl. St. W. Parl. 2003-04, nr. 666/13, 47. 
1804 Zie het snelbericht “Hergebruik van verlaten industriële sites” van 21 juni 2002 (“Het moet 
onderzocht worden of de verplichtingen van bodemsaneringen kunnen overgedragen worden aan 
derden, zodat een projectontwikkelaar het project kan ontwikkelen en een gespecialiseerde 
saneringsmaatschappij zorgt voor sanering”), op http://www.voka.be (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1805 Dat is op basis van artikel 11 van de Bodemordonnantie: 1° de overdrager van een zakelijk recht op 
een terrein dat verontreinigd is of waarvoor sterke aanwijzingen op verontreiniging bestaan of op een 
terrein waar een risicoactiviteit uitgeoefend werd, alsook van de overdrager van de milieuvergunning 
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ook diegene die alles finaal bekostigt. Hij wordt dus verondersteld aansprakelijk te 
zijn. Ondanks het feit dat deze persoon ook een andere persoon kan zijn dan de 
vervuiler – bijvoorbeeld een stopzettende exploitant wiens terrein verontreinigd is 
door een naburig perceel – , bevat de Bodemordonnantie geen vrijstellingsgronden.  
 
Volgens artikel 12 van de Bodemordonnantie kunnen bepaalde personen zich wel in 
de plaats stellen van de in gebreke blijvende overdrager, exploitant of veroorzaker. 
Het kan namelijk gebeuren dat de overdrager van een terrein, de voormalige 
exploitant of de veroorzaker van de verontreiniging niet de nodige informatie 
verstrekken aan de overheid en vooral aan de nieuwe verwerver of bezetter. In dat 
geval blijft er de nieuwe bezetter niets anders te doen dan zelf de staat van de grond 
waar hij zich wenst te vestigen te laten onderzoeken. Deze personen kunnen door het 
uitvoeren van het onderzoek echter niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor 
een mogelijke noodzakelijke sanering. In tegenstelling tot de situatie in het Waals 
Gewest, blijft de aansprakelijkheid voor de kosten bij de in gebreke blijvende 
overdrager, exploitant of veroorzaker. De parlementaire voorbereiding is hier ook zeer 
duidelijk over: 

“Om te voorkomen dat er met het verkennend bodemonderzoek dat deze 
persoon zou uitvoeren voor hem verplichtingen zouden ontstaan die in 
eerste instantie door de voormalige gebruikers of beheerders van het terrein 
gedragen hadden moeten worden, wordt uitdrukkelijk gesteld dat de 
voormalige grondeigenaars of -gebruikers aansprakelijk blijven en dat de 
tussenkomst van een nieuwe operator die hen wegens hun tekortkoming 
vervangt, hen geenszins vrijstelt van hun verantwoordelijkheid. De nieuwe 
operator die verplicht is hen ingevolge hun tekortkomingen te vervangen, 
moet al zijn rechten kunnen blijven genieten om zich tegen de voormalige 
eigenaars of gebruikers te keren”1806. 

 
Deze situatie zou wel eens tot een blokkering van de betrokken vastgoedmarkt kunnen 
zorgen. Onschuldige personen op een terrein dat bijvoorbeeld verontreinigd is door 
een aanpalend terrein en waar duidelijk concrete hinder is, zullen niet meer geneigd 
zijn hun terrein over te dragen. Dat zou namelijk inhouden dat zij het terrein moeten 
onderzoeken en mogelijkerwijze saneren en zij zich achteraf op niemand kunnen 
beroepen om de kosten te verhalen. Correcties ten voordele van “onschuldige” 
saneringsplichtigen dan wel “onschuldige” saneringsaansprakelijken, zoals deze 
bestaan in de andere onderzochte landen en gewesten, zijn daarom positief. De 
Bodemordonnantie zou in navolging van de onderzochte regimes best ook in een 
vrijstelling van onschuldige exploitanten of eigenaars voorzien. Dat geldt zeker gezien 
het feit dat de ordonnantie zich richt tot de zwaarst verontreinigde gronden, waarvan 
de sanering over het algemeen zeer duur zal zijn. 
 
De bescherming van onschuldige personen kan als volgt samengevat worden: 
 
 Bescherming van onschuldige personen 
Vlaams Gewest Vrijstelling mogelijk van saneringsplicht, niet van 

saneringsaansprakelijkheid (art. 10 §2 en art. 31 §§2-3 

                                                                                                                                            
die betrekking heeft op de risicoactiviteit; 2° de stopzettende exploitant; 3° de veroorzaker van het 
ongeluk of, indien deze niet nader kan worden bepaald, de exploitant. 
1806 Parl. St. Br. H. R. 2003-04, nr. A-530/1, 8. 
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Bodemsaneringsdecreet, voor respectievelijk nieuwe en 
historische bodemverontreiniging) 

VS (CERCLA) Vrijstelling mogelijk van saneringsaansprakelijkheid (42 
U.S.C. §9607, (b) 

Nederland Vrijstelling mogelijk van saneringsbevel (art. 46 Wet 
bodembescherming) 

Waals Gewest Vrijstelling mogelijk van de débiteur (art. 20-22 Waalse 
Bodemsaneringsdecreet) 

Br. H. Gewest Nee 
 
2.3. Tekortkomingen van het Bodemsaneringsdecreet 
 
Dat de bescherming van onschuldige personen onder bepaalde voorwaarden 
noodzakelijk is, lijkt vrij algemeen aanvaard. Dat betekent echter niet dat het Vlaamse 
systeem van onschuldig bezit niet kan worden verbeterd. Het vertoont namelijk enkele 
tekortkomingen, waarvoor de Vlaamse decreetgever best zo snel mogelijk zou 
optreden.  
 
In de eerste plaats is het onder het huidige Bodemsaneringsdecreet zo dat OVAM 
slechts één persoon als saneringsplichtige kan aanduiden, zijnde de exploitant, de 
eigenaar of de gebruiker, en OVAM moet bij de aanduiding de volgorde die het 
Bodemsaneringsdecreet aangeeft volgen. Maant OVAM een eigenaar aan te saneren, 
terwijl er een exploitant/gebruiker op zijn terrein aanwezig is, dan kan deze eigenaar 
aantonen dat hij niet saneringsplichtig is, louter omwille van het feit dat er een 
exploitant/gebruiker is1807. De voorrangsregels worden immers op een bindende en 
exclusieve manier toegepast1808. Ingeval dan de decretaal aangeduide 
saneringsplichtige aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling 
van de saneringsplicht, zal OVAM normaal ambtshalve moeten optreden. Onder het 
huidige systeem mag OVAM dus slechts eenmaal een saneringsplichtige aanduiden. 
Vangt zij daar bot, dan kan zij zich niet richten tot een volgende persoon. Er geldt met 
andere woorden een enkelvoudige en exclusieve aanduiding1809. Dat is althans het 
standpunt van de voorgaande en de huidige bevoegde Vlaamse minister en OVAM 
heeft zich daar noodgedwongen aan aangepast1810. 
 
Het gevaar hiermee is dat bijvoorbeeld een grondeigenaar, wetende dat zijn grond 
verontreinigd is, een eenvoudig gebouw (bijvoorbeeld een frietkraam of een 
                                                 
1807 M.B. 23 december 1998, T.M.R. 1999, 390. 
1808 D. RYCKBOST en S. DELODDERE, “Saneringsplicht bij bodemverontreiniging. Is het de 
vervuiler die betaalt?”, (noot onder R.v.St., n.v. Eikenaar, nr. 65.039, 6 maart 1997), T.M.R. 1997, 475. 
1809 Zie ook P. DE SMEDT, “De implicaties van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet op het beheer en 
de vereffening van het faillissement: van nu en straks”, T.M.R. 2006, 532. 
1810 Zie o.m. het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en 
Ontwikkelingssamenwerking van 17 juni 2004 houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen 
het besluit van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) van 24 
januari 2003 waarbij de OVAM beslist dat de heer en mevrouw Hufkens-Van den Bergh niet aantonen 
dat zij conform de bepalingen van artikel 10 Bodemsaneringsdecreet niet verplicht zijn om tot 
bodemsanering over te gaan (niet gepubliceerd); het besluit van de Vlaamse minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 10 augustus 2004 houdende uitspraak over het beroep 
aangetekend tegen het besluit van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest 
(OVAM) van 21 april 2004 waarbij de OVAM beslist dat de intercommunale Solva niet aantoont dat 
zij conform de bepalingen van artikel 31 Bodemsaneringsdecreet niet verplicht is om tot 
bodemsanering over te gaan (niet gepubliceerd). 



 348 

garagebox) op zijn grond zet of laat zetten en het vervolgens verhuurt (eventueel zelfs 
een recht van bezetting ter bede toestaat). Wanneer OVAM de eigenaar aanspreekt, 
dan kan hij aantonen dat er een feitelijke gebruiker is die de controle heeft over de 
grond, waardoor hij aan de saneringsplicht ontsnapt. Wanneer OVAM dan de 
feitelijke gebruiker aanspreekt om de sanering te laten uitvoeren, zal dat veelal zonder 
resultaat zijn omdat hij voldoet aan de voorwaarden van onschuldig bezit en/of 
wegens gebrek aan financiële middelen. De grondeigenaar blijft vervolgens buiten 
schot, daar OVAM zich reeds tot de feitelijke gebruiker gewend heeft. 
 
In de tweede plaats is het noodzakelijk de voorwaarden tot vrijstelling van de 
saneringsplicht billijker te maken. Bij historische bodemverontreiniging moet de 
saneringsplichtige bewijzen dat hij de verontreiniging niet zelf heeft veroorzaakt én 
dat hij op het ogenblik waarop hij eigenaar of gebruiker werd van de grond niet op de 
hoogte was of behoorde te zijn van de verontreiniging. Dat hij de verontreiniging niet 
heeft veroorzaakt, kan hij meestal nog relatief eenvoudig aantonen. Dat hij niet op de 
hoogte was of behoorde te zijn daarentegen, blijkt in de praktijk zeer moeilijk te 
bewijzen. De saneringsplichtige moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat op het 
ogenblik van verwerving of ingebruikneming er geen (restanten van) installatie van de 
mogelijk vervuilende activiteiten meer zichtbaar waren (fabrieksgebouw, tanks, 
brandstofpompen,…). Bovendien mag toen niets op het terrein gewezen hebben op 
mogelijke verontreiniging (ophogingen, afwezigheid van plantengroei,…)1811. Voor 
privé-personen voorziet artikel 31 §3 Bodemsaneringsdecreet wel nog een extra 
uitzondering, maar voor rechtspersonen, en dus voor zo goed als elke onderneming, 
blijft het bij de twee genoemde cumulatieve voorwaarden.  
 
2.4. Oplossingen in het Bodemdecreet 
 
Het nieuwe Bodemdecreet vangt deze problemen als volgt op. Wat de exclusieve 
aanduiding van de saneringsplichtige betreft, hier wordt van af gestapt. Volgens de 
parlementaire voorbereiding bij het decreet kan OVAM, in afwijking van de huidige 
bodemsaneringsreglementering, “enkel residuair ambtshalve optreden wanneer alle 
betrokken partijen (de exploitant en gebruiker voor zover aanwezig, én de eigenaar) 
vrijstelling van de plicht hebben bekomen”1812. Dus als een saneringsplichtige aan de 
voorwaarden van het onschuldig bezit voldoet, dan moet OVAM de volgende 
saneringsplichtige aanspreken. De volgorde van saneringsplichtigen verandert ook, in 
die zin dat OVAM de gebruiker steeds vóór de eigenaar aanmaant. De eigenaar hoeft 
dus niet meer te bewijzen dat er een feitelijke gebruiker is. Pas wanneer elke 
mogelijke saneringsplichtige blijkt onschuldig te zijn, kan OVAM ambtshalve 
optreden.  
 
Net zoals onder het huidige Bodemsaneringsdecreet, blijft het zo dat, indien een van 
de saneringsplichtige niet voldoet aan de voorwaarden van onschuldig bezit, hij zal 
moeten saneren. Blijft hij in gebreke, dan kan OVAM wel reeds ambtshalve optreden. 
 

                                                 
1811 UNIZO, Bodemsanering vervuilde grond in Vlaanderen, 12 mei 2005, 24, op 
http://www.unizo.be/images/res153810_1.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1812 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 21. 
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Het gevolg van deze wijziging is dat de draagwijdte van de saneringsplicht aanzienlijk 
uitgebreid wordt1813. OVAM gaat meer kansen krijgen om een saneringsplichtige te 
vinden die niet aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoet.  
 
Met de huidige relatief strenge vrijstellingsvoorwaarden zal dat automatisch 
betekenen dat er meer personen saneringsplichtig gaan kunnen zijn. Dat is nochtans 
niet meteen de bedoeling van de auteurs van het Bodemdecreet. Vandaar dat het 
decreet meteen ook de vrijstellingsvoorwaarden soepeler en daardoor billijker maakt. 
Op die manier vermijdt het decreet dat teveel personen saneringsplichtig kunnen 
worden (met mogelijkerwijs meer discussies over het al dan niet voldoen aan de 
voorwaarden tot gevolg). 
 
Het Bodemdecreet sleutelt vooral aan de voorwaarden voor de exploitant en de 
gebruiker. In afwijking van de regeling voorzien in het Bodemsaneringsdecreet 
hanteert het Bodemdecreet inzake de vrijstelling van de saneringsplicht namelijk 
onderscheiden voorwaarden voor de exploitant en de gebruiker enerzijds en de 
eigenaar anderzijds1814. De exploitant en de gebruiker worden in de nieuwe regeling 
vrijgesteld van de saneringsplicht als zij aantonen dat zij de bodemverontreiniging 
niet zelf hebben veroorzaakt en de bodemverontreiniging niet tot stand gekomen is 
tijdens hun beheer van de grond1815. De eerste voorwaarde is identiek gebleven. De 
tweede voorwaarde daarentegen is ingrijpend gewijzigd. De exploitant en de 
gebruiker moeten niet langer aantonen dat zij niet op de hoogte waren of behoorden te 
zijn, maar enkel dat de bodemverontreiniging niet tot stand gekomen is tijdens hun 
beheer. Het lijkt op het eerste gezicht eenvoudiger om hieraan te voldoen. 
 
Het gevolg van deze soepelere voorwaarden zal zijn dat het aantal onschuldige 
bezitters stijgt. Volgens sommigen zou deze stijging het aantal ambtshalve saneringen 
doen toenemen1816, waarna de vraag rijst of OVAM toereikende middelen heeft om 
meer ambtshalve te saneren. Deze conclusie lijkt echter iets te snel getrokken. De 
soepelere voorwaarden liggen namelijk in balans met de regel dat OVAM slechts 
ambtshalve mag optreden wanneer alle betrokken partijen vrijstelling van de plicht 
hebben bekomen. OVAM krijgt meer kansen om een saneringsplichtige aan te 
spreken, maar de saneringsplichtige kan gemakkelijker een vrijstelling bekomen. Het 
is van belang dat beide wijzigingen samen doorgevoerd zijn, anders zou de balans niet 
in evenwicht zijn. 
 
Wat de eigenaar betreft, voor hem blijft de vrijstellingsvoorwaarde van het “niet op de 
hoogte zijn of behoren te zijn van de verontreiniging” behouden1817. De 
vrijstellingsvoorwaarde wordt echter bijgestuurd in die zin dat de Vlaamse regering er 
bij uitvoeringsbesluit op basis van objectieve factoren een gedifferentieerde invulling 
kan aan geven (bijvoorbeeld naargelang het tijdstip van verwerving van de grond, het 
tijdstip van verontreiniging, de aard van de verontreiniging,…) middels de invoering 
van weerlegbare en onweerlegbare vermoedens1818. Daardoor zou het duidelijker 
moeten zijn voor eigenaars hoe zij hun “onwetendheid” kunnen bewijzen. 

                                                 
1813 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/3, 15. 
1814 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 22. 
1815 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 21. 
1816 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/3, 5. 
1817 Zie art. 12 §2 3° en art. 23 §2 3° Bodemdecreet. 
1818 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 5. 
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Aan de hand van deze wijzigingen lijkt het Bodemdecreet een bevredigende oplossing 
te bieden voor de tekortkomingen van het Bodemsaneringsdecreet op het vlak van het 
onschuldig bezit. 
 
2.5. Naar een uitbreiding van het onschuldig bezit? Over de bescherming van 
toekomstige koper te goeder trouw en de windfall lien. 
 
In de VS bestaat er een bescherming die nog verder gaat dan deze voor onschuldige 
bezitters, meer bepaald de zogenaamde bescherming van toekomstige kopers te 
goeder trouw (bona fide prospective purchasers). Personen die namelijk na 11 januari 
2002, datum van inwerkingtreding van de Brownfields Act, een brownfield verwerven 
kunnen onder bepaalde voorwaarden1819 in aanmerking komen voor een vrijstelling 
van aansprakelijkheid, zelfs wanneer zij weten dat de brownfield verontreinigd is. Een 
dergelijke bepaling bestaat niet in de andere onderzochte regimes. Daar zal de 
onschuldige bezitter steeds moeten kunnen aantonen dat hij niet op de hoogte was of 
behoorde te zijn van de verontreiniging bij het sluiten van de koop. Potentiële 
brownfieldontwikkelaars zullen echter vaak op de hoogte zijn van de verontreiniging, 
of toch zeker behoren te zijn. In de VS kunnen deze ontwikkelaars dus ook vrijgesteld 
zijn van aansprakelijkheid.  
 
Aan de vrijstelling is de zogenoemde windfall lien verbonden. Hoewel de koper te 
goeder trouw is vrijgesteld van aansprakelijkheid, kan het zijn dat hij toch bepaalde 
kosten moet terugbetalen aan de overheid die ambtshalve is opgetreden. Daarom heeft 
de overheid een soort van recht op het gesaneerde goed (of een ander door de eigenaar 
aangeboden goed) om de opgelopen saneringskosten, die zij niet heeft kunnen 
terugvorderen, toch te recupereren. Dit kan enkel wanneer de door de overheid 
genomen saneringsmaatregelen de redelijke marktwaarde van het goed doen stijgen 
boven de redelijke marktwaarde die het goed had voor de sanering1820. De overheid 
kan haar recht ook pas doen gelden op het ogenblik dat de eigenaar het goed 
verkoopt1821. 
 
De bescherming van toekomstige kopers te goeder trouw, en de daaraan gekoppelde 
windfall lien, lijkt op het eerste gezicht een interessante optie. 
Brownfieldontwikkeling lijkt ermee gebaat te zijn. De meningen in de rechtsleer zijn 
echter zeer verdeeld1822 en de bescherming kent zelfs enkele hevige tegenstanders1823. 
                                                 
1819 De voorwaarden zijn hoofdzakelijk terug te vinden in de definitie van een bona fide prospective 
purchaser (42 U.S.C. §9601, (40)). Zo moet een persoon die als bona fide prospective purchaser in 
aanmerking wil komen bijvoorbeeld aantonen dat hij het terrein heeft gekocht na de totstandkoming 
van de verontreiniging. Hij moet hiervoor alle gepaste inlichtingen ingewonnen hebben. Vervolgens 
moet hij redelijke stappen nemen om verdere verontreiniging te stoppen en naar de toekomst toe te 
voorkomen. De koper zal ook zijn volledig medewerking verlenen aan personen die op het terrein 
komen om saneringsmaatregelen te nemen. Daarnaast bepaalt §9607, (r), (1), van Titel 42 U.S.C. nog 
dat een bona fide prospective purchaser niet aansprakelijk is zolang hij de uitvoering van 
saneringsmaatregelen niet verhindert. 
1820 42 U.S.C. §9607, (r), (3), (B).  
1821 42 U.S.C. §9607, (r), (4). Het spreekt voor zich dat het bepalen van de waardestijging door de 
sanering geen gemakkelijke opdracht is. 
1822 Cfr. hoofdstuk II. 
1823 Zie bijvoorbeeld J. EPSTEIN, “Searching for the Meaning of ‘Stop’: New Due Diligence Problems 
for Prospective Purchasers Under the 2002 CERCLA Amendment”, The Environmental Lawyer 2003, 
543-564; G. KETTLES, “Bad Policy: CERCLA’s Amended Liability for New Purchasers”, Journal of 
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Directe overname is dus niet aangewezen, maar het concept is wel het overwegen 
waard. Een gedetailleerd vergelijkend onderzoek van de voorwaarden zou aan een 
mogelijke introductie vooraf moeten gaan. Hier kan enkel een aanzet daartoe worden 
gegeven. 
 
3) Verjaring van aansprakelijkheid 
 
3.1. Algemeen 
 
De bodemverontreiniging bij brownfields is vaak vele jaren geleden veroorzaakt. 
Sommige brownfields zijn zelfs al verontreinigd van in het begin van de 19de eeuw. In 
dergelijke gevallen kan het zijn dat de aansprakelijkheid verjaard is. Het gevolg van 
de verjaring is dat de schuld niet langer opeisbaar is. Wanneer een ander persoon dan 
de vervuiler een brownfield saneert, is deze regeling zeer relevant. Hij kan zich 
namelijk volgens het Bodemsaneringsdecreet normaal verhalen op de vervuiler. Is de 
aansprakelijkheid van de vervuiler echter verjaard, dan zal de saneerder zijn kosten 
niet meer kunnen recupereren. De Stad Gent heeft dat helaas recentelijk in haar nadeel 
nog moeten ondervinden in een zaak tegen de NV La Floridienne1824. 
 
De verjaringsregeling is hoofdzakelijk terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek1825. 
De maatschappelijke verantwoording van de instelling van de verjaring is dat het tot 
de essentiële belangen van de gemeenschap behoort dat rechtsvorderingen niet 
eindeloos blijven voortduren, maar, na verloop van een zekere tijd en onder de 
voorwaarden die de wet bepaalt, verloren kunnen gaan1826. De instelling zelf van de 
verjaring belangt daarom de openbare orde aan. Partijen kunnen vooraleer de 
verjaring is ingetreden, geen afstand doen van de verjaring1827. Het recht om de 
verjaring in te roepen raakt echter de openbare orde niet. Partijen kunnen dus wel 
afstand doen van een verkregen verjaring1828 en de rechter mag het middel van 
verjaring niet ambtshalve toepassen1829. Een verjaarde schuld kan ook steeds vrijwillig 
betaald worden. Dat zal echter slechts uitzonderlijk het geval zijn1830. 
 
3.2. Verjaringstermijnen 
 
Voor het huidige onderzoek over historische bodemverontreiniging bij brownfields 
zijn vooral de verjaringstermijnen van belang. Deze zijn ingrijpend gewijzigd door de 
                                                                                                                                            
Environmental Law 2002/2003, 1-43 (ook verschenen in UCLA Journal of Environmental Law & 
Policy 2003, 1-43).  
1824 Cfr. infra. 
1825 De Vlaamse decreetgever heeft inzake historische bodemverontreiniging geen 
aansprakelijkheidsrecht ingevoerd dat met betrekking tot de verjaring zou zijn onderworpen aan een 
van het gemeen recht afwijkende verjaringstermijn. Dat maakt dat het gemeen recht van toepassing is. 
Nochtans zou de decreetgever, indien gewenst, in het licht van het in het voorgaande hoofdstuk 
uitgebreid besproken rechtspraak van het Arbitragehof wel kunnen afwijken van het federale gemeen 
recht. 
1826 A. VAN OEVELEN, “Recente ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring in het burgerlijk 
recht”, R.W. 2000-01, 1433-1434. 
1827 Art. 2220 B.W. 
1828 Ibid. 
1829 Art. 2223 B.W. 
1830 Die betaling kan niet als een onverschuldigde betaling teruggevorderd worden (A. VAN 
OEVELEN, “Recente ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht”, R.W. 
2000-01, 1433). 
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wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de 
verjaring1831. Er moet daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen de contractuele 
en de buitencontractuele vorderingen. De contractuele vordering zal hoofdzakelijk 
voortvloeien uit de tekortkoming aan de leveringsplicht of de aanwezigheid van een 
verborgen gebrek. Deze vordering verjaart krachtens artikel 2262bis §1 eerste lid 
B.W. door verloop van tien jaar. Onder de tienjarige verjaringstermijn vallen namelijk 
alle persoonlijke rechtsvorderingen, andere dan rechtsvorderingen tot 
schadevergoeding op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid1832. Het gaat 
onder meer om de vordering tot nakoming of tot ontbinding wegens wanprestatie van 
een overeenkomst en om de vordering tot schadevergoeding wegens contractuele 
wanprestatie. 
 
Voor de buitencontractuele vorderingen bestaat er een dubbele verjaringstermijn. 
Dergelijke vorderingen verjaren vooreerst op basis van artikel 2262bis §1 tweede lid 
B.W. “door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde 
kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit 
van de daarvoor aansprakelijke persoon”. Volgens BOONE lijkt het, in navolging van 
de situatie in Nederland, redelijk inzake schade uit bodemverontreiniging aan te 
nemen dat de vijfjarige termijn eerst aanvangt na het onderzoek waaruit de 
saneringsnoodzaak blijkt1833. Buitencontractuele vorderingen verjaren voorts op basis 
van artikel 2262bis §1 derde lid B.W. “in ieder geval door verloop van twintig jaar 
vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich 
heeft voorgedaan”. Deze termijnen zijn geïnspireerd door het Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek1834. 
 
                                                 
1831 B.S. 17 juli 1998. Zie over deze wet: H. BOCKEN, I. BOONE, B. CLAESSENS, D., COUNYE, E. 
DE KEZEL en P. DE SMEDT, De herziening van de bevrijdende verjaring door de Wet van 10 juni 
1998. De gelijkheid hersteld?, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 172 p.; I. CLAEYS, 
“De nieuwe verjaringswet: een inleidende verkenning”, R.W. 1998-99, 377-403; I. CLAEYS, “Een 
tweede blik op de nieuwe verjaringswet”, in X, CBR Jaarboek 1998-99, Antwerpen – Apeldoorn, 
Maklu, 1999, 201-239; A. JACOBS, “La loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en 
matière de prescription”, T.B.B.R. 1999, 10-35; D. MEULEMANS en I. GERLO, “De wet van 10 juni 
1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring”, Waarvan Akte 2001, nr. 4, 1-10; 
N. PEETERS, “Recente wijzigingen inzake verjaringstermijnen”, A.J.T. 1998-99, 329-333; J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK en R. DALCQ, “La loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en 
matière de prescription”, J.T. 1998, 705-709; A. VAN OEVELEN, “Recente ontwikkelingen inzake de 
bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht”, R.W. 2000-01, 1433-1444. Voor een overzicht van de 
toestand voor de wetswijziging, zie A. VAN OEVELEN, “Algemeen overzicht van de bevrijdende 
verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht” T.P.R. 1987, 1755-1842. 
1832 A. VAN OEVELEN, “Recente ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring in het burgerlijk 
recht”, R.W. 2000-01, 1437. 
1833 I. BOONE, “De verjaring van de vordering tot schadeherstel op grond van buitencontractuele 
aansprakelijkheid en van de burgerlijke vordering uit een misdrijf”, in H. BOCKEN, I. BOONE, B. 
CLAESSENS, D., COUNYE, E. DE KEZEL en P. DE SMEDT, De herziening van de bevrijdende 
verjaring door de Wet van 10 juni 1998. De gelijkheid hersteld?, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1999, 109. Zij verwijst in voetnoot 323 naar Nederlandse rechtsliteratuur waarin 
een gelijkaardige oplossing verdedigd wordt. 
1834 Vergelijk artikel 3:310 lid 1 van het Nederlandse B.W.: “Een rechtsvordering tot vergoeding van 
schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van 
de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete 
als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van 
twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden”. 
De dubbele termijn in Nederland is evenwel zonder onderscheid van toepassing op contractuele en 
buitencontractuele vorderingen tot vergoeding van schade. 
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De dubbele verjaringstermijn is niet alleen van toepassing op de vorderingen 
gebaseerd op de artikelen 1382-1383 B.W. (foutief gedrag of nalatigheid of 
onvoorzichtigheid), maar onder meer ook op deze gebaseerd op de artikelen 1384 
eerste lid, 1385 en 1386 B.W. (kwalitatieve aansprakelijkheid voor zaken) en artikel 
1384 tweede tot vijfde lid B.W. (kwalitatieve aansprakelijkheid voor andermans 
gedrag). VAN NUFFEL wijst erop dat in milieuzaken, waar er soms een zeer lange 
tijd verloopt tussen het “verontreinigen” en het “ontdekken van de verontreiniging”, 
de absolute termijn van 20 jaar tot gevolg heeft dat vele historische vervuilers buiten 
schot komen te staan1835. De Nederlandse wetgever heeft daarom in artikel 3:310 lid 2 
B.W. de verjaringstermijn voor milieuschade en schade uit gevaarlijke stoffen 
verlengd tot 30 jaar. Het Belgisch recht kent deze uitzondering niet. Het is wel zo dat 
“het feit waardoor de schade is veroorzaakt” begrepen moet worden als het laatste feit 
dat noodzakelijk is (en dat samen met mogelijke andere noodzakelijke elementen 
voldoende is) voor het ontstaan van de schade. Bij bodemverontreiniging zal het 
schadeveroorzakend feit in de regel een voortdurend feit of een opeenvolging van 
feiten met dezelfde oorzaak uitmaken. De verjaringstermijn voor wat de schade 
betreft die door de verontreiniging ontstaan is, zal dus pas beginnen lopen bij het 
einde van het feit of de serie van feiten1836. Toch kan er aan gedacht worden ook in 
België een uitzondering te voorzien voor milieuschade die de absolute 
verjaringstermijn op 30 jaar zet. 
 
3.3. Overgangsregels 
 
De huidige verjaringsregeling is in werking getreden op 27 juli 1998. Voordien 
verjaarden alle rechtsvorderingen, zowel zakelijke als persoonlijke, door verloop van 
dertig jaar (oud art. 2262 B.W.). Om duidelijkheid te krijgen over welke 
verjaringstermijn bij een vordering omtrent een brownfield van toepassing is, moet 
worden gekeken naar de gemeenrechtelijke overgangsregels en de specifieke 
overgangsbepalingen in de wet van 10 juni 1998. 
 
De nieuwe verjaringstermijnen zijn sowieso van toepassing op de rechtsvorderingen 
(c.q. schadeverwekkende feiten) die zijn ontstaan na de inwerkingtreding van de wet 
van 10 juni 1998. 
 
Wanneer de rechtsvordering is ontstaan vóór de inwerkingtreding van deze wet, 
beginnen de nieuwe kortere verjaringstermijnen waarin zij voorziet slechts te lopen 
vanaf haar inwerkingtreding1837. Anders zou een rechtsvordering van de ene dag op de 
andere verjaard kunnen zijn, wat afbreuk zou doen aan de rechtszekerheid1838. Een 
vordering die bijvoorbeeld 5 of 10 jaar voor de inwerkingtreding is ontstaan, zal dus 
10 (indien contractueel) of 20 jaar (indien buitencontractueel) na de inwerkingtreding 
van de wet verjaren, of 5 jaar na de inwerkingtreding indien de benadeelde kennis had 
van de schade en van degene die ze heeft verwekt1839. De totale duur van de 
verjaringstermijn mag evenwel niet meer dan dertig jaar bedragen1840. Indien op het 

                                                 
1835 F. VAN NUFFEL, “De contractuele bescherming tegen het milieurisico bij overdrachten van 
ondernemingen en van onroerende goederen”, T.M.R. 2005, 619. 
1836 I. BOONE, o.c., 119. 
1837 Art. 10 Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring. 
1838 A. VAN OEVELEN, o.c., 1438. 
1839 Parl. St. Senaat 1997-98, nr. 883/3, 7. 
1840 Art. 10 Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring. 
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ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998, de verjaring 
bijvoorbeeld reeds 27 jaar liep, zal de vordering in elk geval na 30 jaar, dus 3 jaar na 
de inwerkingtreding van de wet, verjaard zijn1841. 
 
Is de rechtsvordering volgens de vroegere verjaringstermijn verjaard vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998, dan kan de inwerkingtreding niet tot 
gevolg hebben dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen1842. 
 
Artikel 12 van de wet van 10 juni 1998 bepaalt tot slot dat indien de rechtsvordering 
tot vergoeding van de schade is ontstaan vóór de inwerkingtreding van de wet, maar 
de schade nadien verzwaart, de termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de dag 
volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de verzwaring van de 
schade en de termijn van twintig jaar vanaf de inwerkingtreding van deze wet. De 
totale duur van de verjaringstermijn mag evenwel wederom niet meer dan dertig jaar 
bedragen. 
 
3.4. Bijzondere situatie: de burgerlijke rechtsvordering vloeit voort uit een misdrijf 
 
Een bijzondere situatie is echter deze waarin de burgerlijke rechtsvordering 
voortvloeit uit een misdrijf. Milieuovertredingen worden namelijk zeer vaak strafbaar 
gesteld. Ook het Bodemsaneringsdecreet bevat strafbepalingen en bij sommige 
brownfields zullen die zeker van toepassing zijn. Volgens artikel 26 Voorafgaande 
Titel Sv.1843 verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf volgens 
de regels van het B.W. of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de 
rechtsvordering tot vergoeding van schade. Het gaat dan concreet meestal over 
dezelfde verjaringsregeling als deze die van toepassing is op de vordering tot 
schadevergoeding op grond van een buitencontractuele aansprakelijkheid1844. Dat is 
op zich nog niet zo bijzonder. 
 
Een bijkomend aspect waardoor de regeling zich duidelijk onderscheidt, is evenwel 
dat de burgerlijke rechtsvordering die voortvloeit uit een misdrijf niet kan verjaren 
vóór de strafvordering1845. Dat is vooral interessant indien het gaat om voortdurende 
misdrijven, omdat intussen de verjaringstermijn voor de burgerlijke vordering niet 
loopt. Zo heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 22 februari 2005 beslist dat het 

                                                 
1841 Parl. St. Kamer 1997-98, nr. 1087/7, 6. 
1842 Art. 11 Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring. 
Volgens artikel 11 moet de rechtsvordering daartoe bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing 
verjaard zijn verklaard. De rechtsleer is echter unaniem dat die bepaling overbodig is, daar het enkele 
verloop van de onder het vroegere recht geldende verjaringstermijn voldoende is opdat de nieuwe 
termijn niet meer kan worden toegepast. Zie I. CLAEYS, “De nieuwe verjaringswet: een inleidende 
verkenning”, R.W. 1998-99, 402; P. DE SMEDT, “Toepassing in de tijd van de gewijzigde 
verjaringstermijnen”, in H. BOCKEN, I. BOONE, B. CLAESSENS, D., COUNYE, E. DE KEZEL en 
P. DE SMEDT, o.c., 149; A. VAN OEVELEN, o.c., 1439. 
1843 Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, B.S. 25 
april 1878. 
1844 F. VAN NUFFEL, o.c., 619; A. VAN OEVELEN, o.c., 1436. De vordering tot herstel van schade 
uit een misdrijf is echter niet steeds een buitencontractuele vordering. Wanneer een contractuele 
tekortkoming tevens een misdrijf uitmaakt, kan de benadeelde kiezen tussen een contractuele of een 
buitencontractuele vordering, naargelang dat voor hem het beste uitkomt. Zie bijvoorbeeld Cass. 26 
oktober 1990, R.C.J.B. 1992, 497, noot R. DALCQ. 
1845 Art. 26 in fine Voorafgaande Titel Sv. 
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achterlaten van afvalstoffen in de zin van artikel 12 van het Afvalstoffendecreet1846 
een voortdurend misdrijf betreft1847. Het gevolg hiervan is dat de verjaringstermijn pas 
ingaat op het ogenblik dat de afvalstoffen verwijderd zijn. Dat oordeel ligt in de lijn 
van onder meer een arrest van het Hof van 2 oktober 1984 waarin het Hof beslist dat 
de overtreding van een gemeentereglement die erin bestaat op het grondgebied van de 
gemeente, op een daartoe niet bestemde plaats, vuilnis of alle andere soorten afval 
achter te laten, een voortdurend misdrijf is1848. 
 
Volgens de eisers in het arrest van 22 februari 2005 kon het eerdere arrest van 1984 
geen toepassing vinden. Naar het oordeel van de eisers was in het reglement bepaald 
dat het verboden was afval te storten en achter te laten, zodat de woorden achterlaten 
in combinatie met de woorden storten maakten dat het achterlaten in casu inderdaad 
een voortdurend misdrijf kon zijn. Het Hof van Cassatie veegt, in overeenstemming 
met de conclusie van de procureur-generaal DE SWAEF1849, deze interpretatie van 
tafel en stelt: 

“Dat bij ontstentenis van nadere bepaling bij wet, ‘achterlaten’ zijn gewone 
betekenis heeft, dit is niet alleen het laten staan of liggen van een voorwerp 
waarvan men zich ontdoet, maar ook het veroorzaken en laten voortduren 
van de aldus ontstane toestand nadat de voortbrengende werking heeft 
opgehouden; aldus met ‘achterlaten’ niet alleen het storten, maar ook het 
verzuim om de gedeponeerde afval te verwijderen, wordt bedoeld; 
Dat het misdrijf van achterlaten voortduurt zolang de gedeponeerde afval 
niet is verwijderd”. 

 
Het achterlaten van afvalstoffen houdt dus meteen ook het verzuim in de 
gedeponeerde afvalstoffen te verwijderen1850. Daardoor blijft het misdrijf voortduren 
totdat de gedeponeerde afvalstoffen verwijderd zijn. Intussen kan de burgerlijke 
rechtsvordering die voortvloeit uit het misdrijf niet verjaren. 
 

                                                 
1846 Volgens artikel 12 van het Afvalstoffendecreet is het “verboden afvalstoffen achter te laten of te 
beheren in strijd met de voorschriften van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan”. 
1847 Cass. 22 februari 2005, T.M.R. 2005, 195. 
1848 Cass. 2 oktober 1984, Arr. Cass. 1984-85, 186; Pas. 1985, I, 159; R.W. 1984-85, 2775. Het Hof 
overweegt het volgende: “Overwegende dat uit de in dit politiereglement opeenvolgend gebruikte 
termen ‘storten’ en ‘achterlaten’ blijkt dat strafbaar is gesteld niet alleen de handeling die erin bestaat 
vuilnis en alle andere soorten afval aan te voeren en te deponeren op daarvoor niet wettelijk 
gereserveerde plaatsen, maar ook het verzuim die vuilnis of afval weg te ruimen; dat de overtreding die 
erin bestaat vuilnis of afval achter te laten een voortdurend misdrijf oplevert dat blijft bestaan zolang de 
dader, hetzij opzettelijk, hetzij uit nalatigheid, aan de wederrechtelijke toestand geen einde heeft 
gemaakt”. Zie ook Cass. 20 november 1933, Pas. 1934, I, 65; Cass. 19 oktober 1964, Pas. 1965, I, 177; 
Cass. 14 oktober 1974, Arr. Cass. 1975, 209. 
1849 Conclusie van de procureur-generaal DE SWAEF: “Vraag is of dit dient te betekenen dat in het 
geval een reglement of een decreet zoals hier enkel spreekt over achterlaten, het misdrijf géén 
voortdurend misdrijf meer zou zijn en dat men met het woord achterlaten (alleen) het deponeren van 
afval zou bedoeld hebben. Dergelijke beperkte interpretatie lijkt niet aanvaardbaar, omdat ze zou 
inhouden dat de woorden ‘achterlaten van afval’ een verschillende betekenis zouden hebben en 
derhalve een ander soort misdrijf zouden inhouden wanneer het woord op zichzelf staat of tezamen met 
een ander woord, bijvoorbeeld storten, zoals het geval was in het gemeentereglement van Aalter dat 
aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 2 oktober 1984. Ook de taalkundige betekenis van het 
woord ‘achterlaten’, houdt in dat het misdrijven van ‘achterlaten’ voortduurt zolang het gestorte afval 
niet is verwijderd”. 
1850 F. VAN NUFFEL, o.c., 619. 
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De combinatie van deze rechtspraak met het arrest Van de Walle e.a. van het 
Europees Hof van Justitie is uitermate interessant voor brownfieldontwikkeling. Het 
Bodemsaneringsdecreet stelt de eigenlijke verontreiniging van de bodem niet 
strafbaar1851. Bovendien zouden volgens het beginsel van de niet-retroactiviteit van 
een strafwet, gebaseerd op artikel 2 van het Strafwetboek (S.W.)1852, enkel 
bodemverontreinigingen van na 29 oktober 1995, datum van inwerkingtreding van het 
Bodemsaneringsdecreet, als een misdrijf in de zin van het Bodemsaneringsdecreet 
gekwalificeerd kunnen worden. De bodemverontreiniging bij brownfields valt daar 
normaal niet onder. 
 
Dat betekent echter niet dat er bij brownfields geen sprake kan zijn van een 
voortdurend misdrijf waardoor de burgerlijke rechtsvordering niet verjaart. De 
eisende partij zal moeten zoeken naar een andere wetgeving die 
bodemverontreiniging, of een aspect ervan, strafbaar stelt. Dat is bijvoorbeeld het 
geval in het Vlaamse Grondwaterdecreet1853, maar dat decreet richt zich enkel op de 
verontreiniging van grondwater. Interessanter in dit verband is de 
afvalstoffenwetgeving. Op basis van het arrest Van de Walle e.a. kan verontreinigde 
grond namelijk beschouwd worden als een afvalstof. De afvalstoffenwetgeving is al 
veel ouder dan de bodemsaneringswetgeving. Het is dan kwestie van, afhankelijk van 
de ouderdom van de bodemverontreiniging, een toepasselijke afvalstoffenwetgeving 
te vinden die het achterlaten of storten van afval strafbaar stelt. In de eerste plaats kan 
gedacht worden aan het Afvalstoffendecreet. Voorts is er verder terug in de tijd de 
Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval1854. Daarnaast bestaan er tal van, soms zeer 
oude, gemeentelijke verordeningen die verbieden afval weg te werpen, achter te laten, 
te laten liggen,… De eiser die een van die regelingen wil aanhalen, moet telkens goed 
kijken naar het toepassingsgebied en naar de datum van inwerkingtreding.  
 
3.5. Casus: de Stad Gent tegen La Floridienne NV 
 
Een zeer leerrijke zaak omtrent de toepassing van de verjaringsregeling op een 
brownfield is de zaak van de Stad Gent tegen La Floridienne NV. Eerst heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg van Gent zich erover uitgesproken1855 en vervolgens het 
Hof van Beroep van Gent1856. Nadien is de zaak tot voor het Hof van Cassatie 
gekomen1857. De vordering van de Stad Gent strekt ertoe de kosten die zij zal dienen 
te maken naar aanleiding van de sanering van de voormalige terreinen van La 
Floridienne NV te verhalen op diezelfde onderneming als zijnde de veroorzaker van 
                                                 
1851 Zie art. 50 Bodemsaneringsdecreet: “Met een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met 
een geldboete van 100 frank tot 10 miljoen frank of met één van die straffen alleen, wordt gestraft: 
1° hij die de verplichting tot het uitvoeren van een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek niet 
naleeft; 
2° hij die de verplichting tot bodemsanering opgelegd door of krachtens dit decreet niet naleeft; 
3° hij die de opgelegde gebruiksbeperkingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen niet 
naleeft; 
4° hij die het bij of krachtens dit decreet geregelde toezicht verhindert; 
5° hij die geen gevolg geeft aan de opgelegde dwangmaatregelen”. 
1852 Art. 2 eerste zin S.W. luidt als volgt: “Geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet 
niet waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd”. 
1853 Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, B.S. 5 juni 1984. 
1854 B.S. 1 maart 1975. 
1855 Rb. Gent 13 oktober 2003, T.M.R. 2005, 689. 
1856 Gent 18 juni 2004, R.A.B.G. 2006, 441, noot G. JACOBS. 
1857 Cass. 20 april 2006 (niet gepubliceerd). 
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de verontreiniging. La Floridienne NV heeft in de periode 1931-1961 op bepaalde van 
de gronden die dienen te worden gesaneerd, een industriële activiteit uitgeoefend. In 
1966 werden de gronden verkocht om uiteindelijk in 1975 in de eigendom van de Stad 
Gent te belanden. 
 
De verschillende zaken gaan enkel over de vraag of de vordering al dan niet verjaard 
is. Volgens de verweerster, La Floridienne NV, is de vordering sowieso verjaard. Zij 
verwijst daarvoor hoofdzakelijk naar het oude artikel 2262 B.W. dat een dertigjarige 
verjaringstermijn voorzag. Het aanvangsmoment van die termijn was niet 
gespecificeerd. Voor vorderingen uit onrechtmatige daad nam men aan dat dit het 
ogenblik was waarop de fout, de schade en het causaal verband aanwezig waren1858. 
BOONE geeft aan dat in principe dus het ontstaan van de schade het vertrekpunt van 
de verjaring bij onrechtmatige daad was, ongeacht het ogenblik waarop de benadeelde 
kennis kreeg van de schade1859. 
 
De eiseres, de Stad Gent, brengt hier in eerste aanleg twee argumenten tegen in. In de 
eerste plaats zou verweerster zich aan een voortdurend misdrijf schuldig hebben 
gemaakt. De eiseres baseert zich daarvoor zowel op het Afvalstoffendecreet, de Wet 
op de giftige afval, als op een gemeentelijke verordening van 1912, die allen het 
achterlaten van afval verbieden. Daarnaast zou verweerster niet over de nodige 
exploitatievergunning beschikt hebben overeenkomstig het Algemeen Reglement op 
de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.)1860. Volgens de Rechtbank van eerste aanleg van 
Gent kan er echter geen sprake zijn van een voortdurend misdrijf. Het 
Afvalstoffendecreet en de Wet op de giftige afval waren nog niet van kracht. Het 
ingeroepen artikel uit de gemeentelijke verordening heeft blijkbaar betrekking op het 
openbaar domein en vindt daardoor geen toepassing op de bedrijfsterreinen. Een 
inbreuk op de exploitatievergunningsplicht alsmede eventuele inbreuken op verleende 
exploitatievoorwaarden zijn aflopende misdrijven. Zij houden op van zodra de 
exploitatie wordt stopgezet, zijnde in casu zeker in 1966, datum van de verkoop van 
de site. Op de redenering van de rechter valt niets aan te merken. De zaak toont a 
contrario wel aan dat een oude gemeentelijke verordening eventueel voor een 
voortdurend misdrijf kan zorgen.  
 
In de tweede plaats argumenteert de eiseres dat de verjaringstermijn van de 
buitencontractuele vordering gebaseerd op artikel 1382 B.W. ten vroegste kan 
ontstaan op het ogenblik dat de schade ontstaat. In het kader van de 
bodemsaneringsproblematiek zou dit zijn op het ogenblik dat de saneringswerken zijn 
uitgevoerd. De rechter gaat hier niet mee akkoord. Als vertrekpunt van de termijn van 
dertig jaar moet het ogenblik van schadeverwekkende feiten worden genomen. Dat 
kan in hoofde van de verweerster maximaal in 1966 zijn, waardoor de burgerlijke 
rechtsvordering ten laatste in 1996 zou zijn verjaard. De rechter verwijst daarvoor 
naar artikel 10 van de wet van 10 juni 1998. Beter ware geweest dat hij verwees naar 

                                                 
1858 H. DE PAGE, Traité, t. VII, 1045; J. RONSE, L. DE WILDE, A. CLAEYS en I. MALLEMS, 
Schade en schadeloosstelling, Gent, E. Story-Scientia, 1984, 115-116. 
1859 I. BOONE, o.c., 108. Zie ook M.E. STORME, “Perspektieven voor de bevrijdende verjaring in het 
vermogensrecht met ontwerpbepalingen voor een hervorming”, T.P.R. 1994, 2001. 
1860 Besluit van de Regent van 11 februari 1946 houdende goedkeuring van de titels I en II van het 
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (B.S. 3 april 1946) en Besluit van de Regent van 27 
september 1947 houdende goedkeuring van de titels III, IV en V van het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming (B.S. 3 oktober 1947). 
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artikel 11 van die wet, omdat de rechtsvordering volledig verjaard is vóór de 
inwerkingtreding. Artikel 10 slaat eigenlijk op de hypothese dat de rechtsvordering 
weliswaar ontstaan is voor de inwerkingtreding, maar dat de verjaringstermijn nog 
doorloopt na de inwerkingtreding. Dat laatste is hier niet het geval.  
 
De rechter verklaart vervolgens de hoofdvordering onontvankelijk. De eiseres gaat 
daarop in beroep. In tweede aanleg beperkt de appellante het debat tot één enkele, 
volgens haar na het vonnis a quo overblijvende, mogelijke rechtsgrond, met name 
artikel 1382 B.W. Het Hof van Beroep van Gent komt vrij snel tot dezelfde conclusie 
als de eerste rechter, meer bepaald dat de 30-jarige verjaringstermijn geldt en dat deze 
ten laatste een aanvang nam in 1966. De in 1998 uitgevaardigde en van kracht 
geworden gemeenrechtelijke verjaringstermijnen zijn terecht niet meer ter zake1861. 
Wat van belang is, is wanneer de schadeverwekkende feiten zich voordoen. 
 
Ook het Hof van Cassatie is een zelfde mening toegedaan en verwerpt het 
cassatieberoep van de Stad Gent. De dertigjarige verjaringstermijn is van toepassing. 
Het Hof is van oordeel dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de verjaring enkel 
begint te lopen als de schade zich manifesteert of zich reeds voordeed, en de aanvang 
van de verjaring vanaf het ogenblik dat de toekomstige verwezenlijking van de schade 
naar redelijke verwachting vaststaat buiten beschouwing laat, faalt naar recht.  
 
Zowel het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg als het arrest van het Hof van 
Beroep en het arrest van het Hof van Cassatie zijn een interessante toepassing van de 
verjaringsregeling op een brownfield. Dergelijke rechtszaken komen slechts zelden 
voor (of worden althans weinig bekendgemaakt). Het is duidelijk dat het belangrijk is 
voor een saneerder andere dan de aansprakelijke om tijdig zijn kosten proberen te 
recupereren. Lijkt de verjaringstermijn verlopen, dan zorgt hij er best voor dat de 
bodemverontreiniging gezien wordt als een voortdurend misdrijf. De uit het misdrijf 
voortvloeiende burgerlijke rechtsvordering kan immers niet verjaren vóór de 
strafvordering. Nu aan de hand van het arrest Van de Walle e.a. van het Hof van 
Justitie verontreinigde grond als een afvalstof gekwalificeerd wordt, kan de eisende 
partij alvast alle toepasselijke afvalstoffenwetgevingen inroepen. Aangezien die in het 
geval van gemeentelijke verordeningen soms zeer oud zijn, kan dat toch in bepaalde 
gevallen een extra bescherming betekenen voor diegene die de sanering heeft 
bekostigd. Er dient hier wel herinnerd te worden aan het feit dat de Europese 
Commissie een wijziging van de Afvalstoffenrichtlijn voorbereidt, op basis waarvan 
niet uitgegraven vervuilde grond niet langer onder het toepassingsgebied van de 
richtlijn zou vallen1862. 
 
4) Bewijsproblemen 
 
4.1. Algemeen 
 

                                                 
1861 Contra G. JACOBS, “De verjaringstermijn voor aansprakelijkheidsvorderingen inzake 
bodemverontreiniging”, (noot bij Gent 18 juni 2004), R.A.B.G. 2006, 446 die in voetnoot 77 het 
volgende stelt: “Men kan zich afvragen of het niet correcter was geweest indien toepassing was 
gemaakt van de nieuwe verjaringstermijn, nu op het ogenblik van het inleiden van de vordering (10 
juni 2003) de nieuwe verjaringstermijnen reeds van kracht waren”. 
1862 Cfr. supra. 
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Een ander aspect bij brownfieldontwikkeling dat voor problemen kan zorgen en dat in 
alle onderzochte regimes meespeelt, is de bewijsvoering. Bij een historisch 
verontreinigde brownfield zal het vaak niet gemakkelijk zijn voor diegene die zijn 
saneringskosten wenst te recupereren om de aansprakelijkheid van een bepaalde 
persoon te bewijzen. De huidige wetenschappelijke kennis is vaak onvoldoende om de 
exacte oorzaken en gevolgen van alle vormen van milieuhinder te kennen. Schadelijke 
nevenwerkingen komen soms pas na jaren aan het licht, zoals bij asbest. De schade 
kan het gevolg zijn van emissies gedurende jaren en van verschillende 
vervuilingsbronnen en bovendien niet het resultaat van een emissie, maar van de 
synergie tussen stoffen of van een reactie van een stof op het klimaat, zonlicht,…1863 
Daardoor zal de aansprakelijke soms zelfs onbestaand of onbekend zijn. Voorts 
beschikt de verzoeker zelf vaak niet over de nodige wetenschappelijke kennis, wat 
maakt dat hij zijn informatie elders moet gaan halen. Interne informatie van de 
verontreiniger is echter moeilijk te verkrijgen. Bovendien kunnen de kosten voor de 
onderzoeken en testen hoog oplopen en kan het hele proces veel tijd in beslag nemen. 
Allemaal aspecten die maken dat de bewijsvoering vaak een te hoge drempel zal zijn 
voor het instellen van een schadevordering. Het maakt daarbij niet echt uit of de 
verzoeker de overheid, in casu OVAM, een onderneming of een privé-persoon is, al 
zal OVAM over meer eigen expertise beschikken. 
 
4.2. Relatie met toepasselijk aansprakelijkheidsregime 
 
De bewijsvoering wordt zeker niet vereenvoudigd door het aansprakelijkheidsregime 
dat van toepassing is bij historische bodemverontreiniging. De toepassing van artikel 
1382 B.W. bijvoorbeeld, toch de belangrijkste rechtsgrond voor de vergoeding van 
historische bodemverontreiniging, vraagt dat de verzoeker een fout, schade en een 
oorzakelijk verband tussen beiden aantoont. Elk van die aspecten kan voor 
moeilijkheden zorgen. Misschien dat het vastleggen van de schade in de meeste 
gevallen nog wel de relatief eenvoudigste opdracht is. De fout en het oorzakelijk 
verband bewijzen, blijft echter zeer moeilijk. Gelukkig lijken hoven en rechtbanken, 
net zoals in Nederland, het begrip fout vrij ruim te interpreteren. De belangrijkste 
beoordelingselementen die in de rechtspraak in aanmerking worden genomen, komen 
toch sterk overeen met deze in Nederland1864. Bovendien volstaat het met betrekking 
tot het oorzakelijk verband dat de eiser de rechter kan overtuigen van een hoge graad 
van waarschijnlijkheid. Hij dient dus geenszins te bewijzen dat het oorzakelijk 
verband absoluut en onbetwistbaar vaststaat1865. 
 
De introductie van een nieuw objectief aansprakelijkheidsregime, zoals dat voor 
nieuwe bodemverontreiniging bestaat, waardoor de fout al niet meer bewezen moet 
worden, lijkt geen optie. De Vlaamse decreetgever kan om juridisch-principiële 
redenen bezwaarlijk een aansprakelijkheidsregeling wettelijk wijzigen en deze dan 

                                                 
1863 M. DEKETELAERE en T. VANDEN BORRE, “Deel VII. Aansprakelijkheidsrecht”, in K. 
DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 1355. 
1864 Voor een overzicht van de beoordelingselementen in de Belgische rechtspraak, zie M. 
DEKETELAERE en T. VANDEN BORRE, o.c., 1332. Vergelijk deze met Nederlandse rechtspraak: 
Rb. Rotterdam 10 oktober 2002, J.M. 2003, 442, noot H. BOS; Rb. Amsterdam 18 februari 2004, J.M. 
2004, 335, noot H. BOS. 
1865 M. DEKETELAERE en T. VANDEN BORRE, o.c., 1356. 
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retroactief invoeren1866. Het nieuwe Bodemdecreet neemt de bepalingen omtrent de 
aansprakelijkheid bij historische bodemverontreiniging ongewijzigd over. 
 
Anderzijds bestaan er reeds toepasselijke regelingen die een vorm van objectieve 
aansprakelijkheid invoeren. Te denken valt bijvoorbeeld aan artikel 1384 lid 1 
B.W.1867, artikel 7 Wet op de giftige afval1868, artikel 2bis.1 §1 Wet betreffende de 
civiele bescherming1869,… Ze maken het de verzoeker vaak iets gemakkelijker om de 
aansprakelijke persoon aan te duiden. Wat echter opvalt, is dat er in de praktijk 
relatief weinig gebruik wordt gemaakt van deze andere rechtsgronden om 
aansprakelijkheid vast te leggen. Ze verdienen nochtans de nodige aandacht. De Wet 
op de giftige afval kan bijvoorbeeld in het licht van het arrest Van de Walle e.a. van 
het Europees Hof van Justitie misschien een verruimde werking kennen nu de wet 
mogelijkerwijze niet alleen van toepassing is op de opgesomde stoffen, maar ook op 
de volledige verontreinigde bodem waarin een dergelijke stof zich bevindt. Opnieuw 
zij erop gewezen dat de Europese Commissie wel een wijziging van de 
Afvalstoffenrichtlijn voorbereidt, die ervoor kan zorgen dat het Hof zijn standpunt 
moet herbekijken1870. 
 
4.3. De rechtvaardigings- en bevrijdingsgronden 
 
Tijdens de bewijsvoering kan het zijn dat de aansprakelijke persoon zich op zijn beurt 
beroept op een rechtvaardigings- of een bevrijdingsgrond. Daardoor zou hij 
uiteindelijk niet aansprakelijk zijn. In het geval dat een rechtvaardigingsgrond van 
toepassing is, is dit te wijten aan het wegvallen van de fout. In een stelsel van 
objectieve aansprakelijkheid, waar sowieso geen fout vereist is, zal een 
rechtvaardigingsgrond in principe niet bevrijdend zijn1871. Mogelijke 
rechtvaardigingsgronden zijn onoverwinnelijke dwaling, een noodtoestand, een 

                                                 
1866 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 18. 
1867 In de praktijk is het artikel vooral toegepast bij vervuiling die het gevolg is van bijvoorbeeld het 
breken van een leiding (Bergen 18 november 1975, Pas. 1976, II, 136) of een defect in een machine 
(Luik 13 januari 1976, onuitg., A.R. nr. 5.681/75). Het kan echter ook toepassing vinden bij 
verontreiniging van de bodem of het water (Kh. St. Niklaas 2 december 1958, R.W. 1959-60, 1904). De 
bodemverontreiniging wordt dan gezien als een abnormaal kenmerk van de bodem dat van aard is 
schade te berokkenen. 
1868 OVAM kan echter niet ambtshalve optreden op grond van de Wet op de giftige afval. Zie H. 
BOCKEN, “Milieuwetgeving en onroerende goederen. Aansprakelijkheid voor de kosten van 
bodemsanering”, T.P.R. 1992, 37. 
1869 Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, B.S. 16 januari 1964. Art. 2bis.1 §1 
derde zin luidt als volgt: “In geval van besmetting of van behoorlijk vastgestelde toevallige vervuiling, 
en onverminderd de bepalingen van de wet van 22 juli 1974 op de giftige afval, zijn de Staat en de 
gemeenten gehouden, ten laste van de eigenaars van de gewraakte producten, de kosten te verhalen die 
uit dien hoofde aan de diensten van de civiele bescherming en aan de openbare brandweerdiensten 
worden veroorzaakt tijdens de interventies door die diensten of op hun verzoek verricht krachtens hun 
wettelijke en reglementaire verplichtingen”. Deze zin vervangt het vroegere artikel 85 van de wet van 
24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, B.S. 28 december 1976. 
1870 Cfr. supra. 
1871 M. DEKETELAERE en T. VANDEN BORRE, o.c., 1361-1362. De auteurs geven echter aan dat 
het in een aantal objectieve aansprakelijkheidsregelingen blijkbaar toch toegelaten is sommige van de 
genoemde rechtvaardigingsgronden in te roepen, ook al is dat eigenlijk onverzoenbaar met een echte 
objectieve aansprakelijkheid.  
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ambtelijk bevel. Ook overmacht wordt soms als een rechtvaardigingsgrond gezien1872, 
hoewel het eigenlijk een schulduitsluitingsgrond is1873. 
 
Bij brownfields zal de aansprakelijke waarschijnlijk het vaakst geneigd zijn zich te 
beroepen op de noodtoestand als rechtvaardigingsgrond. DUPONT omschrijft de 
noodtoestand als een uitzonderlijke situatie, bestaande in een belangenconflict, 
waarbij iemand – redelijkerwijze beschouwd – geen andere uitweg heeft dan het 
stellen van een delictstypische gedraging teneinde een rechtsgoed te vrijwaren dat een 
hogere waarde heeft dan deze van het rechtsgoed dat beschermd wordt door het 
strafbaar gestelde gedrag1874. Vervuilende bedrijven argumenteren graag dat ook 
sociale en financiële redenen een noodtoestand kunnen creëren die de verontreiniging 
rechtvaardigt. Dat doen zij wanneer de kosten verbonden aan het voorkomen van de 
verontreiniging de economische draagkracht van de onderneming in die mate 
overschrijden dat het bedrijf en de werkgelegenheid ernstig zouden lijden of zelfs 
zouden tenietgaan. De redding van het bedrijf en de werkgelegenheid zou dan de 
vervuiling noodzakelijk maken. Gelukkig staat de rechtspraak meestal weigerachtig 
tegenover deze interpretatie van de noodtoestand1875. De strafrechter dient terecht zeer 
voorzichtig om te springen met de toepassing van noodtoestand indien deze wordt 
ingeroepen ter rechtvaardiging van milieuverontreiniging1876. 
 
Naast rechtvaardigingsgronden bestaan er ook bevrijdingsgronden die een mogelijke 
aansprakelijke vrijstellen van aansprakelijkheid. Is een bevrijdingsgrond van 
toepassing, dan is het te wijten aan het wegvallen van het oorzakelijk verband. 
Voorbeelden van bevrijdingsgronden zijn een fout van het slachtoffer of een derde en 
de state of the art, zijnde de stand van de wetenschap1877. Vooral die laatste 
bevrijdingsgrond ligt maatschappelijk gevoelig1878. Het gaat bij brownfields namelijk 
soms om historische verontreiniging die tot stand gekomen is in een periode waarin de 
stand van de wetenschap nog geen indicaties gaf over de mogelijke gevaren van 
bepaalde bodemverontreiniging en waarbij ook alle wettelijke voorschriften en 
vergunningen werden nageleefd. In dergelijke gevallen moet de potentieel 
aansprakelijke persoon aan de aansprakelijkheid kunnen ontsnappen. Het louter 
naleven van de milieuvergunningsvoorwaarden volstaat daarvoor echter niet en biedt 
dus niet steeds een garantie voor niet-foutief handelen. De aansprakelijke moet ook de 
nodige zorgvuldigheid aan de dag gelegd hebben. De niet-naleving van de algemene 
zorgvuldigheidsnorm vormt namelijk een fout in de zin van artikel 1382 B.W. Op 
                                                 
1872 M. DEKETELAERE en T. VANDEN BORRE, o.c., 1361. 
1873 L. DUPONT, “Een aktueel probleem van penale aansprakelijkheid: de draagwijdte van het begrip 
‘overmacht’”, Jura Falconis 1968-69, 200; M. FAURE, “Financiële problemen als 
rechtvaardigingsgrond voor milieuverontreiniging?”, R.W. 1988-89, 288. 
1874 L. DUPONT, Beginselen van het Strafrecht, Leuven, Acco, 2002, 133-134. 
1875 Rb. Antwerpen 26 maart 1937, R.W. 1937-38, 205; Rb. Antwerpen 23 april 1959, R.W. 1959-60, 
787; Corr. Verviers 24 december 1968, J.C.P. (Jur.) 1970, 16535, noot M. DESPAX. Contra Gent 27 
juni 1985, R.W. 1986-87, 1691, noot A. VANDEPLAS; Gent 3 oktober 1985, R.W. 1986-87, 1694, 
noot M. BOES. De annotator van het arrest van 27 juni 1985 juicht dit arrest toe in zijn noot “Een 
beroep op a.v.a.s. inzake milieuverontreiniging”. FAURE daarentegen bekritiseert het arrest en de 
annotator uitgebreid en op overtuigende wijze in M. FAURE, “Financiële problemen als 
rechtvaardigingsgrond voor milieuverontreiniging?”, R.W. 1988-89, 286-297. 
1876 M. FAURE, o.c., 297. 
1877 Deze bevrijdingsgrond is overigens ook expliciet opgenomen in artikel 8 lid 4 van de 
Milieuschaderichtlijn, evenals in het Vlaamse voorontwerpdecreet milieuschade. 
1878 In principe kan er teruggegaan worden tot de oprichting van de Belgische Staat om de kosten te 
verhalen op de vervuiler (UNIZO, o.c., 12). 
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Europees niveau is een gelijkaardig principe terug te vinden in het 
voorzorgsbeginsel1879, dat ook getoetst wordt door het Europees Hof van Justitie1880. 
Er is echter, in tegenstelling tot in de VS, een groot gebrek aan wetenschappelijke 
studies omtrent de geschiedenis van de stand van de wetenschap1881. Dat maakt het 
zeer moeilijk om te beoordelen of een bepaalde handeling in het verleden al dan niet 
foutief of onzorgvuldig was. Rechters dienen daarom in elk geval zeer omzichtig met 
deze bevrijdingsgrond om te springen.  
 
Specifiek voor het Vlaams Gewest is dat de stand van de wetenschappelijke kennis 
niet alleen gaat ingeroepen worden door saneringsaansprakelijken, maar ook door 
saneringsplichtigen. Zij willen zich op die manier van hun saneringsplicht ontdoen. 
Niet alleen de saneringsplichtigen die het terrein niet zelf verontreinigd hebben, maar 
ook deze die wel de veroorzaker zijn van de verontreiniging, menen dat zij op de state 
of art beroep moeten kunnen doen. Voor de niet-vervuiler wordt een verplichte 
sanering van gronden die verontreinigd zijn op een ogenblik dat de wetenschap niet 
op de hoogte was of kon zijn van de oorzaak zeker door sommigen als onbillijk 
ervaren, vooral in de gevallen waar vaststaat dat het kostenverhaal op niets zal 
uitlopen1882. Ook indien het gaat om de vervuiler zelf die een dergelijke grond moet 
saneren, vinden sommigen dat onbillijk en onrechtvaardig1883. 

                                                 
1879 Art. 174 lid 2 EG-Verdrag. Zie hieromtrent de Mededeling van de Commissie van 2 februari 2000 
over het voorzorgsbeginsel (COM (2000) 1 def.). Voor relevante rechtsleer, zie onder meer N. DE 
SADELEER, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution - Essai sur la génèse et la 
portée juridique de quelques principes du droit de l’environnement, Bruylant, Brussel, 1999, 437 p.; N. 
DE SADELEER, “Het voorzorgsbeginsel: een stille revolutie”, T.M.R. 1999, 82-99; J. VANHEULE, 
“Een Europese invulling van het voorzorgsbeginsel”, M.E.R. 2000, 84-91. 
1880 Zie H.v.J. 21 maart 2000, Association Greenpeace France e.a. tegen Ministère de l’Agriculture et 
de la Pêche e.a, nr. C-6/99, Jur. H.v.J. 2000, I, 1651; H.v.J. 9 september 2003, Monsanto Agricoltura 
Italia SpA e.a. tegen Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a., nr. C-236/01, Jur. H.v.J. 2003, I, 8105. 
In de Monsanto-zaak beroept het Hof zich in haar einduitspraak expliciet op het voorzorgsbeginsel. 
Volgens het Hof vloeit uit het voorzorgsbeginsel voort, dat bij onzekerheid omtrent het bestaan en de 
omvang van risico’s voor de menselijke gezondheid beschermende maatregelen kunnen worden 
genomen, zonder dat hoeft te worden gewacht totdat de realiteit en de ernst van deze risico’s volledig 
zijn aangetoond. Derhalve kunnen in het licht van het voorzorgsbeginsel, beschermende maatregelen 
worden genomen, zelfs wanneer een zo volledig mogelijke wetenschappelijke beoordeling van de 
risico’s in de bijzondere omstandigheden van het geval onmogelijk blijkt te zijn omdat onvoldoende 
wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn. Voor een bespreking van arresten van het Hof van 
Justitie of het Gerecht van Eerste Aanleg waarin het voorzorgsbeginsel aan bod komt, zie J. SCOTT, 
“The Precautionary Principle before the European Courts”, in R. MACRORY (ed.), Principles of 
European Environmental Law, Groningen, Europa Law Publishing, 2004, 49-72. Ook de Belgische 
hoven en rechtbanken toetsen het voorzorgsbeginsel. Voor een overzicht, zie I. LARMUSEAU, “Het 
voorzorgsbeginsel geïntroduceerd in de Belgische rechtspraak: zoveel hoofden, zoveel zinnen?”, 
T.M.R. 2000, 24-32; I. LARMUSEAU, “The Precautionary Principle introduced in Belgian 
Jurisprudence: the need for consistency”, E.E.L.R. 2000, 40-47; I. LARMUSEAU, “The precautionary 
priniple in Belgian Jurisprudence: so many men, so many minds?”, in M. SHERIDAN en L. 
LAVRYSEN (eds.), Environmental Law Principles in Practice, Brussel, Bruylant, 2002, 173-192; L. 
LAVRYSEN, “The Precautionary Principle in Belgian Jurisprudence: unknown, unloved?”, E.E.L.R. 
1998, 75-82; L. LAVRYSEN, “European Environmental Law Principles in Belgian Jurisprudence”, in R. 
MACRORY (ed.), o.c., 73-92. 
1881 Vergelijk bijvoorbeeld met het volgende artikel van de Amerikaanse auteur COLTEN en zijn 
uitgebreide referenties: C. COLTEN, “Groundwater contamination. Reconstructing historical 
knowledge for the courts”, Applied Geography 1998, 259-273. 
1882 D. RYCKBOST en S. DELODDERE, o.c., 484. 
1883 UNIZO, o.c., 12 (“Tot voor de inwerkingtreding van de milieuwetgeving via de 
uitvoeringsbesluiten Vlarem I (1991) en Vlarem II (1995) waren de uitbaters van KMO’s in 
verschillende sectoren (droogkuis, garages,…) meestal onvoldoende op de hoogte van de milieurisico’s 
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In dergelijke situaties kan de saneringsplichtige enkel beroep proberen te doen op de 
vrijstelling wegens onschuldig bezit. Dat levert hoogstwaarschijnlijk een probleem 
voor de vervuiler, aangezien een van de voorwaarden is dat hij de verontreiniging niet 
zelf heeft veroorzaakt. Het Bodemsaneringsdecreet maakt daarbij geen gewag van de 
stand van de wetenschappelijke kennis. Die situatie kan tot de perverse conclusie 
leiden dat in bepaalde gevallen een vervuiler wel saneringsplichtig zal zijn (omdat hij 
de verontreiniging heeft veroorzaakt), maar niet aansprakelijk (omdat de 
ontoereikende wetenschappelijke kennis een bevrijdingsgrond is). Voor de niet-
vervuiler zal het ook niet altijd eenvoudig zijn om aan alle voorwaarden te voldoen, 
waardoor het effectief kan gebeuren dat hij saneringsplichtig is. De Vlaamse 
decreetgever heeft het onderscheid tussen de saneringsplicht en de aansprakelijkheid 
echter niet ingevoerd met het oogmerk voor iedereen het meest rechtvaardige te zijn. 
Aan het systeem zijn onrechtvaardigheden in individuele gevallen bijna inherent. Het 
hoofddoel is immers niet de veroorzaker te doen betalen, maar te zorgen dat de 
verontreiniging zo snel mogelijk door de meest betrokken persoon gesaneerd geraakt. 
Globaal genomen is het voor de maatschappij een rechtvaardig systeem. Het 
alternatief is dat door eindeloze aansprakelijkheidsgeschillen de 
bodemverontreiniging jarenlang een ernstige bedreiging voor mens en milieu blijft, 
met bijkomend het risico dat de verontreiniging zich verspreidt, verergert of 
complexer wordt. Uiteindelijk als de saneringsplichtige niet aan de voorwaarden van 
het onschuldig bezit voldoet, houdt dat waarschijnlijk in dat hij bepaalde risico’s heeft 
aanvaard1884. 
 
4.4. Conclusie 
 
De bewijsvoering speelt een belangrijke rol bij brownfields, zeker wanneer het gaat 
om terreinen die al zeer lang verlaten en (potentieel) verontreinigd zijn. Wanneer de 
bewijsvoering een te hoge drempel vormt, zal een brownfieldontwikkelaar niet snel 
geneigd zijn vrijwillig de saneringsplicht op zich te nemen. Die drempel moet daarom 
zo laag mogelijk gehouden worden. Het Bodemsaneringsdecreet zelf biedt hiervoor 
geen oplossingen. Het is nochtans mogelijk op allerlei manieren en gelukkig komen 
hoven en rechtbanken de verzoeker tot op zekere hoogte tegemoet. De elementen van 
de klassieke foutaansprakelijkheid worden namelijk ruim geïnterpreteerd. Een nieuw 
aansprakelijkheidsregime invoeren is geen optie, maar de bestaande vormen van 
objectieve aansprakelijkheid maken dat de fout al niet meer moet bewezen worden en 
verdienen duidelijk meer aandacht. De lege lata dient de rechter omzichtig om te 
springen met de rechtvaardigings- en bevrijdingsgronden. 
 
5) Kosten en insolvabiliteit van de aansprakelijke 
                                                                                                                                            
verbonden aan de uitbating van hun bedrijf en de mogelijke gevolgen ervan op langere termijn. De 
bodemwetgeving (midden jaren ’90) legt de saneringsplicht bij bodemverontreiniging bij de exploitant 
van de zaak. Volgens UNIZO is het evenwel niet correct om ondernemers die destijds alle opgelegde 
maatregelen (vb. verplichte uitbatingsvergunning, correcte naleving uitbatingsvoorwaarden, enz…) 
namen, te doen betalen voor verontreiniging die is veroorzaakt zonder dat zij daar toen van op de 
hoogte konden zijn. In dergelijke saneringssituaties worden de gigantische facturen – die de 
draagkracht van een modaal éénmansbedrijf of KMO ver overschrijden – door de betrokken 
ondernemers terecht als onbillijk en onrechtvaardig ervaren”). 
1884 D. RYCKBOST en S. DELODDERE, o.c., 484. Deze auteurs geven aan dat hier volgens 
sommigen de risico-aanvaarding speelt. Zelf nemen de auteurs geen standpunt in over de vraag of de 
situatie al dan niet billijk en rechtvaardig is. 
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Een volgend knelpunt heeft in het algemeen te maken met de hoge kosten die gepaard 
kunnen gaan met de ontwikkeling van een brownfield en met het risico dat de 
aansprakelijke insolvabel is. De saneringen van brownfields zijn zeker niet de 
goedkoopste saneringen. Bij historische bodemverontreiniging lopen de kosten vaak 
hoog op doordat door het verloop van de jaren de verontreiniging zich verder heeft 
kunnen verspreiden en uitbreiden. Dat hangt natuurlijk sterk af van het soort 
bodemverontreiniging, zoals het “MIRA Achtergronddocument 2005 Bodem” ook 
aangeeft: 

“Sommige bodemverontreinigingen zijn immobiel (vb. PAK’s) of hebben de 
neiging om zich te accumuleren in de bovenste lagen van het grondwater 
(minerale olie). Deze bodemverontreinigingen zijn relatief eenvoudig in 
kaart te brengen. Andere bodemverontreinigingen hebben de neiging om uit 
te zakken in het grondwater omdat hun dichtheid groter is dan water 
(gechloreerde solventen) of zijn makkelijk oplosbaar in water (zware 
metalen) waardoor ze zich over grote afstanden, zowel horizontaal als 
verticaal kunnen verspreiden. Hoe langer de verontreiniging al aanwezig is, 
hoe meer ze zich kan verspreid hebben”1885. 

 
Verspreiding van de verontreiniging kan gebeuren via het grondwater, de lucht 
(vervluchtiging en verwaaiing) en via oppervlaktewater. Soms lopen er ook 
verschillende verontreinigingen door elkaar op verschillende plaatsen waardoor de 
sanering zelf een zeer complexe aangelegenheid wordt. De conclusie zou moeten zijn 
dat de brownfields waarvan geweten is dat ze verontreinigd zijn en gesaneerd moeten 
worden, best ook zo snel mogelijk gesaneerd worden. De Vlaamse regering streeft 
ernaar dat tegen 2036 alle historische bodemverontreinigingen, die een ernstige 
bedreiging vormen, gesaneerd zijn. De meest urgente verontreinigingen komen eerst 
aan bod. De keuze om 2036 als richtdatum te nemen is uiteindelijk arbitrair, maar het 
is wel noodzakelijk om een dergelijke doelstelling voorop te stellen en na te streven. 
 
Daar staat tegenover dat brownfields zeker niet altijd zwaar verontreinigd zijn, sterker 
nog, dat de potentiële bodemverontreiniging regelmatig wordt overschat. Het feit dat 
er een risico bestaat op bodemverontreiniging volstaat vaak om geïnteresseerden af te 
schrikken. Dat is begrijpelijk gezien de voorgaande vaststelling dat het opruimen van 
historische bodemverontreinigingen zeer duur kan zijn. Anderzijds is bij veel 
brownfields de angst onterecht. Daarom is het zeer belangrijk om bij dergelijke 
potentieel verontreinigde brownfields zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen 
omtrent de al dan niet aanwezigheid en de aard van verontreiniging. Het ideale 
instrument daarvoor is het oriënterend bodemonderzoek.  
 
De Vlaamse overheid zou ook kunnen overwegen om vaker gebruik te maken van de 
site-regeling in artikel 47ter en volgende van het Bodemsaneringsdecreet. De 
vaststelling van een site door OVAM of door de Vlaamse regering heeft namelijk van 
rechtswege tot gevolg dat de belanghebbenden een OBO dienen uit te voeren op de 
betrokken site. Op die manier zou er snel en op heel wat brownfields een goed eerste 
idee zijn van de verontreiniging. De opsporing en de inventarisatie van brownfields 
dient dan ook zo snel mogelijk te gebeuren. Indien OVAM en de Vlaamse regering 

                                                 
1885 VMM, MIRA Achtergronddocument 2005 Bodem, 2005, 80. 
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deze optie overwegen, zou de site-regeling wel meer op punt moeten worden 
gesteld1886. 
 
Een andere vraag is dan of OVAM de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de 
financiering van het OBO niet beter op zich zou nemen of minstens de uitvoering van 
het OBO financieel zou ondersteunen. Dat zou, in zoverre dat binnen de budgettaire 
mogelijkheden ligt, kunnen gebeuren naar analogie met het in de VS opgestarte 
Brownfield Site Characterization and Assessment Grant Program. De Brownfields 
Act legt EPA op een dergelijk programma te starten1887. Het is bedoeld om subsidies 
te verschaffen om brownfields te inventariseren, te karakteriseren, te beoordelen en 
een planning op te stellen. In het kader van het programma keert EPA zogenaamde 
Brownfields Assessment Grants uit. Door dit ook te doen, zou OVAM een actieve rol 
kunnen spelen in de opsporing van brownfields en heel wat juridische betwistingen 
vermijden.  
 
Indien blijkt dat een brownfield effectief moet worden gesaneerd, dan kan het zijn dat 
de saneringsplichtige onvoldoende financiële middelen heeft voor de sanering en/of, 
mogelijkerwijs mede omwille van de moeilijke bewijsvoering, om de aansprakelijke 
op te sporen en aansprakelijk te stellen. De kosten voor de verzameling van het 
bewijsmateriaal en de advocaten- en gerechtskosten kunnen soms zeer hoog oplopen. 
Volgens het “MIRA Achtergronddocument 2005 Bodem” kan de financiële last van 
een bodemverontreiniging verminderd worden via prioriteitsstelling en spreiding in de 
tijd, het oprichten van sectorale saneringsfondsen, het kaderen van een bodemsanering 
in duurzame ontwikkeling en het koppelen van een bodemsanering aan de overdracht 
van het terrein of projectontwikkeling1888. Deze opties komen uitgebreider aan bod bij 
de bespreking van de alternatieve oplossingen. 
 
In het geval de saneringsplichtige erin slaagt om de persoon die de verontreiniging 
heeft veroorzaakt op te sporen en aansprakelijk te stellen, en de aansprakelijke 
persoon is solvabel, dan kan hij op basis van artikel 11 van het 
Bodemsaneringsdecreet van de aansprakelijke een voorschot vorderen, of eisen dat hij 
een financiële zekerheid stelt1889. Het Bodemsaneringsdecreet voorziet een dergelijke 
verplichting overigens ook voor de saneringsplichtige zelf. In dat geval is de 
financiële zekerheid bedoeld ten voordele van OVAM. Dat kan soms een zware extra 
financiële last inhouden voor de beheerder van een grond die reeds deze sanering 
moet uitvoeren. Vandaar dat het nieuwe Bodemdecreet terecht de mogelijkheid om 
financiële zekerheden te eisen bij een bodemsanering die los staat van een overdracht, 
schrapt. Tot op heden werd in de praktijk immers nog geen gebruik gemaakt van deze 
bepaling1890. 
 
6) Faillissement 
 
6.1. Inleiding 
 

                                                 
1886 Cfr. supra. 
1887 42 U.S.C. §9604, (k), (2), (A). 
1888 VMM, MIRA Achtergronddocument 2005 Bodem, 2005, 80-81. 
1889 De financiële zekerheden dienen als waarborg voor het uitvoeren van de verbintenis tot 
bodemsanering en tot dekking van de potentiële aansprakelijkheid. 
1890 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 6, 24 en 26. 
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Een vaak weerkerend knelpunt bij brownfieldontwikkeling is de wisselwerking tussen 
het faillissementsrecht en het milieurecht, en in het bijzonder het 
Bodemsaneringsdecreet. Een failliete boedel kan een brownfield bevatten. Het kan 
ook zijn dat een terrein in de boedel een brownfield wordt doordat het faillissement 
lange tijd open blijft. Curatoren worden regelmatig geconfronteerd met dergelijke 
situaties. 
 
Het faillissement wordt in de drie gewesten afgehandeld volgens de bepalingen van de 
federale Faillissementswet1891. De Faillissementswet is echter niet optimaal afgestemd 
op de gewestelijke milieuwetgeving. De aanwezigheid van milieuverontreiniging op 
een terrein in een faillissement bezorgt de curator meer dan eens kopzorgen. De 
problematiek van de aanwezigheid van milieuverontreiniging, en van 
bodemverontreiniging in het bijzonder bij een faillissement, is reeds herhaaldelijk aan 
bod gekomen in de rechtsleer1892. Dit onderdeel wordt toegespitst op de belangrijkste 
moeilijkheden in het Vlaams Gewest wanneer een brownfield deel uitmaakt van de 
failliete boedel. 
 
6.2. Taak van de curator en statuut van de schulden 
 
Het beheer van een faillissement gebeurt door een of meerdere curatoren, al 
naargelang de belangrijkheid van het faillissement. De Rechtbank van Koophandel 
stelt de curator aan bij het vonnis van faillietverklaring1893. De curator neemt dadelijk 
na het vonnis van faillietverklaring zijn taak op zich en beheert het faillissement als 
een goed huisvader1894. Hij moet zo goed mogelijk de activa realiseren, met het oog 
op de uitkering van dividenden. Wanneer een brownfield deel uitmaakt van een 
faillissement kan dat voor problemen zorgen. Allerlei milieurechtelijke verplichtingen 
                                                 
1891 Faillissementswet van 8 augustus 1997, B.S. 28 oktober 1997. 
1892 T. BOSLY en S. FRANKIGNOUL, “Le passif environmental des sociétés faillies: dettes de masse 
ou dette dans la masse – Essai de classification”, Amén. 1998, 113-116; T. BOSLY en A. TASIAUX, 
“Faillite et droit de l’environnement: une coexistence impossible?”, Amén. 1999, n° spécial, 18-32; B. 
BRONDERS, “Bodemsanering en faillissement”, 50ste causerie VUB – De Conferentie van de Jonge 
Balie Brugge, Oostende, 14 oktober 2005, 29 p. (onuitg.); B. DELTOUR, “Kosten voor de 
verwijdering van wederrechtelijk opgeslagen afvalstoffen: schuld van of in de gefailleerde boedel?”, 
Mil. Info 1993, afl. 6-7, 20-22; P. DE SMEDT, “Gevolgen van het bodemsaneringsdecreet voor de 
curator”, in X, Gerechtelijk akkoord & Faillissement, Dl. VII, Antwerpen, Kluwer, 2000, 1-50; P. DE 
SMEDT, “Bodemsanering en faillissement: grabbelopmerkingen bij een heikel vraagstuk”, T.M.R. 
2003, 158-159; P. DE SMEDT, “De implicaties van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet op het beheer 
en de vereffening van het faillissement: van nu en straks”, T.M.R. 2006, 529-544; A. DE WILDE, 
Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2005, 352-379; I. LIETAER, 
“De faillissementscurator en het bodemsaneringsdecreet: enkele bedenkingen”, in K. DEKETELAERE 
(ed.), Feestbundel Milieurecht, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 20, Brugge, die Keure, 2005, 66-
71; S. NICOLAS en A. GIBELLO, “Faillite et environnement: une coexistence possible?”, in 
CENTRE JEAN RENAULD (U.C.L.), Faillite et concordat judiciaire: un droit aux contours 
incertains et aux interférences multiples, Brussel, Bruylant, 2002, 363-405; C. SERVAIS, “Verkoop 
van onroerende goederen: de curator en het bodemsaneringsdecreet”, in H. BRAECKMANS, H. 
COUSY, E. DIRIX, B. TILLEMAN en M. VANMEENEN (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele 
ontwikkelingen, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2006, 895-922; B. VANDER MEULEN en D. 
VERCRUYSSE, Praktische gids voor faillissementscuratoren, Mechelen, Kluwer, 2003, 349-361; M. 
VAN PASSEL, “Milieuproblemen bij faillissement”, in H. BRAECKMANS, H. COUSY, E. DIRIX, 
B. TILLEMAN en M. VANMEENEN (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, 
Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2006, 759-820.  
1893 Art. 11 Faillissementswet. 
1894 Art. 40 Faillissementswet. De Rechtbank van Koophandel beoordeelt de verantwoordelijkheid van 
de curator. 
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zullen van toepassing zijn op de brownfield. Zo kan gedacht worden aan de 
verplichtingen uit het Bodemsaneringsdecreet of deze uit het Afvalstoffendecreet. De 
curator zal daar echter bij een deficitaire toestand, wat de regel is in faillissementen, 
slechts zelden de financiële middelen voor hebben. Er ontstaat dan een spanningsveld 
tussen de belangen van de schuldeisers en de belangen van het leefmilieu. 
 
De vraag die daaruit voortvloeit, en die overigens ook in Nederland gesteld wordt1895, 
is of de curator steevast en tegen elke prijs de milieuverplichtingen moet naleven. 
Moet bijvoorbeeld een brownfield waarvan de saneringskost de uiteindelijke waarde 
van het gesaneerde terrein ver overstijgt alsnog gesaneerd worden, ook al gaat dat in 
tegen de belangen van de schuldeisers? Wat moet er gebeuren indien de curator 
onvoldoende activa heeft om de saneringskosten te financieren? De verschillende 
mogelijke situaties komen hierna aan bod. Feit is alleszins dat het faillissement geen 
overmacht vormt die de bepalingen van openbare orde uit het Bodemsaneringsdecreet 
buiten spel zet1896. Zo moet de curator bijvoorbeeld de verplichtingen bij de 
overdracht van gronden naleven. Ook in Nederland dient de curator als beheerder van 
het faillissement de publiekrechtelijke normen die zijn gesteld voor de inrichting en/of 
de afvalstoffen die hij in de boedel aantreft, na te leven1897. 
 
De naleving van de milieurechtelijke normen zal ongetwijfeld bepaalde kosten met 
zich meebrengen en schulden doen ontstaan, zogenaamde milieuschulden1898. Indien 
de curator inderdaad in het kader van een faillissementsprocedure een bepaling uit het 
milieurecht naleeft, is de volgende vraag automatisch wat het statuut is van de daaruit 
voortvloeiende schulden. Zijn het schulden van de boedel (of boedelschulden) of 
schulden in de boedel (of schulden van de massa)? Het antwoord op deze vraag is zeer 
relevant voor de schuldeisers, aangezien de schulden van de boedel uitbetaald worden 
bij voorrang voor iedere verdeling, dus zelfs voor de bevoorrechte schuldeisers1899. 
Bovendien moeten zij geen aangifte doen van hun schuldvordering in het 
faillissement. Een schuld kan volgens het Hof van Cassatie slechts ten laste gelegd 
worden van de boedel “lorsque le curateur ou le liquidateur a contracté qualitate qua 
des engagements en vue de l’administration de ladite masse”1900. Het Hof van 
Cassatie staat er dus op dat er een nauwe band bestaat tussen de schuld en het beheer 

                                                 
1895 Zie hieromtrent o.m. G. KNIJP, “Wie betaalt verwijdering van chemisch afval bij faillissement?”, 
Trema 1993, 284-289; K. LANGELAAR, “De curator en het milieu”, N.j.b. 1999, 122-127; F. 
VERSTIJLEN, “De faillissementscurator tegenover milieurechtelijke normen”, in S. KORTMANN, N. 
FABER, J. VAN HEES en S. DE RANITS (eds.), De curator, een octopus, Deventer, Tjeenk Willink, 
1996, 273-289. 
1896 A. DE WILDE, o.c., 362. 
1897 Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 11 juli 1997, Administratiefrechtelijke beslissingen 1998, nr. 268, 
1293, noot; A. DE WILDE, o.c., 376.  
1898 K. DE COCK, “Deel X. Handels- & economisch recht”, in K. DEKETELAERE (ed.), Handboek 
Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 1498. Het begrip milieuschulden is niet opgenomen 
in de Faillissementswet. 
1899 B. MAES, “Nieuwe rechtspraak van het Hof van Cassatie over het begrip ‘schuld van de boedel’” 
(noot onder drie cassatiearresten van 16 juni 1988), T.B.H. 1988, 743; I. VEROUGSTRAETE, “Dettes 
de masse, privilèges et monnaie de faillite” (noot onder drie cassatiearresten van 16 juni 1988), 
R.C.J.B. 1990, 23. 
1900 Cass. 16 juni 1988 (3 arresten), Arr. Cass. 1987-88, 1357; Pas. 1998, I, 1250; R.C.J.B. 1990, 5, 
noot I. VEROUGSTRAETE; R.W. 1988-89, 433; T.B.H. 1988, 765; T.R.V. 1988, 352, noot J. 
LIEVENS; J.L.M.B. 1988, 1093, noot J. CAEYMAEX; J.T. 1988, 632. Het Hof heeft deze zienswijze 
nadien nog bevestigd: Cass. 27 april 1992, Pas. 1992, I, 758; Cass. 20 januari 1994, Pas. 1994, I, 78; 
Cass. 30 maart 1995, Pas. 1995, I, 374; Cass. 25 november 2004. 
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van de boedel. Is dat niet het geval dan valt de schuld steeds in de boedel. Voor de 
schuldeisers van milieuschulden in de boedel voorziet de Faillissementswet geen 
specifiek voorrecht1901. Zij behoren dus tot de groep van de zogenaamde chirografaire 
schuldeisers en worden pas uitbetaald na aftrek van de kosten en uitgaven voor het 
beheer van de failliete boedel, van de uitkeringen tot levensonderhoud aan de 
gefailleerde en zijn gezin en van hetgeen aan de bevoorrechte schuldeisers betaald is. 
De uitbetaling gebeurt volgens de paritas creditorum-regel, zijnde naar evenredigheid 
van hun vorderingen.  
 
6.3. Verplichtingen ontstaan vóór de faillietverklaring 
 
Een eerste mogelijke situatie is deze waarin de curator wordt geconfronteerd met een 
aantal verbintenissen of verplichtingen die reeds bestonden op het ogenblik van de 
faillietverklaring. Zo kan het zijn dat OVAM bodemsaneringswerken heeft laten 
uitvoeren vóór de faillietverklaring. De schulden die daardoor ontstaan, zijn steeds 
schulden in de boedel en de schuldeiser zal in samenloop komen met de andere 
schuldeisers. Dit heeft zware financiële consequenties voor de overheid: de 
chirografaire schuldeisers zien vaak slechts een deel van hun schuldvordering 
uitbetaald. De paradox van deze situatie is dat de voorzichtig en diligent optredende 
overheid die de saneringswerken uitvoert voor het faillissement zich in een slechtere 
situatie bevindt dan deze die nalaat op te treden1902. De overheid kan voor de 
recuperatie van de saneringskosten wel bij een uitvoerend beslag op een onroerend 
goed het voorrecht van de buitengewone kosten van vervolging inroepen op grond 
van artikel 1597 Ger.W.1903 
 
Wanneer de curator te maken krijgt met een wettelijke verplichting tot sanering die 
reeds bestond voor het faillissement, is hij niet verplicht tot uitvoering ervan1904. Deze 
situatie wordt uitgebreid behandeld in een arrest van het Hof van Beroep van Bergen 
van 18 november 19961905. Het gaat in dit geval over een verplichting tot opruiming 
van afvalstoffen ingevolge het intussen opgeheven Waalse decreet van 5 juli 1985 
relatif aux déchets1906. Het Waals Gewest houdt voor dat de curatoren als nieuwe 
houders van de afvalstoffen deze moeten verwijderen. Volgens het Hof van Beroep is 
de verplichting reeds ontstaan voor de faillietverklaring. Het Hof vervolgt met te 

                                                 
1901 Gezien het arrest van het Arbitragehof nr. 61/2004 (cfr. hoofdstuk IV), lijkt niets de gewesten 
echter te beletten om in het kader van hun bevoegdheden een decretaal voorrecht voor bijvoorbeeld de 
kosten van bodemonderzoeken en bodemsaneringen in te voeren. Zie in dezelfde zin P. DE SMEDT, 
“De implicaties van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet op het beheer en de vereffening van het 
faillissement: van nu en straks”, T.M.R. 2006, 539. Artikel 161 §1 van het nieuwe Bodemdecreet levert 
OVAM overigens tot zekerheid van de voldoening van de kosten van ambtshalve maatregelen een 
algemeen voorrecht op alle roerende goederen van de saneringsplichtige of de aansprakelijke en kan ze 
een wettelijke hypotheek nemen op al de daarvoor vatbare en in het Vlaamse Gewest gelegen of 
geregistreerde goederen van deze personen. 
1902 T. BOSLY en A. TASIAUX, o.c., 22. 
1903 Volgens de rechtspraak zijn in een dergelijke procedure de kosten van een OBO en bodemsanering 
bevoorrecht (Antwerpen 21 december 1999, T.Not. 2001, 152, noot F. BLONTROCK; Rb. Brugge 26 
februari 1997, T.Not. 1997, 492). Ze zijn immers onontbeerlijk om het onroerend goed te kunnen 
verkopen (A. DE WILDE, o.c., 365). 
1904 Contra P. DE SMEDT, “Gevolgen van het bodemsaneringsdecreet voor de curator”, in X, 
Gerechtelijk akkoord & Faillissement, Dl. VII, Antwerpen, Kluwer, 2000, 12. 
1905 Bergen 18 november 1996, Amén. 1998, 163. Voor een uitgebreide bespreking van dit arrest zie T. 
BOSLY en S. FRANKIGNOUL, o.c., 113-116. 
1906 B.S. 14 december 1985. 
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stellen dat de curatoren in casu geen actieve daad met betrekking tot de afvalstoffen 
hebben gesteld1907. Het Hof besluit dat een schuld slechts ten laste van de boedel kan 
worden gelegd wanneer de curator qualitate qua handelingen verricht heeft met het 
oog op het beheer van die boedel. Aangezien de curatoren dergelijke handelingen niet 
hebben verricht, zijn zij niet gehouden het afval te verwijderen1908. 
 
6.4. Verplichtingen ontstaan naar aanleiding van de faillietverklaring 
 
Een tweede mogelijke situatie is deze waarin de curator geconfronteerd wordt met 
verplichtingen die ontstaan naar aanleiding van de faillietverklaring. Wat de 
verplichtingen in het Bodemsaneringsdecreet betreft, is een eerste vraag of de curator 
kan worden beschouwd als een saneringsplichtige in de zin van artikel 10 §1 van het 
Bodemsaneringsdecreet. Volgens DE SMEDT kan de curator qualitate qua een 
saneringsplicht oplopen op grond van de hoedanigheid van eigenaar of gebruiker van 
de verontreinigde grond1909. Deze stelling overtuigt echter niet, en DE SMEDT neemt 
overigens ook een ander standpunt in in een later artikel1910. De curator wordt 
namelijk geen eigenaar van het buiten bezit gestelde vermogen. De faillietverklaring 
doet geen afbreuk aan het eigendomsrecht van de gefailleerde1911. De curator wordt 
ook geen gebruiker daar hij nooit voor eigen rekening het vermogen van de 
gefailleerde beheert of te gelde maakt1912. 
 
Kan de curator dan eventueel saneringsplichtig zijn als exploitant? Daarover bestaat 
discussie in de rechtsliteratuur. Feit is dat de faillietverklaring tot het einde van de 
handelsactiviteit van de gefailleerde leidt1913. De curator kan dus niet automatisch als 
exploitant worden aangewezen. Volgens BRONDERS kan worden geargumenteerd 
dat, zelfs wanneer de curator op basis van artikel 47 Faillissementswet wel 
gemachtigd wordt om de handelsactiviteit geheel of gedeeltelijk voort te zetten, de 
tijdelijke voortzetting geen doel op zich is, maar slechts ingegeven is door een 
vereffeningsdoel. De curator zou dan zelf nooit de vergunning hebben overgenomen, 
waardoor hij ook niet kan worden gezien als een exploitant1914. DE SMEDT 
daarentegen is van oordeel dat de voortzetting van de handelsverrichtingen minstens 
gebeurt onder het “toezicht” van de curator, wat betekent dat de curator kan ingrijpen 
op het bestuur van de exploitatie en hij aangaande de naleving van de 
(milieu)wetgeving het aanspreekpunt is van de overheid. Het optreden van de curator 
sluit daarom aan bij de definitie van “exploitant” in het Milieuvergunningsdecreet1915. 
Dit laatste standpunt overtuigt meer, al zal de rechtspraak hier meer duidelijkheid in 
kunnen brengen. In Nederland gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
                                                 
1907 Het Hof stelt namelijk: “Que les curateurs n’ont accompli à propos de ces déchets aucun acte 
juridique ou matériel de nature à leur conférer la qualité de ‘nouveaux détenteurs de ces déchets’”. 
1908 Het Hof bevestigt hiermee het vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Charleroi van 26 
januari 1993: Kh. Charleroi 26 januari 1993, J.L.M.B. 1993, 1497; contra: Corr. Luik 18 februari 1991, 
onuitg., vermeld bij B. DELTOUR, o.c., 21. DELTOUR wijst erop dat de curator wel degelijk houder 
wordt van de afvalstoffen en dat de toepasselijke afvalstoffenwetgeving een wettelijke verbintenis 
oplegt tot verwijdering van de afvalstoffen. 
1909 P. DE SMEDT, o.c., 12 en 13. 
1910 P. DE SMEDT, “De implicaties van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet op het beheer en de 
vereffening van het faillissement: van nu en straks”, T.M.R. 2006, 529-544. 
1911 P. DE SMEDT, o.c., 537; A. DE WILDE, o.c., 366. 
1912 P. DE SMEDT, o.c., 537. 
1913 Art. 16 Faillissementswet. Zie ook Cass. 25 juni 2001; Cass. 19 april 2004, Pas. 2004, 650. 
1914 B. BRONDERS, o.c., 13. 
1915 Zie art. 2 3° Milieuvergunningsdecreet. 
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State er overigens ook van uit dat de uit een milieuvergunning voortvloeiende 
verplichtingen gelden voor de curator en dat hij belast is met het beheer van de 
inrichting1916.  
 
Mocht de curator toch niet gezien worden als een saneringsplichtige in de zin van 
artikel 10 §1 Bodemsaneringsdecreet, houdt dat echter niet in dat de curator in geen 
geval moet overgaan tot de uitvoering van saneringswerken. Wanneer de curator 
overgaat tot de overdracht van een brownfield, zal hij namelijk zeker gehouden zijn 
tot een aantal verplichtingen1917. De curator heeft onder meer een informatieplicht, die 
er in de eerste plaats in bestaat een bodemattest aan de koper voor te leggen. Dat 
vormt op zich geen probleem1918. Vervolgens zal de curator moeten nagaan of de 
grond een risicogrond is. Indien dat het geval is, wat vaak zo zal zijn bij een 
brownfield, dient er namelijk ook een OBO aan de overdracht vooraf te gaan. De 
curator zal het onderzoek naar het risicostatuut van de betrokken grond in alle 
redelijkheid moeten uitvoeren1919. Indien het OBO van een historische verontreinigde 
brownfield aangeeft dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de bodemverontreiniging 
een ernstige bedreiging vormt, kan OVAM op basis van artikel 39 §1 
Bodemsaneringsdecreet de overdrager aanmanen om de bodemsanering uit te voeren, 
te beginnen met het BBO. De gefailleerde is als overdrager te beschouwen. De curator 
beschikt als beheerder van de boedel over een gedelegeerde bevoegdheid en zal 
gehouden zijn de onderzoeken en de mogelijke saneringswerken uit te voeren1920. 
Wanneer de curator de rechten van de gefailleerde beheert en erover beschikt, dan 
verbindt het optreden van de curator de boedel. Dat zal enkel gebeuren wanneer de 
noden van de vereffening dit vereisen. De curator zal daarom steeds, vooraleer hij 
optreedt voor de gefailleerde bij een overdracht, moeten beoordelen of het, 
afhankelijk van de verwachte saneringskost, opportuun is de werken uit te voeren. 
 
Indien de faillissementsboedel voldoende activa omvat om de saneringswerken te 
bekostigen, dan heeft de curator de financiële mogelijkheid om de sanering te laten 
uitvoeren1921. DE SMEDT wijst erop dat “de curatele ter zake weinig 
                                                 
1916 Afd. Bestuursrechtspraak R.v.St. 11 juli 1997, Administratiefrechtelijke beslissingen 1998, nr. 268, 
1293, noot. Deze rechtspraak is echter bekritiseerd in de rechtsliteratuur. Zie bijvoorbeeld K. 
LANGELAAR, “De curator en het milieu”, N.j.b. 1999, 126 (“Een en ander dwingt tot de conclusie dat 
de Afdeling met een ex nihilo opgelegde verplichting curatoren ten onrechte heeft blootgesteld aan een 
bestuurlijke last onder dwangsom”). 
1917 Het feit dat de verkoop van een historisch verontreinigd onroerend goed door het 
Bodemsaneringsdecreet wordt bemoeilijkt of tegen ongunstiger voorwaarden zal moeten gebeuren, 
impliceert namelijk niet dat de curator verhinderd wordt de hem door de wet opgedragen verplichtingen 
als curator te vervullen (R.v.St. nr. 88.496, 29 juni 2000). 
1918 Meestal zal de notaris, belast met het verlijden van de akte, het attest aanvragen en bovendien is het 
te verkrijgen tegen een lage kostprijs. 
1919 De vaststelling dat de grond in de gemeentelijke inventaris niet als een risicogrond bekend staat, 
volstaat niet. DE SMEDT geeft aan dat hij in voorkomend geval ook kennis moet nemen van het 
vergunningenregister, informele kennisbronnen moet consulteren, zoals de gefailleerde natuurlijke 
persoon, de bestuurders van de gefailleerde rechtspersoon of de milieucoördinator van het bedrijf, en 
moet letten op feitelijke indicaties van (mogelijkerwijze onvergunde) risicoactiviteiten (bv. opslag 
afval, aanwezigheid benzinepomp) (P. DE SMEDT, o.c., 535). 
1920 De gehoudenheid van de curator voor de uitvoering van de saneringswerken wordt aanvaard in de 
rechtspraak. Zie o.m. R.v.St. nr. 44.226, 24 september 1993, Amén. 1994, 28; Bergen 18 november 
1996, Amén. 1998, 163. Het volgt trouwens ook uit de vereiste ten aanzien van de curator om het 
faillissement als een goed huisvader te beheren (A. DE WILDE, o.c., 367). 
1921 Mogelijk zal de curator bij gebrek aan onmiddellijk beschikbare middelen wel een lening moeten 
aangaan ter financiering van de saneringskosten. 
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beslissingsruimte heeft: is er voldoende actief dan moet hij tot bodemsanering 
overgaan. Doet hij dit niet, dan komt zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid in het 
gedrang”1922. De enige uitweg lijkt artikel 40 §1 Bodemsaneringsdecreet dat de 
mogelijkheid voorziet de verplichtingen van de overdrager te laten vervullen door de 
verwerver, bijvoorbeeld een geïnteresseerde brownfieldontwikkelaar1923. Indien de 
curator de sanering zelf uitvoert, dan worden de kosten gekwalificeerd als schulden 
van de boedel1924. 
 
In de faillissementspraktijk zal de curator de saneringsverplichtingen nochtans vaak 
niet kunnen bekostigen bij gebrek aan voldoende activa in de faillissementsboedel. 
Indien de saneringskost het actief overstijgt, en er geen verwerver is of de verwerver 
de sanering niet zelf wil overnemen, rest de curator slechts de mogelijkheid het 
faillissement te sluiten, desgevallend via de summiere rechtspleging1925. Wat de 
rechtspersonen betreft1926, brengt de beslissing tot sluiting van het faillissement de 
ontbinding van de rechtspersoon en de onmiddellijke sluiting van de vereffening mee. 
Na de ontbinding blijft de vennootschap voortbestaan voor haar vereffening. 
Voorzover geen vereffenaar is aangesteld, worden de zaakvoerders of de bestuurders 
van de vennootschap als vereffenaars beschouwd1927. Zulks impliceert mede dat de 
rechtsvorderingen vanaf dat ogenblik op straffe van niet-ontvankelijkheid moeten 
worden ingesteld tegen de bestuurders van de vennootschap. Anderzijds is het ook 
enkel de vereffenaar die over de hoedanigheid beschikt om rechtsvorderingen in het 
belang van de ontbonden vennootschap in te stellen1928. Dit laatste werd nog bevestigd 
in een arrest van het Hof van Beroep van Gent1929.  

                                                 
1922 In verband met de plichten van de curator bij bodemverontreiniging, zie P. DE SMEDT, “Gevolgen 
van het bodemsaneringsdecreet voor de curator”, in X, Gerechtelijk akkoord & Faillissement, Dl. VII, 
Antwerpen, Kluwer, 2000, 13. 
1923 De koper moet er dan wel mee rekening houden dat hij registratierechten zal moeten betalen op de 
koopprijs en de geraamde saneringskosten. Indien de geraamde saneringskosten lager uitvallen dan de 
uiteindelijke werkelijke kosten is er eigenlijk geen probleem. Indien de geraamde kosten echter hoger 
uitvallen dan de werkelijke kosten, dan zal de koper teveel registratierechten betaald hebben en deze 
niet kunnen terugvorderen van de Belgische Staat. Het Hof van Cassatie bevestigde dat recent nog in 
een arrest van 8 september 2005 (Cass. 8 september 2005, T.F.R. 2006, 573, noot W. VERMEULEN 
en T. DUMONT). 
1924 Het statuut als boedelschuld kan volgens DE WILDE enkel worden verklaard vanuit de vaststelling 
dat de curator hiermee beoogde een meerwaarde te creëren (A. DE WILDE, o.c., 370). Een 
gelijkaardige redenering kan worden gevolgd indien een brownfield slechts licht vervuild is, OVAM 
niet aanmaant om te saneren, maar de curator het terrein toch wenst te saneren. De curator kan het 
namelijk soms zeer moeilijk hebben om een brownfield te realiseren. Toekomstige kopers schrikken 
vaak terug wanneer de bodem van een te koop staand terrein (potentieel) verontreinigd is, ook al gaat 
het maar om een heel lichte verontreiniging. Zolang het doel van de waardemaximalisatie van de 
faillissementsboedel hierdoor wordt gediend, gaat het om boedelschulden en worden ze bij voorrang 
uitbetaald. 
1925 Art. 73 Faillissementswet. 
1926 Voor de situatie van de natuurlijke personen, cfr. infra. 
1927 Art. 185 lid 1 W.Venn. 
1928 De verwijzing naar artikel 185 W.Venn. moet dan ook eerder gezien worden met betrekking tot de 
vertegenwoordigingsproblematiek, dan met betrekking tot de vereffeningsproblematiek. 
1929 Gent 13 maart 2002, NjW 2002, 65. In casu werd hoger beroep ingesteld door de vennootschap 
Petrochemical Contracting & Engineering bvba tegen een vonnis dat haar ontbinding had uitgesproken 
om reden dat deze vennootschap sedert haar oprichting op 7 september 1994 nog geen enkele 
jaarrekening had neergelegd. De vordering was in eerste aanleg aanhangig gemaakt door de KBC Bank 
nv. Het feit dat het hoger beroep werd ingesteld door de ontbonden vennootschap zelf en niet door de 
aangestelde vereffenaar maakte het hoger beroep onregelmatig. Naar luid van artikel 182 §2 al. 3 
W.Venn. heeft de ontbinding van de vennootschap overigens gevolg vanaf de datum waarop zij is 
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Dezelfde principes gelden wanneer de curator niet verplicht is de gronden te saneren, 
maar hij de waarde ervan niet gerealiseerd krijgt. Wanneer de rechtbank beslist tot de 
sluiting van de verrichtingen van het faillissement, wordt de rechtspersoon ontbonden 
en wordt de vereffening onmiddellijk gesloten1930. Ook hier geldt artikel 185 W.Venn. 
en wordt er dus een vereffenaar benoemd of is het aan de zaakvoerders of de 
bestuurders om in te staan voor de vereffening. 
 
De vraag is dan wat het lot is van de overgebleven activa, zoals bijvoorbeeld een 
brownfield. In de rechtsleer is terug te vinden dat het onroerend goed een res 
communis is die op grond van artikel 713 B.W. eigendom wordt van de staat1931. Dat 
lijkt echter niet correct. Een res communis wordt immers gedefinieerd als een “gebied 
waarop Staten geen soevereiniteitsaanspraken kunnen maken en waarvan het gebruik 
openstaat voor alle Staten”1932; of nog als volgt: “En général, pour désigner les choses 
dont l’usage appartient à tous et que nul ne peut s’approprier individuellement 
(…)”1933, bijvoorbeeld de zee, de lucht, het licht of het water1934. De gemene zaken 
zijn er dus voor het gebruik van allen, en niemand mag de anderen in dat gebruik 
hinderen door exclusieve toe-eigening. Dit kan niet het geval zijn voor goederen die 
na de sluiting van een faillissement nog niet verkocht zijn geraakt. Eventueel zou het 
onroerend goed kunnen worden gezien als een onbeheerd goed, dat op basis van 
artikel 539 en 713 B.W. toekomen aan de Staat. Dat is in de praktijk echter niet zo 
logisch. Op de eigendomstitel zal namelijk de failliete vennootschap staan. Er zijn tot 
op heden met betrekking tot een dergelijk goed geen zaken bekend die dan toch tegen 
de Staat zijn uitgevoerd. 
 
Sinds een wetswijziging van 20021935 biedt het tweede lid van artikel 83 
Faillissementswet een uitweg uit de juridische impasse. Volgens dat lid kan de 
Koning de bestemming vaststellen van onverkochte activa die overblijven na de 
sluiting. In de verantwoording voor de aanvulling staat uitdrukkelijk geschreven dat 
een wijziging in die zin aangewezen is voor het restant van activa die onverkoopbaar 
waren, zoals bijvoorbeeld vervuilde terreinen1936. Het is dus aan de Koning om 
duidelijkheid te verschaffen. Tot op heden is er nog geen koninklijk besluit gevolgd. 
 
Voor natuurlijke personen verschilt de regeling van de sluiting van het faillissement. 
Natuurlijke personen kunnen namelijk verschoonbaar worden verklaard1937, waardoor 
de schulden van de gefailleerde tenietgaan. In het geval dat er saneringswerken zijn 
uitgevoerd, zal de natuurlijke persoon hier niet langer voor kunnen worden 
                                                                                                                                            
uitgesproken. Het vonnis in eerste aanleg was uitvoerbaar verklaard bij voorraad. Vanaf dat ogenblik 
kan de ontbonden vennootschap dan ook enkel in rechte vertegenwoordigd worden door haar 
vereffenaar. 
1930 Art. 83 lid 1 Faillissementswet. 
1931 T. BOSLY en A. TASIAUX, o.c., 31.; A. DE WILDE, o.c., 368. 
1932 E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks Juridisch Woordenboek, 
Antwerpen, Intersentia, 2001, 275. 
1933 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2000, 765. 
1934 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 
Deel V, 1, A, Antwerpen, Standaard, 1974, 11. Dit laatste voorbeeld werd overigens nog bevestigd in 
een arrest van de Raad van State (R.v.St. nr. 87.161, 10 mei 2000). 
1935 Wet van 4 september 2002 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het 
Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen, B.S., 21 september 2002. 
1936 Parl. St. Kamer 2000-01, nr. 1132/002, 3. 
1937 Art. 80 Faillissementswet. 
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aangesproken. Hij zal in het bezit blijven van de gesaneerde gronden. Zijn er geen 
saneringswerken uitgevoerd, omdat dit niet verplicht was, dan blijft de natuurlijke 
persoon ook gewoon in het bezit van zijn (mogelijkerwijze licht vervuilde) gronden. 
 
De aanwezigheid in het patrimonium van de natuurlijke persoon van een terrein 
waarvan de bodem verontreinigd is of waar giftige afvalstoffen liggen opgeslagen, en 
dat dus niet gesaneerd is wegens een tekort aan activa, kan echter een “gewichtige 
omstandigheid” zijn waarvan sprake in artikel 80 lid 2 Faillissementswet om de 
verschoonbaarheid te weigeren1938. Wanneer duidelijk is dat de gefailleerde bepaalde 
milieurechtelijke verplichtingen bewust niet heeft nageleefd, kan hij bezwaarlijk als 
“ongelukkig” en “te goeder trouw” worden aanzien. In dat geval zal hij gehouden 
blijven voor zijn schulden. De schuldeisers kunnen dan hun rechtsvordering terug 
instellen. 
 
Tot slot is het nog interessant om te vermelden dat het nieuwe Bodemdecreet in 
artikel 123 de curator de verplichting oplegt om OVAM binnen de 30 dagen op de 
hoogte te brengen van een vonnis van faillietverklaring van een handelaar of 
vennootschap die een risico-inrichting exploiteerde. Naar aanleiding van de 
vereffening in het kader van het faillissement wordt de curator tevens verplicht een 
OBO uit te voeren op de gronden waar de gefailleerde de risico-inrichting 
exploiteerde. De curator die de kennisgevingsverplichting, vermeld in artikel 123, niet 
naleeft, kan gestraft worden met een gevangenisstraf en/of een geldboete1939. Het 
Vlaams Gewest voorziet volgens de parlementaire voorbereiding in deze regeling om 
elke onzekerheid op te heffen met betrekking tot de verplichtingen in het kader van de 
bodemsaneringsreglementering1940. 
 
6.5. Verplichtingen ontstaan na de faillietverklaring als gevolg van 
beheershandelingen 
 
Een derde mogelijke situatie is deze waarin de curator geconfronteerd wordt met 
verplichtingen die ontstaan na de faillietverklaring als gevolg van zijn 
beheershandelingen. De curator kan bijvoorbeeld beslissen om de waarde van de 
verontreinigde terreinen te realiseren. Hij is dan gehouden de geldende wetgeving na 
te leven. In het licht hiervan is het arrest van het Hof van Beroep van Gent van 15 
november 2001 van belang1941. In deze zaak beslist het Hof dat wanneer een curator 
aan OVAM vraagt om afvalstoffen te verwijderen, het niet gaat om een ambtshalve 
optreden vanwege OVAM1942. De curatoren hebben dan wel degelijk een actieve daad 
gesteld die het actief van het faillissement en dienvolgens de schuldeisers ten goede 

                                                 
1938 T. BOSLY en A. TASIAUX, o.c., 31. 
1939 Art. 173 5° Bodemdecreet. 
1940 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 64. 
1941 Gent 15 november 2001, T.M.R. 2002, 71. 
1942 De feiten in deze zaak zijn vrij eenvoudig. Op door de gefailleerde gehuurde terreinen bleven 
afvalstoffen achter, meer bepaald een tank en ondergrondse opslagtanks. De tank bevatte nog olie en 
bleek te lekken. Analyses van het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol toonden aan dat de afvalolie 
giftig was. De curatoren verwittigden de overheid, in casu de provinciegouverneur, en drongen erop 
aan dat de lekkende tank zou worden weggenomen. Zowel de provinciegouverneur als de curatoren 
contacteerden OVAM, die overging tot verwijdering van de afvalstoffen. De schuldvordering van 
OVAM lastens de massa bedroeg 530.557 BF, te vermeerderen met de interesten vanaf 3 mei 1988 tot 
aan de betaling. De afrekening op zich werd niet betwist door de curatele; zij verzette zich wel tegen de 
betaling ervan door de boedel en vorderde de opname in het passief. 
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kan komen1943. Zij hebben m.a.w. qualitate qua verbintenissen aangegaan met het oog 
op het beheer van de boedel. Die boedel is dan ook gebonden door de verbintenissen 
die met dat beheer verband houden en moet de schulden die erop rusten dragen. De 
schuldvordering van OVAM is daarom voor de curator een schuld van de boedel. 
 
Er bestaat overigens reeds een tendens in de rechtspraak om schulden toch als 
schulden van de boedel te kwalificeren ook al ligt er geen actieve daad van de curator 
aan ten grondslag. Dit mag genoegzaam blijken uit een arrest van het Hof van 
Cassatie van 7 maart 20021944. Hierin wordt het cassatieberoep tegen een arrest van 
het Hof van Beroep van Antwerpen van 25 april 19951945 verworpen. Het Hof van 
Cassatie oordeelt in haar arrest “dat de curator schulden aangaat met het oog op het 
beheer van het faillissement, ook wanneer die schulden ontstaan door handelingen die 
de curator voor dit beheer dient te stellen maar niet stelt”1946. In casu had de curator 
de aanmaning gekregen van de stad Antwerpen om het puin in twee onroerende 
goederen die behoorden tot de failliete boedel te ruimen en de noodzakelijke 
beveiligingswerken aan de twee gebouwen uit te voeren. De curator liet echter na 
deze werken uit te voeren, met als gevolg dat de stad Antwerpen zich verplicht zag 

                                                 
1943 Volgens de Rechtbank van Koophandel van Oudenaarde (Kh. Oudenaarde 1 april 1999, T.M.R. 
2002, 72) hadden de curatoren “met betrekking tot het kwestig terrein geen enkele actieve daad gesteld 
dat het actief van het faillissement en dienvolgens de schuldeisers ten goede kan komen. Het actief mag 
dienvolgens evenmin worden verminderd met de kosten van vernietiging, neutraliseren, wegwerken of 
wegvoering e.a. van de afval”. De Rechtbank volgde dan ook de curatoren in hun redenering en 
bepaalde dat de schuldvordering moest opgenomen worden als schuld in de massa van het faillissement 
(In dezelfde zin Kh. Hasselt 31 oktober 2002, T.M.R. 2003; 157, noot P. DE SMEDT. Er is geen sprake 
van enig initiatief van de curator wanneer de opdracht tot uitvoering van een OBO uitgaat van de 
grondverwerver. De kosten hieraan verbonden zijn dan ook geen boedelschulden. Het feit dat de 
curator op de hoogte was van de tussenkomst van de bodemsaneringsdeskundige, is niet relevant, 
evenmin als het nuttigheidscriterium). 
Het Hof van Beroep vernietigt evenwel het vonnis van de Rechtbank van Koophandel. Het Hof wijst er 
vooreerst op dat de analyses van het Studiecentrum voor Kernenergie wel degelijk het giftige karakter 
aantonen van de bemonsterde afvalolie. Bovendien wijst het Hof erop dat de curatele zelf in een brief 
gewag maakt van giftig afval en in een andere brief de gouverneur wijst op een reëel gevaar voor de 
volksgezondheid. Het feit dat de verantwoordelijke van de failliete vennootschap niet veroordeeld werd 
voor het zonder vergunning hebben ingericht van een inrichting waarin afvalstoffen worden 
verwijderd, voor het zonder vergunning hebben geëxploiteerd van opslagplaatsen en/of installaties voor 
vernietiging, neutralisering of wegwerking van giftig afval en voor het zonder vergunning hebben 
verworven van giftig afval (Antwerpen 23 september 1994, onuitg. (vermeld in Gent 15 november 
2001, T.M.R. 2002, 72)), doet volgens het Hof geen afbreuk aan het feit dat de afvalstoffen die in 
opdracht van de curatele werden weggenomen, giftig waren. 
Vervolgens bepaalt het Hof dat de curatele ten onrechte “staande houdt dat zij OVAM ambtshalve deed 
optreden; dit laatste is immers slechts het geval wanneer de overheid vanuit haar bevoegdheid optreedt. 
De curatele kan zich niet beroepen op enige bevoegdheid om de OVAM ambtshalve in werking te 
stellen. Daarenboven heeft zij zich niet beperkt tot een loutere mededeling van de feiten, maar heeft 
integendeel en met aandrang verzocht om (snelle) tussenkomst (…), om onder meer de 
bezettingsvergoedingen te kunnen afsluiten”. Het Hof concludeert dan ook dat “aldus moet worden 
aangenomen dat de opdracht tot opruiming enkel is uitgegaan van de curator”.  
1944 Cass. 7 maart 2002, R.W. 2002-03, 215, noot A. DE WILDE. Voor een uitgebreide bespreking van 
dit arrest en een vergelijking met de reeds bestaande rechtspraak van het Hof van Cassatie, o.m. met 
betrekking tot fiscale schuldvorderingen zoals de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting, zie 
de zeer overzichtelijke noot onder dit arrest van A. DE WILDE, “Nalaten van de curator en 
boedelschulden”. Zie ook E. DIRIX, “Recente rechtspraak insolventierecht”, in H. COUSY en E. 
DIRIX (eds.), Insolventierecht, Brugge, die Keure, 2003, 69-70. 
1945 Antwerpen 25 april 1995, T.B.H. 1996, 549. Voor een bespreking van dit arrest, zie T. BOSLY en 
A. TASIAUX, o.c., 24-25. 
1946 Cass. 7 maart 2002, l.c., 216. 
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zelf de werken te laten uitvoeren. Deze werken brachten uiteraard kosten met zich 
mee, kosten die de stad Antwerpen in deze zaak terugvorderde en wilde aangeduid 
zien als schulden van de boedel. Het Hof van Cassatie concludeert nu “dat wanneer 
reglementaire bepalingen of door de overheid krachtens reglementaire bepalingen 
genomen beslissingen de curator opleggen na het faillissement bepaalde handelingen 
te stellen of zich van bepaalde handelingen te onthouden, en de curator dit niet doet, 
zodat daardoor voor de curator een vergoedings- of teruggaveplicht ontstaat, de aldus 
ontstane schuld een schuld van de boedel is”1947. 
 
Een andere mogelijke beheershandeling van de curator is de tijdelijke voortzetting van 
de handelsactiviteit1948. Indien de curator hiertoe beslist, zullen de opgelopen schulden 
steeds schulden van de boedel zijn1949. Genereert de curator tijdens de voortzetting 
verontreiniging, zal de sanering hiervan dus ook een schuld uitmaken van de boedel. 
Deze benadering is identiek in Nederland1950. Volgens de Hoge Raad is de boedel 
aansprakelijk voor onrechtmatige daden begaan door de curator qualitate qua bij de 
vereffening van het faillissement1951. De curator kan bovendien zijn persoonlijke 
aansprakelijkheid in het gedrang brengen, indien hij in strijd met de milieuwetgeving 
handelt of indien de uit de voortzetting voortvloeiende kosten niet opwegen tegen de 
voortgebrachte baten van de voortzettingsactiviteiten1952. 
 
6.6. Aansprakelijkheid van zaakvoerders/bestuurders bij kennelijk grove fout 
 
Al bij al lijkt deze volledige regeling een vrij veilige regeling voor 
zaakvoerders/bestuurders van een failliete vennootschap. Dat is echter zonder de 
artikelen 265 §1, 409 §1 en 530 §1 W.Venn. gerekend. Deze artikelen voorzien in de 
mogelijkheid dat, indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten 
overtreffen, de zaakvoerders/bestuurders, alsmede de gewezen 
zaakvoerders/bestuurders en al zij die werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, 
persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of 
een deel van de schulden van de vennootschap ten belope van het tekort. Dit is enkel 
mogelijk indien komt vast te staan dat zij een kennelijk grove fout hebben begaan die 
heeft bijgedragen tot het faillissement. Benadeelde schuldeisers hebben op grond van 
deze artikelen het recht om zelf een vordering tot schadevergoeding in te stellen tegen 

                                                 
1947 Ibid. Een zelfde redenering wordt gevolgd door de Hoge Raad in Nederland die het zogenaamde 
toedoen-criterium hanteert (A. DE WILDE, o.c., 376). Indien een schuld ontstaan is door toedoen van 
de curator, wordt de schuld aangemerkt als een boedelschuld. Het toedoen van de curator kan ook 
worden ingevuld als een nalaten tot handelen, wanneer een verplichting tot handelen bestaat (F. 
VERSTIJLEN, o.c., 279-280). 
1948 Artikel 47 van de Faillissementswet voorziet namelijk in de mogelijkheid voor de rechtbank om 
machtiging te verlenen opdat de handelsverrichtingen van de gefailleerde voorlopig, geheel of 
gedeeltelijk, worden voortgezet door de curatoren, door de gefailleerde of door een derde. 
1949 Cass. 2 mei 1994, Pas. 1994, I, 429. 
1950 A. DE WILDE, o.c., 377. 
1951 Hoge Raad 29 januari 1931, N.J. 1931, 1353; Hoge Raad 21 februari 1992, N.J. 1992, nr. 321, 
1267; Hoge Raad 19 april 1996, N.J. 1996, nr. 727, 4183, noot; Hoge Raad 10 januari 2003, N.J. 2003, 
nr. 196, 1543, noot. 
1952 P. COLLE, “Recente ontwikkelingen in het faillissementsrecht: de ware functie van de curator, de 
boedelschulden en het faillissement van de vennootschap in vereffening”, in Handelsrecht, economisch 
en financieel recht, M. STORME, E. WYMEERSCH en H. BRAECKMANS (eds.), Gent, Mys & 
Breesch, 1995, 19; P. DE SMEDT, “Gevolgen van het bodemsaneringsdecreet voor de curator”, in X, 
Gerechtelijk akkoord & Faillissement, Dl. VII, Antwerpen, Kluwer, 2000, 14. 
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de zaakvoerders/bestuurders1953. Dit betekent dat de wetgever de schade enerzijds 
beschouwt als een collectieve schade voor de gezamenlijke schuldeisers en anderzijds 
als een individuele schade voor elke benadeelde schuldeiser ten belope van diens deel. 
De schuldeisers die een rechtsvordering instellen, zijn wel verplicht de curator hiervan 
op de hoogte te brengen1954. 
 
Deze bepalingen in het W.Venn. zijn interessant voor de schuldeisers die schade 
hebben geleden met betrekking tot de milieurechtelijke verplichtingen van de 
gefailleerde vennootschap. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een bepaalde 
vennootschap saneringswerken in de ruime zin van het woord heeft uitgevoerd op de 
terreinen van de gefailleerde vennootschap en dat de factuur hiervoor nooit betaald 
werd. Stel dat de schulden ontstaan zijn vóór het faillissement, zal het steeds gaan om 
schulden in de boedel1955. De uitbetaling van deze schulden is onderworpen aan het 
gelijkheidsbeginsel en vaak zal de schuldeiser dan ook maar een deel van zijn 
vordering terugbetaald zien. Mochten deze schuldeisers op de hoogte zijn van 
kennelijk grove fouten vanwege de zaakvoerders/bestuurders, dan kunnen zij deze 
laatsten op grond van de artikelen 265 §1, 409 §1 en 530 §1 W.Venn. persoonlijk 
aansprakelijk stellen ten belope van het tekort. Dat is positief. In de praktijk is 
namelijk gebleken dat de curatoren niet geneigd zijn dit soort vorderingen aanhangig 
te maken. Zij resulteren immers dikwijls in complexe en zeer lange procedures, 
tijdens dewelke het faillissement niet kan worden afgesloten1956. Het zal dan wel aan 
de schuldeisers zelf zijn om de kennelijk grove fout te bewijzen. 
 
Ook bijvoorbeeld OVAM zal van de artikelen 265 §1, 409 §1 en 530 §1 W.Venn. 
gebruik kunnen maken. Een belangrijk detail hierbij is dat wanneer iemand overgaat 
tot saneringswerken in de zin van het Bodemsaneringsdecreet, hij op verzoek van 
OVAM financiële zekerheden zal moeten stellen1957. OVAM zal zich dus kunnen 
beroepen op deze zekerheden om de gemaakte kosten te dekken. Wanneer OVAM 
echter volledig op eigen initiatief saneert, beschikt zij niet over financiële zekerheden. 
Bovendien is OVAM niet alleen de bevoegde administratie voor 
bodemverontreiniging, maar tevens voor afvalstoffen. In deze hoedanigheden zal 
OVAM eerder gebruik kunnen/willen maken van de geboden mogelijkheid tot het 
instellen van een vordering op grond van de artikelen 265 §1, 409 §1 en 530 §1 
W.Venn. Stel dat OVAM bijvoorbeeld ambtshalve bodemsaneringswerken uitvoert of 
afvalstoffen verwijdert, dan beschikt zij niet over financiële zekerheden en dan kan 
het zijn dat zij de aangegane kosten niet kan recupereren. Indien zij een kennelijk 

                                                 
1953 Daarnaast hebben zij ingevolge artikel 134 Faillissementswet het recht om aan de rechtbank te 
vragen een beroepsverbod op te leggen voor zaakvoerders/bestuurders die een kennelijk grove fout 
hebben begaan die heeft bijgedragen tot het faillissement. 
1954 Het kan namelijk zijn dat een bepaalde schuldeiser weet heeft van kennelijk grove fouten die zijn 
gebeurd zonder dat de andere schuldeisers dit weten (Parl. St. Kamer, 2000-01, nr. 1132/013, 131). De 
curator kan dan op zijn beurt de overige schuldeisers deze kennelijk grove fouten melden. Dit teneinde 
het gelijkheidsbeginsel tussen de schuldeisers in de mate van het mogelijke te handhaven (Parl. St. 
Kamer, 2000-01, nr. 1132/013, 133). 
1955 Cfr. supra. 
1956 Parl. St. Kamer, 2000-01, nr. 1132/013, 130. 
1957 Voor een uitgebreide bespreking, zie T. PAELINCK, “De verplichting tot het stellen van financiële 
zekerheden bij de uitvoering van bodemsaneringswerken”, in K. DEKETELAERE, Het decreet 
betreffende de bodemsanering, LeuVeM, Milieurechtstandpunten nr. 7, Brugge, die Keure, 1995, 143-
157. 
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grove fout in hoofde van de zaakvoerders/bestuurders aantoont, krijgt zij via deze weg 
toch nog schadevergoeding. 
 
6.7. Naar een vereenvoudigde overdrachtsprocedure en/of een ruimere toepassing van 
artikel 48 Bodemsaneringsdecreet en artikel 58 Faillissementswet? 
 
Een van de knelpunten voor curatoren bij de overdracht van een te saneren 
brownfield, is de duur van de overdrachtsprocedure. Het probleem van de duur is 
reeds eerder aan bod gekomen en het ziet ernaar uit dat het nieuwe Bodemdecreet hier 
enige vooruitgang in kan brengen. Een meer ingrijpende oplossing zou echter kunnen 
zijn om een sterk vereenvoudigde overdrachtsprocedure in het 
Bodemsaneringsdecreet in te schrijven voor die situaties waarin sprake is van een 
soort van gedwongen overdracht, zoals dat het geval is voor de curator. Het is de taak 
van de curator om de activa te realiseren, met het oog op de uitkering van dividenden 
aan de schuldeisers. Nu duurt een verkoop al snel 2 jaar. Intussen daalt het gebouw op 
het terrein sterk in waarde1958. Het is niet meer mogelijk een brandverzekering af te 
sluiten. De onroerende voorheffing blijft doorlopen1959. Bovendien moet de curator 
mogelijkerwijs een leegstandsheffing betalen, hoewel het regime van 
leegstandsheffingen toch vooral bedoeld is om speculatie tegen te gaan; niet voor 
diegene die zijn gebouw niet kan verkopen door de bepalingen van het 
Bodemsaneringsdecreet.  
 
Daarnaast zou de curator in elk geval gestimuleerd moeten worden om een brownfield 
te saneren. Indien hij een brownfield wil overdragen en er is voldoende actief voor de 
sanering, is hij hier weliswaar toe verplicht. In de andere gevallen echter niet. De 
sluiting bij gebrek aan ontoereikend actief zal in de meeste gevallen geen oplossing 
bieden, noch met het oog op de bodemsanering, noch ingeval van een verhaal van de 
kosten bij een ambtshalve optreden van OVAM. Doorgaans zal het meer aangewezen 
zijn dat in dergelijke situaties gestreefd wordt naar een regeling ex artikel 48 van het 
Bodemsaneringsdecreet en artikel 58 van de Faillissementswet. De overheid zou dan 
tot ambtshalve bodemsanering moeten kunnen overgaan zonder dat de hypothecaire 
schuldeiser na de volledige ambtshalve sanering hiervan de vruchten plukt. Normaal 
zal de notaris bij de afrekening namelijk eerst de hypothecaire schuldeisers uitbetalen 
(als die er zijn) en pas daarna OVAM. Als oplossing kan gedacht worden aan een 
regeling waarbij de curator, middels een dading, afstand doet van de brownfield, de 
boedel eventueel een deel van de saneringskosten betaalt, en de hypothecaire 
schuldeiser afziet van het voordeel van zijn inschrijving of bereid is rangafstand te 
doen, zodat na een eventuele ambtshalve sanering de opbrengst van het onroerend 
goed ten belope van de saneringskost aan de OVAM kan toekomen. 
 
c. Alternatieve oplossingen voor brownfields 
 

                                                 
1958 De waarde van bijvoorbeeld het failliete bedrijf NOVA in Tongeren is tussen 1996 (jaar van 
faillietverklaring) en 2006 gedaald van +/- 3 miljoen euro tot +/- 1 miljoen euro (informatie afkomstig 
van de heer T. Lysens, voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Tongeren). 
1959 Voor grote gebouwen kan de onroerende voorheffing behoorlijk hoog oplopen. Een bijkomende 
oplossing zou erin kunnen bestaan de onroerende voorheffing op te schorten vanaf het ogenblik dat de 
bodemsaneringsprocedure wordt opgestart. Deze oplossing kan eigenlijk ook veralgemeend worden 
naar alle exploitanten, eigenaars en feitelijke controlehouders. Zie in dezelfde zin MINA-
RAAD/SERV, o.c., 9-10; UNIZO, o.c., 18. 
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1) Algemeen 
 
Voor sommige van de vermelde knelpunten echter stemmen de voorgestelde 
oplossingen niet steeds tot voldoening. De bescherming van onschuldige 
saneringsplichtigen of -aansprakelijken bijvoorbeeld mag dan wel een goede zaak 
zijn, daarmee is het probleem van de aanwezige verontreiniging bij brownfields niet 
opgelost. De verontreiniging zal toch op een of andere manier gesaneerd, of toch 
minstens ingedijkt, moeten worden.  
 
Daarnaast zal een brownfieldontwikkelaar heel vaak geen beroep kunnen doen op het 
statuut van de onschuldige bezitter. Het kan dan zijn dat hij saneringsplichtig is, 
terwijl hij niet de saneringsaansprakelijke is. Hij zal immers meestal op de hoogte zijn 
of behoren te zijn van de bodemverontreiniging. Dat kan in bepaalde gevallen ook tot 
onbillijke situaties leiden. Zoals in het vorige onderdeel aangegeven, kan het bij 
historisch verontreinigde brownfields bijvoorbeeld om allerlei redenen zeer moeilijk 
zijn om zich nog op de aansprakelijke te verhalen (bewijsproblemen, faillissement, 
verjaring, aansprakelijke onbekend, zeer hoge saneringskost, eigen beperkte financiële 
middelen, toenmalige wetenschappelijke kennis,…). Bovendien kan het onschuldig 
bezit problemen geven bij brownfields waarbij meerdere eigenaars betrokken zijn, 
waarvan misschien sommigen het statuut verkrijgen en anderen niet. Belangrijk bij dit 
hele verhaal is wel dat er steeds wordt rekening gehouden met de prijs die de 
ontwikkelaar voor de brownfield betaald heeft. Indien in de prijs de potentiële 
kostprijs van een bodemsanering ingecalculeerd is, kan de situatie van de 
ontwikkelaar bezwaarlijk nog onbillijk genoemd worden1960.  
 
Voor effectief onbillijke situaties moet er worden gekeken of er geen alternatieve 
oplossingen denkbaar zijn, liefst met behoud van verhaal op de effectieve 
vervuiler1961. In het geval dat de bezitter van een brownfield onschuldig is, zal 
bijvoorbeeld normaal OVAM ambtshalve gaan optreden. De vraag is of dat wel steeds 
mogelijk is. Zijn er voldoende budgettaire middelen om brownfields met een 
onschuldige bezitter ambtshalve te saneren? 
 
Ook indien de bezitter van een brownfield geen beroep kan doen op het onschuldig 
bezit, moet hij misschien toch in bepaalde situaties tot op zekere hoogte tegemoet 
worden gekomen. Uiteindelijk moet het doel zijn om zoveel mogelijk brownfields 
gesaneerd te krijgen om mens en milieu optimaal te beschermen. De oplossing van de 
problemen waarmee brownfieldontwikkelaars geconfronteerd worden, verdient 
daarom in de mate van het mogelijke extra aandacht en een verhoogde 
bereidwilligheid vanwege de overheid om hen te ondersteunen. Enkele van de 
mogelijke alternatieve oplossingen komen hierna aan bod.  
 
2) Ambtshalve sanering 
 
De toepassing van de regels met betrekking tot het onschuldig bezit kan tot gevolg 
hebben dat voor een aantal te saneren brownfields geen saneringsplichtige kan 
weerhouden worden. De sanering van dergelijke brownfields zal dan normalerwijze 

                                                 
1960 Voor brownfields met een negatieve waarde speelt deze nuancering een minder belangrijke rol. 
1961 D. RYCKBOST en S. DELODDERE, o.c., 484. 
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ambtshalve door OVAM dienen te gebeuren1962. Het gevolg van het onschuldig bezit 
is dus dat deze saneringen uiteindelijk ten laste komen van het Fonds voor Preventie 
en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA-fonds)1963, en daardoor eigenlijk van 
de belastingbetaler1964. Dat druist in principe in tegen een van de belangrijkste 
beginselen van het milieubeleid, met name het beginsel dat “de vervuiler betaalt”1965. 
Vervolgens zal OVAM wel pogen de gemaakte kosten te recupereren van de 
veroorzaker van de verontreiniging1966. 
 
Het budget dat binnen OVAM voorzien moet worden voor bodemsanering, is 
behoorlijk hoog. Alleen al de sanering van de historische bodemverontreiniging in 
Vlaanderen zou volgens OVAM ongeveer 7 miljard euro kosten1967. Volgens het 
Milieubeleidsplan 2003-2007 wenst de Vlaamse overheid alle historische 
bodemverontreinigingen, die een ernstige bedreiging vormen, vóór 2036 gesaneerd te 
hebben1968. De sanering van de “urgente” historische bodemverontreinigingen moet 
zijn aangevat voor 2021. Op korte termijn moet tegen 2007 30% (+/- 22.500 gronden) 
van de gronden met potentieel bodembedreigende inrichtingen of activiteiten 
onderzocht zijn1969 en moet de sanering van 23% (+/- 2.450 gronden) van de gronden 
met historische bodemverontreiniging minstens opgestart zijn1970. Volgens het 
Milieurapport Vlaanderen 2006 (MIRA-T 2006) is de doelstelling om tegen 2007 
ongeveer 22.500 risicogronden te hebben onderzocht, reeds gehaald en is de 
doelstelling om tegen 2007 voor ongeveer 2.450 gronden met historische 
bodemverontreiniging de sanering ten minste opgestart te hebben, binnen bereik1971. 
 
Jaarlijks publiceert de Vlaamse regering een besluit waarin de lijst wordt vastgesteld 
van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door OVAM in de loop 
van het volgende jaar zal worden begonnen of voortgezet. Het gaat hierbij niet alleen 
om historische, maar ook om nieuwe bodemverontreinigingen. De vaststelling van de 
lijst gebeurt, op basis van artikel 46 §1 van het Bodemsaneringsdecreet, op voorstel 
van OVAM. Het besluit van de Vlaamse regering vermeldt telkens de raming van de 
kosten die definitief ten laste van het MINA-fonds kunnen komen. De raming wordt 
opgesplitst naargelang de verschillende fasen van de bodemsaneringsprocedure 
(OBO, BBO, BSP, bodemsaneringswerken, en nazorg). De laatste vijf jaar was de 
raming van de totale kosten van de ambtshalve saneringen de volgende: 

                                                 
1962 Aanvankelijk voorzag het voorontwerp van het Bodemsaneringsdecreet nog in een subsidiaire 
verplichting om tot sanering over te gaan ten laste van de veroorzaker, in die gevallen waarin de 
exploitant niet verplicht was te saneren door toepassing van artikel 10 §2, maar die verplichting werd 
geschrapt (Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/1, 19). 
1963 Het MINA-fonds werd opgericht bij het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het Fonds 
voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met afzonderlijk beheer, B.S. 
2 februari 1991. 
1964 F. VAN NUFFEL, “De ‘onschuldige bezitter’ in het bodemsaneringsdecreet”, T.M.R. 2002, 53. 
1965 M. DEKETELAERE en T. VANDEN BORRE, o.c., 1353. Cfr. infra. 
1966 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), Brownfields in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2004, 30. 
1967 Zie http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/268 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1968 X, Milieubeleidsplan 2003-2007, 2003, 102, beschikbaar op 
http://www.mina.be/uploads/MBP_milieubeleidsplan_20032007.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
1969 Het totaal te onderzoeken gronden is naar schatting 76.200 gronden waarvan 65.000 in exploitatie 
en 11.200 met historische exploitatie. 
1970 D.w.z. een project is ingediend. Het totaal te saneren gronden met historische 
bodemverontreiniging is naar schatting 10.700. 
1971 M. VAN STEERTEGEM (ed.), Milieurapport Vlaanderen: focusrapport. MIRA-T 2006, Heverlee-
Leuven, LannooCampus, 2006, 171 en 176. 
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Geraamde kosten van de ambtshalve bodemsaneringen voortgezet of 
begonnen in de loop van: 
- 2003: 36,16 miljoen euro1972 
- 2004: 41,61 miljoen euro1973 
- 2005: 9,37 miljoen euro1974 
- 2006: 22,04 miljoen euro1975 
- 2007: 15,68 miljoen euro1976 

 
De sommen die direct vanuit het MINA-fonds beschikbaar zijn voor ambtshalve 
bodemsanering volstaan normaal niet om de geraamde kosten te dekken. 
Begrotingstechnisch haalt OVAM echter haar middelen uit het 
Bodembeschermingsfonds, opgericht bij decreet van 19 december 20031977. Het 
Bodembeschermingsfonds kan volgens artikel 18 van dat decreet, naast door dotaties 
van het MINA-fonds, worden gespijsd door onder meer dotaties uit de algemene 
uitgavenbegroting, teruggevorderde uitgaven voor ambtshalve werken en vrijwillige 
werken voor rekening van derden die vanuit het Bodembeschermingsfonds werden 
gefinancierd, verkoopopbrengsten van terreinen aangekocht door het 
Bodembeschermingsfonds, en de aanwending van financiële zekerheden. Het decreet 
bepaalt ook dat de middelen kunnen worden aangewend voor de gehele of 
gedeeltelijke financiering van de sanering van terreinen met inbegrip van de 
verwerving van de bedoelde terreinen, toelagen voor de sanering en aanvullende 
uitgaven1978. Op die manier kan OVAM beroep doen op meer middelen dan louter 
deze uit het MINA-fonds. 
 
Voor 2006 zouden de beleidskredieten voor bodemsanering in het 
Bodembeschermingsfonds 24 miljoen euro bedragen. Dat zou ten opzichte van 2005 
een stijging inhouden van 8 miljoen euro1979. De financiering zou als volgt gebeuren: 
6,58 miljoen euro uit het MINa-fonds; 14,5 miljoen euro door het heroriënteren van 
niet gebruikte middelen uit het verleden voor de Asphaltco-site (Asse); en 3,14 
miljoen euro door de convenant met Umicore1980. Uit het overzicht blijkt duidelijk dat 

                                                 
1972 Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002 houdende vaststelling van de lijst van de 
bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor 
het Vlaamse gewest in de loop van 2003 zal worden begonnen of voortgezet, B.S. 24 januari 2003. 
1973 Besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2003 houdende vaststelling van de lijst van de 
bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor 
het Vlaamse Gewest in de loop van 2004 zal worden begonnen of voortgezet, B.S. 3 december 2003. 
1974 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende vaststelling van de lijst van de 
bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor 
het Vlaamse Gewest in de loop van 2005 zal worden begonnen of voortgezet, B.S. 8 februari 2005. 
1975 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 houdende vaststelling van de lijst van de 
bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor 
het Vlaamse Gewest in de loop van 2006 zal worden begonnen of voortgezet, B.S. 11 januari 2006. 
1976 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de lijst van de 
bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor 
het Vlaamse Gewest in de loop van 2007 zal worden begonnen of voortgezet, B.S. 6 maart 2007. 
1977 Art. 17-20 van het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2004, B.S. 31 december 2003. 
1978 Art. 19 van het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2004. 
1979 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 19/4-G, 5. 
1980 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 19/4-G, 14. 
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de recurrente MINA-fondsmiddelen alvast niet volstaan voor de geraamde kosten 
voor ambtshalve bodemsaneringen. 
 
Naast de 24 miljoen euro in het Bodembeschermingsfonds is volgens de minister van 
Leefmilieu Peeters nog 10 miljoen euro extra voorzien voor bodemsaneringen via het 
Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU). 
Het gaat hier om een eenmalige uitgave. Het geld zou onder meer moeten dienen voor 
de sanering van het gebouw en het terrein van Balmatt te Mol1981. Het FFEU is 
opgericht in 20001982, omdat de Vlaamse regering wilde voorkomen dat al haar 
begrotingsoverschotten automatisch dienden om de Belgische staatsschuld af te 
bouwen. Door ze te parkeren in de “Lotto-pot” kon ze geld opzijzetten voor 
investeringen1983. Het fonds valt buiten de gewone begroting.  
 
Tot slot worden in de begroting van Openbare Werken ook nog eens 5 miljoen euro 
gereserveerd voor de Waterwegen en Zeekanaal NV voor de bodemsanering van de 
oude industriële site van de Kanaalzone te Vilvoorde (“Cargovil”)1984. 
 
3) Schikking of dading op grond van artikel 48 Bodemsaneringsdecreet 
 
Het is reeds verscheidene keren aan bod gekomen, maar het is belangrijk om het hier 
nog eens te vermelden en het steeds als alternatieve uitweg te zien: artikel 48 van het 
Bodemsaneringsdecreet (of artikel 48ter indien het om een vastgestelde site gaat). Op 
grond van dat artikel kan de Vlaamse overheid onder meer allerlei schikkingen 
aannemen en dadingen sluiten omtrent bepaalde cruciale artikelen van het 
Bodemsaneringsdecreet. De betekenis van artikel 48ter reikt zelfs nog verder. Een van 
de redenen voor de overheid om hiertoe over te gaan, is dat zij zich er van bewust is 
dat zij een zekere medeverantwoordelijkheid heeft voor de aanwezigheid van 
bepaalde brownfields. Dat rechtvaardigt dat de overheid in bepaalde gevallen de 
sanering mee zal financieren. 
 
De vraag is hoe creatief de Vlaamse regering kan omspringen met deze artikelen. 
Bieden ze de Vlaamse regering een vrijgeleide om eender wat overeen te komen? Kan 
de Vlaamse regering bijvoorbeeld zo ver gaan dat een historisch verontreinigde 
brownfield die een ernstige bedreiging vormt helemaal niet gesaneerd moet worden? 
Of tot op welke hoogte kan de Vlaamse regering de financiering van de sanering voor 
haar rekening nemen1985? Bijkomend is het voor artikel 48ter onduidelijk of er enkel 
afspraken opgenomen kunnen worden die rechtstreeks betrekking hebben op de 
sanering van de site of ook afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld de gewenste 
planologische bestemming1986.  

                                                 
1981 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 19/4-G, 5. 
1982 Decreet van 22 december 2000 houdende oprichting van een Financieringsfonds voor 
Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven, B.S. 30 december 2000. 
1983 B. HAECK, “Vlaamse regering pikt weer aan met financieringsfonds”, De Tijd 28 september 2005, 
2. 
1984 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 19/4-I, 7. 
1985 Indien zij de sanering (mee) financiert, zal zij steeds de regels omtrent staatssteun moeten naleven. 
Cfr. infra. 
1986 Deze onduidelijkheid zou niet gelden voor artikel 48. Dat artikel wordt normaal gehanteerd 
wanneer er enkel een probleem is van bodemverontreiniging. Andere dan 
bodemverontreinigingsproblemen worden niet gevat door een schikking of dading op grond van artikel 
48. 
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Artikel 48 en 48ter zouden daarom de noodzakelijke waarborgen moeten bieden, 
opdat bij het optreden van OVAM het principe van het handelen als “goede 
huisvader” wordt gerespecteerd. De SERV wees hier ook al op in zijn advies bij het 
voorontwerp van Kaderdecreet Milieuhygiëne, Titel bodemsanering1987. OVAM zal 
sowieso bij de toepassing van beide artikelen de algemene normen van behoorlijk 
bestuur, en het gelijkheidsbeginsel in het bijzonder, moeten respecteren1988. 
 
4) Indekken tegen aansprakelijkheid 
 
Het is belangrijk dat kandidaat-verwervers van brownfields steeds goed beseffen dat 
zij beroep kunnen doen op de klassieke burgerrechtelijke regels betreffende 
overeenkomsten. Zij kunnen zich namelijk zowel in de precontractuele als in de 
contractuele fase indekken tegen aansprakelijkheid1989. Zo kunnen zowel de 
overdrager als de kandidaat-verwerver vóór de overdracht de opdracht geven tot het 
uitvoeren van een technische milieu-audit. Er bestaan daarvoor geen vaste regels of 
gewoonten1990. Beide partijen hebben er alvast belang bij dat het onderzoek zo 
grondig mogelijk gebeurt. Zij zijn er dan ook bij gebaat om duidelijk af te spreken op 
welke wijze de milieutechnische informatie ingewonnen zal worden. Vanuit de 
Angelsaksische praktijk wordt dikwijls voorgehouden dat het milieu-onderzoek eerder 
een verplichting zou zijn van de kandidaat-verwerver dan van de overdrager. Deze 
opvatting steunt op het caveat emptor beginsel, dat in de common law stelsels strenger 
wordt ingevuld dan in het continentale recht1991. 
 
5) Lender liability: de Belgische financieringsinstellingen als extra aansprakelijken? 
 
Diegene die voor de sanering van een brownfield moet opdraaien, maar die niet 
aansprakelijk is voor de verontreiniging, probeert wellicht zoveel mogelijk potentieel 
aansprakelijke personen te zoeken. Een mogelijke categorie die tot nu toe in België en 
Nederland lijkt te worden vergeten, is de kredietverstrekkende sector. Nochtans gaat 
het om een financieel kapitaalkrachtige sector. De vraag is of de Belgische banken of 
andere financiële instellingen of kredietverstrekkers wel (mede) aansprakelijk kunnen 
zijn, en zo ja op welke manier. Eventueel zou OVAM ze zelfs als saneringsplichtigen 
kunnen aanduiden. Onder meer in de VS is het alvast mogelijk1992. 

                                                 
1987 Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nr. 587/1, 69. 
1988 Er zou verdedigd kunnen worden dat de artikelen veel meer in detail geformuleerd moeten worden, 
onder meer om duidelijkheid te krijgen over de interpretatie ervan. Dat zou kunnen gebeuren naar 
analogie met de afwijkingsbevoegdheid van de president in de VS. §9622 van CERCLA voorziet dat de 
president onder meer akkoorden met PRP’s kan sluiten, covenants not to sue uitvaardigen en tot de 
minimis settlements komen. 
1989 Zie hierover in detail I. VAN GIEL, “Contractuele sanctiemechanismen bij de overdracht van 
verontreinigde gronden”, Jura Falconis 2004-2005, 551-642; F. VAN NUFFEL, “De contractuele 
bescherming tegen het milieurisico bij overdrachten van ondernemingen en van onroerende goederen”, 
T.M.R. 2005, 614-633. 
1990 F. VAN NUFFEL, o.c., 622. 
1991 A. COIBION, “Quelques réflexions sur les garanties conventionnelles en matière de cession 
d’actions et sur l’influence de la pratique anglaise”, (noot onder Brussel 17 mei 2001), T.B.H. 2003, 
866. 
1992 Ook bijvoorbeeld in Australië. Zie hieromtrent S. BERVELING, Clean up your act! A comparative 
analysis of law regarding contaminated sites, University of Sydney, diss. doct., 2002, 181-199. Voor 
een rechtsvergelijkend overzicht, zie G. MULLER, “Die aanspreeklikheid van banke as geldskieters vir 
skade aan die omgeving”, Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg 2006, 665-689. 
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Kredietverstrekkers zijn daar potentieel aansprakelijk indien zij als eigenaar of 
exploitant te kwalificeren zijn. De Asset Conservation, Lender Liability, and Deposit 
Insurance Protection Act heeft deze mogelijkheid echter sterk verkleind door in 
CERCLA duidelijke en enge bepalingen te voorzien over wie onder 
kredietverstrekker valt, wanneer hij uitgesloten is van aansprakelijkheid en wanneer er 
sprake is van participatie in het management. Banken in de VS zullen daardoor niet 
meer zo snel aansprakelijkheid oplopen. 
 
In landen als België en Nederland is de mogelijkheid om financieringsinstellingen aan 
te spreken zowaar nog kleiner. De belangrijkste reden hiervoor is dat er een belangrijk 
onderscheid is tussen de in de common law landen gekende mortgage, zijnde een 
soort van hypothecaire zekerheid, en de in de continentale landen gekende hypotheek. 
Bij een mortgage wordt de schuldeiser die tot uitwinning overgaat namelijk zelf de 
eigenaar van het goed. Daaruit volgt logischerwijze dat de bankier die aldus de 
eigendom verwerft van een goed dat bijvoorbeeld aangetast is door schadelijke 
afvalstoffen of bodemverontreiniging, ook als eigenaar hiervoor aansprakelijk kan 
worden gesteld1993. Bij een hypotheek daarentegen zal de bank geen eigenaar worden 
van het onroerend goed waarop de hypotheek rust. Een hypotheek verleent aan de 
schuldeiser immers uitsluitend het recht om bij voorrang boven alle anderen te 
worden betaald met de opbrengst van de verkoop van het goed, en dus niet het minste 
recht op het goed zelf1994. Aangezien de Belgische of Nederlandse 
hypotheekhoudende schuldeiser geen eigenaar wordt van andermans terrein, zal hij 
geen aansprakelijkheid of saneringsplicht op basis van eigendom kunnen oplopen. 
 
Dan schiet voor de vaststelling van de saneringsplicht nog de mogelijkheid over om 
de bank als exploitant of als houder van de feitelijke controle te kwalificeren. Voor de 
aansprakelijkheid voor historische bodemverontreiniging zou bewezen moeten 
worden dat de bank de dader van een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid is (art. 
1382-1383 B.W.) of een bewaarder van een gebrekkige zaak (art. 1384 lid 1 B.W.). 
Tot op heden is er geen rechtspraak bekend in België of Nederland waarin banken 
effectief aansprakelijk worden gesteld of als saneringsplichtige worden aangeduid. 
Het zal ook niet zo eenvoudig zijn dat te doen. Bij brownfields zal er bijvoorbeeld 
vaak geen exploitant of feitelijke controlehouder meer aanwezig zijn. Iemand die 
eenvoudig kredieten verstrekt zal ook maar aansprakelijk zijn, indien hij, in het geval 
van de aansprakelijkheid op grond van artikel 1384 lid 1 B.W., voor eigen rekening 
het genot en gebruik van de zaak heeft met de macht deze te leiden en de plicht haar 
te bewaken en erop toe te zien, of, in het geval van de aansprakelijkheid op grond van 
artikel 1382 B.W., de verontreiniging (mee) heeft veroorzaakt. Het bewijs zal 
bijzonder moeilijk te leveren zijn. 
 
Toch bestaat de theoretische mogelijkheid dat kredietverstrekkers op grond van een 
van deze regels aansprakelijk of saneringsplichtig zijn. Dat klinkt ook niet geheel 
onlogisch. Banken kunnen nu eenmaal in bepaalde gevallen een zeer sterke invloed 
uitoefenen op het beheer van een onderneming. Indien blijkt dat een bank op de 
hoogte was van een milieuverontreinigende activiteit, waardoor er een brownfield is 
ontstaan, en die bank de onderneming steeds is blijven financieren en misschien wel 
mee beheren, dan valt het te verdedigen dat die bank (mee) aansprakelijk is voor de 
                                                 
1993 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN, Het bankbedrijf en milieuschade, Brussel, 
Belgische Vereniging van Banken, 1995, 14. 
1994 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN, o.c., 15. 
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schade. Daarom onthouden banken en andere financieringsinstellingen zich best van 
een al te grote inmenging in het beheer van een onderneming, en al zeker van het 
opdringen van een beslissing die aan de basis ligt van milieuverontreiniging1995. 
 
Bepaalde auteurs, zoals BERVELING, vinden dat de potentiële aansprakelijkheid van 
financieringsinstellingen nog moet verruimd worden: 

“it should be possible to direct liability to a lender more readily than only if 
it has exclusive management and control of land”1996. 

Dat standpunt kan hier niet verdedigd worden. De ervaring in de VS leert dat 
geldschieters dan zeer terughoudend worden tegenover het financieren van 
ondernemingen die milieuverontreiniging kunnen veroorzaken. CERCLA is daarop 
aangepast om enkele in zeer specifieke gevallen aansprakelijkheid van 
kredietverstrekkers nog mogelijk te maken. 
 
6) Collectivisatie van de saneringsverplichting 
 
Een andere mogelijke oplossing is om de saneringsverplichting te collectiviseren, via 
de oprichting van sectorale fondsen. De laatste jaren is in verschillende economische 
sectoren het idee ontstaan om een sectoraal fonds op te richten, onder meer in 
domeinen zoals de exploitatie van benzinestations, het gebruik van mazouttanks en de 
problematiek van overvullingen en lekkages, de exploitatie van wasserijen en 
droogkuiscentra, en fotolabs1997. Dergelijke fondsen hebben een louter financiële 
doelstelling. Ze komen uitgebreider aan bod bij de bespreking van de 
financieringsmechanismen. 
 
d. Blijft het beginsel “de vervuiler betaalt” overeind? 
 
De lidstaten zijn verplicht het beginsel “de vervuiler betaalt”, neergeschreven in 
artikel 174 van het EG-Verdrag, na te leven. Volgens dat beginsel moet het de 
veroorzaker zijn die voor de milieuverontreiniging betaalt en niet de belastingbetaler. 
Enkel in bepaalde bijzondere omstandigheden kan de kost ten laste komen van het 
publiek1998. Het beginsel werd reeds in verscheidene arresten door het Europees Hof 
van Justitie bevestigd en getoetst1999. 
 
Bij de sanering van brownfields stelt er zich echter een probleem. Verscheidene 
auteurs zijn het erover eens dat het beginsel zeer moeilijk toe te passen is bij 
historische verontreiniging, zeker wanneer de verontreiniging zeer lang geleden heeft 
plaatsgevonden door bedrijven die niet langer bestaan of geïdentificeerd kunnen 

                                                 
1995 Zie in dezelfde zin A. MISSEGHERS, “De hypotheek en de financiering van het groen passief van 
een onderneming”, in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN BELGISCHE NOTARISSEN, Het milieu – 
l’environnenment, Olen, Kamer van Notarissen van het Arrondissement Turnhout c/o O, 1993, 687. 
1996 S. BERVELING, o.c., 198. 
1997 B. MARTENS, “Tien jaar bodemsaneringsdecreet: van ambtshalve bodemsanering tot 
brownfieldontwikkeling en fondsvorming”, in X, Recht in beweging, 12de VRG-Alumnidag, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 207. 
1998 L. KRÄMER, Focus on European Environmental Law, London, Sweet & Maxwell, 1992, 253. 
1999 Zie bijvoorbeeld H.v.J. 29 april 1999, The Queen tegen Secretary of State for the Environment en 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H.A. Standley e.a. en D.G.D. Metson e.a., nr. C-
293/97, Jur. H.v.J. 1999, I, 2603; H.v.J. 7 september 2004, Van de Walle e.a., nr. C-1/03, Jur. H.v.J. 
2004, I, 7613. 
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worden of om een andere reden niet aansprakelijk zijn2000. Het beginsel werd ook niet 
vertaald in een algemeen geldende aansprakelijkheidsregel voor historische 
problemen2001. 
 
Bovendien is het concept onduidelijk, niet in geringe mate omdat de bewoordingen 
van het beginsel “de vervuiler betaalt” in de verschillende talen van de lidstaten niet 
overeenkomen2002. De reden hiervoor is volgens KRÄMER dat het beginsel een 
economisch beginsel is en daardoor niet vatbaar is voor een precieze juridische 
interpretatie. De wetgever heeft daarom een zeer ruime bevoegdheid om het beginsel 
in concrete juridische termen om te zetten2003. Hij geeft ook aan dat er geen set van 
aansprakelijkheidsregels van afgeleid kan worden2004, noch dat alleen diegene die de 
verontreiniging direct heeft veroorzaakt alle kosten zou moeten dragen2005. Het 
beginsel zou daarom niet meer zijn dan een beleidsoptie die dient ter inspiratie van 
nieuwe (voor de toekomst geldende) aansprakelijkheidsregels2006. Dit lijkt overeen te 
komen met de visie van VAN DER WILT in Nederland. Gezien de afspraken die de 
Nederlandse overheid maakt omtrent in gebruik zijnde bedrijfsterreinen, komt hij tot 
de conclusie dat de overheid beter kan toegeven dat de vervuiler als aanspreekpunt uit 
het bodemsaneringsbeleid verdwijnt2007. 
 
Ook in het Bodemsaneringsdecreet wordt door het onderscheid tussen de 
saneringsplicht en de saneringsaansprakelijkheid de rechtstreekse toepassing van het 
beginsel “de vervuiler betaalt” verlaten2008. De vervuiler komt pas in beeld te staan bij 
de discussie over de eigenlijke aansprakelijkheid. Dat de saneringsplichtige 
exploitant, eigenaar of gebruiker de kosten eventueel kan verhalen op de 
aansprakelijke doet geen afbreuk aan het feit dat de vervuiler niet direct diegene is die 
betaalt en dat het bij historische verontreiniging vaak zeer moeilijk zal zijn om de 
vervuiler aansprakelijk te stellen. 
 
Het beginsel “de vervuiler betaalt” is een zeer waardevol beginsel, maar bij 
brownfields zal de conclusie daarom vaak zijn dat het onhoudbaar is om het tegen 
elke prijs te willen vrijwaren. VAN SANDICK geeft hieromtrent gevat aan dat de 
discussie over kostenverdeling en financiering in het verleden te veel terechtgekomen 

                                                 
2000 S. DELODDERE en D. RYCKBOST, Liability for contaminated sites, 26 september 1997, 2, op 
http://ec.europa.eu/environment/liability/soilcont.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007); L. VAN-CAMP, 
B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. OLAZABAL en S.-K. 
SELVARADJOU (eds.), Reports of the Technical Working Groups Established under the Thematic 
Strategy for Soil Protection, Luxembourg, Office for Official Publications of the European 
Communities, 2004, 508. 
2001 F. VAN NUFFEL, o.c., 633. 
2002 Voor een uitgebreidere bespreking van de bewoordingen, zie L. KRÄMER, Focus on European 
Environmental Law, London, Sweet & Maxwell, 1992, 246-250. 
2003 L. KRÄMER, “Decontamination of soil and EU waste legislation”, Environmental Liability 2004, 
268. 
2004 L. KRÄMER, Focus on European Environmental Law, London, Sweet & Maxwell, 1992, 257. 
2005 L. KRÄMER, “Decontamination of soil and EU waste legislation”, Environmental Liability 2004, 
269. 
2006 F. VAN NUFFEL, o.c., 633. 
2007 C. VAN DER WILT, “Het Convenant bodemsanering bedrijfsterreinen. Naar een nieuw systeem 
van aansprakelijkheid voor historische bodemverontreiniging”, M. en R. 2002, 29. 
2008 Ook al ziet het nieuwe Bodemdecreet dat anders (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 18). 
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is in de sfeer van “schuld en boete” en juridische scherpslijperij2009. Beter is het de 
discussie te voeren over de vraag wat een redelijke verdeling van kosten is, gezien alle 
betrokken belangen en verantwoordelijkheden. Bij een redelijke kostenverdeling moet 
er een evenwicht gevonden worden tussen het beginsel “de vervuiler betaalt”, de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar en het voordeel dat de maatschappij heeft bij 
een sanering. 
 
8. Aspecten van ruimtelijke ordening 
 
a. Nood aan een betere integratie van het ruimtelijke ordeningsrecht en het 
milieurecht 
 
1) Inleiding 
 

“To the vast majority of lawyers the areas of land use planning and 
environmental regulation are distinct. The subjects are treated in separate 
courses in law schools, zoning ordinances differ from environmental laws, 
and professionals are identified as land use planners or environmental 
consultants”2010. 

 
Zo opent SPYKE haar artikel “The Land Use – Environmental Law Distinction: A 
Geo-Feminist Critique”, en zij staat niet alleen met die visie2011. Het ruimtelijke 
ordeningsrecht en het milieurecht worden nog te vaak gezien als onderscheiden 
rechtstakken. In België is dat eveneens het geval. In de Belgische rechtsliteratuur 
hebben het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht voor een groot deel hun 
eigen auteurs. Ook in de advocatuur hebben beide rechtstakken hun specialisten. En 
verscheidene universiteiten en hogescholen bieden onderscheiden opleidingen aan 
voor milieurecht en voor ruimtelijk ordeningsrecht. 
 
Een van de essentiële elementen van brownfieldontwikkeling is echter de directe 
koppeling tussen het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht, of met andere 
woorden tussen de sanering en vervolgens de ruimtelijke integratie van een 
brownfield2012. Indien deze twee aspecten los van elkaar worden gezien, verliest het 
begrip brownfieldontwikkeling een deel van zijn betekenis. Dan is er enkel sprake van 
een decretaal verplichte sanering, gevolgd door het opnieuw in gebruik nemen in 
functie van de ruimtelijke plannen. Op zich is dat ook relevant, maar een dergelijke 
opdeling volstaat dikwijls niet om brownfields optimaal tot ontwikkeling te brengen.  
 

                                                 
2009 O. VAN SANDICK, “Koerswijziging bodemsanering; Uitgangspunten, hoofdpunten en 
vraagpunten”, in O. VAN SANDICK, J. KOSTER en J. VAN DEN BROEK (eds.), (Functiegerichte) 
bodemsanering, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1999, 14. 
2010 N. SPYKE, “The Land Use – Environmental Law Distinction: A Geo-Feminist Critique”, Duke 
Environmental Law & Policy Forum 2002, Vol. 13, 55. 
2011 Zie bijvoorbeeld M. GROSSMAN, R. FINDLEY, L. REYNOLDS en P. WEINBERG, “USA”, in 
K. DEKETELAERE (ed.), International Encyclopaedia of Laws: Environmental Law, Den Haag – 
Londen – Boston, Kluwer Law International, 2000, 157. 
2012 G. VAN DEN BROEK, “Tussen brownfieldontwikkeling en sanering”, De Financieel-
Economische Tijd 16 oktober 2002, bijlage Extra Tijd, 2. 
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Tot op heden is de koppeling tussen het toepasselijke milieurecht en ruimtelijke 
ordeningsrecht nochtans nog vaak onvoldoende2013. Dat blijkt uit verschillende feiten 
die hierna aan bod komen. Beide rechtstakken zouden daarom beter op elkaar 
afgestemd moeten worden. 
 
2) Koppeling tussen de ruimtelijke planning en de bodemsanering 
 
In de eerste plaats steekt de discussie de kop op bij een noodzakelijke 
bestemmingswijziging in functie van de beoogde nabestemming. Het kan namelijk 
zijn dat de bestemming van een brownfield vóór de ontwikkeling niet de gewenste 
bestemming is voor na de ontwikkeling. In dat geval zal een bestemmingswijziging 
noodzakelijk zijn. Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, kan dat afhankelijk van 
de concrete ruimtelijke situatie via een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 
 
Een bestemmingswijziging heeft echter ook gevolgen voor de sanering van een 
verontreinigd terrein. De bestemming van een brownfield speelt namelijk een rol in de 
beoordeling van de ernstige bedreiging van de historische bodemverontreiniging, en 
dus in de vraag of er al dan niet gesaneerd moet worden. Een bodemverontreiniging in 
woongebied zal sneller als een ernstige bedreiging gezien worden dan een in 
industriegebied. Indien een brownfieldontwikkelaar de bestemming van een 
brownfield wil wijzigen, moet hij hiermee rekening houden. Het zou kunnen dat als 
hij de bestemming niet wijzigt, de bodemverontreiniging geen ernstige bedreiging 
vormt, en er dus niet moet worden gesaneerd, en als hij de bestemming wijzigt, de 
bodemverontreiniging wel een ernstige bedreiging gaat vormen, die leidt tot een 
saneringsplicht. Van bij de opstelling van een ontwikkelingsproject heeft de 
ontwikkelaar dus best duidelijkheid over de nabestemming. Onder de nieuwe regeling 
van het Bodemdecreet zullen al in een BBO gegevens kunnen worden opgenomen 
met betrekking tot de inschatting van het gevaar op blootstelling aan de 
bodemverontreiniging van mensen, planten en dieren en van het grond- en 
oppervlaktewater bij een potentieel andere bestemming2014. Dat is zeker voor 
brownfieldontwikkelaars een interessante bepaling. 
 
Een ander gevolg van een mogelijke bestemmingswijziging hangt samen met het feit 
dat de bodemsanering van een historisch verontreinigde brownfield er normaal op 
gericht is de achtergrondwaarden voor de bodemkwaliteit te realiseren. Wanneer dat 
niet mogelijk is, wordt de bodemsanering er minstens op gericht een betere 
bodemkwaliteit te verwezenlijken dan bepaald door de toepasselijke 
bodemsaneringsnormen. De bodemsaneringsnormen verschillen naargelang het 
bestemmingstype waarin de te saneren gronden gelegen zijn. Er wordt daarbij 
uitgegaan van de vigerende plannen van aanleg of de vigerende ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. Niets belet OVAM echter bij het vastleggen van de 
saneringsmodaliteiten in het bodemsaneringsproject om rekening te houden met de 
nieuwe normen die door de bestemmingswijziging van toepassing zullen zijn2015. 
 
                                                 
2013 Net zoals in Nederland overigens (K. BOUWER en H. VAN GEEST, “Duurzaam ruimtegebruik”, 
M. en R. 2000, 110). 
2014 Art. 38 §1 lid 2 Bodemdecreet (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/9, 13). 
2015 De nabestemming, en dus ook een mogelijke bestemmingswijziging, moet overigens in het 
bodemsaneringsproject opgenomen worden. 
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Een van de vragen bij dergelijke situaties is wat er gebeurt indien er geen 
saneringsplicht is of indien er een restverontreiniging is2016, en er komt bijvoorbeeld 
10 jaar later een bestemmingswijziging2017 waardoor er wel een plicht ontstaat en de 
restverontreiniging toch een ernstige bedreiging vormt? De nieuwe exploitant, de 
eigenaar of de feitelijke controlehouder zal dan worden aangesproken. Zeker voor de 
exploitant zal het zeer moeilijk zijn om zich op het onschuldig bezit te beroepen. 
Indien er gebruiksbeperkingen of voorzorgsmaatregelen waren opgelegd, maakt 
OVAM hier best gebruik van haar bevoegdheid op basis van artikel 6 
Bodemsaneringsdecreet om bij het opstellen en de herziening van de plannen van 
aanleg aan de bevoegde overheden voorstellen te doen waardoor rekening kan worden 
gehouden met de genomen maatregelen. 
 
Een bestemmingswijziging kan dus tot gevolg hebben dat een saneringsplicht ontstaat 
of verzwaart. De sanering kost geld of wordt door de wijziging duurder. Anderzijds 
kan er door de bestemmingswijziging een belangrijke meerwaarde gegenereerd 
worden (bijvoorbeeld woongebied brengt normaal gezien per m² meer op dan 
industriegebied). Daar staat dan weer tegenover dat de eigenaar van de brownfield 
ingeval van een theoretische waardevermeerdering van de betrokken percelen een 
planbatenheffing moet betalen2018. Op die manier heeft de eigenaar twee keer nadeel. 
Dat is niet wenselijk. De idee achter de planbatenheffing is vermijden dat eigenaars 
zonder enige eigen verdienste slapend rijk worden. Dat is hier niet het geval. Het is 
duidelijk dat er op dit vlak een betere coördinatie zou moeten zijn tussen het 
Bodemsaneringsdecreet en het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van 
de ruimtelijke ordening (DRO)2019. De lege lata kan worden verdedigd dat de 
planbatenheffing niet geheven wordt, wanneer een bestemmingswijziging leidt tot het 
ontstaan of het verzwaren van een saneringsplicht. De bescherming van mens en 
leefmilieu verdient namelijk de voorkeur op een puur financiële bepaling. Wederom 
bestaat er bij de opstelling van het bodemsaneringsproject best uitsluitsel over de 
nabestemming van de terreinen2020. 
 
Een andere vraag betreft de situatie waarin een bestemmingswijziging plaatsvindt 
nadat een bodemsaneringsproject is goedgekeurd. Kan er dan nog gesaneerd worden 
volgens het goedgekeurde project? Het Bodemsaneringsdecreet noch het DRO bepaalt 
hieromtrent iets. Het lijkt zinloos om het bodemsaneringsproject zoals het is 
goedgekeurd uit te voeren, indien de bestemmingswijziging een strengere sanering 
vereist. Eventueel zou de overheid wel kunnen werken met een vrijstelling van de 
ruimtelijke plannen, zoals dat in Nederland het geval kan zijn2021. Het goedgekeurde 
bodemsaneringsproject zou dan toch zo uitgevoerd worden, zij het dat een volgende 
exploitant, eigenaar of feitelijke controlehouder dan achteraf saneringsplichtig wordt. 

                                                 
2016 Bijvoorbeeld een historisch verontreinigde grond die geen ernstige bedreiging vormt, kan toch erg 
verontreinigend zijn. 
2017 Bijvoorbeeld het industriegebied wordt een woongebied. 
2018 Er is echter geen planbatenheffing verschuldigd indien de brownfieldontwikkeling kadert binnen de 
realisatie van een bedrijventerrein met openbaar karakter en indien het initiatief daartoe uitgaat van een 
publieke rechtspersoon (D. DEVOS en B. MARTENS (eds.) o.c., 364). 
2019 Op dit ogenblik verwijst het DRO op geen enkele plaats naar het Bodemsaneringsdecreet. 
2020 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), Brownfields in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2004, 39. 
OVAM kan overigens bij het opstellen en de herziening van de plannen van aanleg aan de bevoegde 
overheden voorstellen doen waardoor rekening kan worden gehouden met bepaalde genomen 
maatregelen (art. 6 Bodemsaneringsdecreet). 
2021 Zie art. 51 Wet bodembescherming. 
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3) Koppeling tussen de vergunningverlening en de bodemsanering 
 
In de tweede plaats zijn het ruimtelijke ordeningsrecht en het Bodemsaneringsdecreet 
niet optimaal op elkaar afgestemd op het vlak van de vergunningverlening. Dat komt 
tot uiting bij de verlening van stedenbouwkundige vergunningen. Een bodemsanering 
schorst bijvoorbeeld de verlening van een stedenbouwkundige vergunning niet op. 
Daardoor kan het zijn dat de overheid een stedenbouwkundige vergunning verleent 
voor het plaatsen van een gebouw op een brownfield die eigenlijk nog gesaneerd moet 
worden. Indien de vergunninghouder effectief overgaat tot de bouwwerken, loopt hij 
het risico het gebouw achteraf opnieuw te moeten afbreken om daadwerkelijk te 
saneren. Zelfs indien hij niet tot afbraak moet overgaan, zal het minstens de 
bodemsanering complexer, en daardoor waarschijnlijk ook duurder, maken. 
Anderzijds kan men zich afvragen of en wanneer bijvoorbeeld een onschuldige 
bezitter dan nog kan bouwen op een verontreinigd terrein. Indien een brownfield 
slechts licht verontreinigd is, kan de eigenaar toch moeilijk verboden worden om op 
het terrein te bouwen. Hij dient hier sowieso best af te stemmen met de deskundige.  
 
Een goede optie zou zijn om het Bodemsaneringsdecreet en het DRO op dit vlak beter 
op elkaar af te stemmen. De opstelling van een bodemsaneringsproject zou eigenlijk 
moeten leiden tot de schorsing van de verlening van een stedenbouwkundige 
vergunning tot aan de afloop van de bodemsaneringswerken en eventueel tot na het 
nemen van de nodige maatregelen voor de nazorg. Een dergelijke koppeling bestaat 
overigens reeds tussen de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning. 
De stedenbouwkundige vergunning wordt namelijk geschorst zolang de 
milieuvergunning niet is verleend of de melding niet is gebeurd2022. De 
vergunningverlenende overheid kan zo een actiever vergunningenbeleid voeren. Een 
goed voorbeeld voor de koppeling kan ook artikel 52a lid 1 van de Nederlandse 
Woningwet zijn, dat voorziet in de aanhouding van de bouwvergunning bij een 
ernstige bodemverontreiniging. 
 
Wat wel positief is, is dat voor de eigenlijke uitvoering van de 
bodemsaneringswerken, op basis van een conform verklaard bodemsaneringsproject, 
geen aparte stedenbouwkundige vergunning moet worden aangevraagd. De 
conformverklaring geldt namelijk direct als stedenbouwkundige vergunning2023. Het is 
immers niet verantwoord het vervullen van de saneringsverplichting nog te 
onderwerpen aan bijkomende vergunningsprocedures wanneer het toezicht door 
OVAM op het bodemsaneringsproject voldoende waarborgen biedt qua 
milieubescherming en ruimtelijke ordening2024. 
 
Ook in het Waals Gewest geldt de goedkeuring van een bodemsaneringsproject als 
stedenbouwkundige vergunning2025. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in 
Nederland daarentegen lijkt dat niet zo direct het geval te zijn, daar de respectievelijke 

                                                 
2022 Art. 5 §1 Milieuvergunningsdecreet. 
2023 Zie art. 19 §3 Bodemsaneringsdecreet: “In afwijking van artikel 42 van het decreet betreffende de 
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 geldt, in het geval bedoeld in artikel 16, §6 
hierboven, het conformiteitsattest bedoeld in artikel 17, §2 hierboven, respectievelijk de stilzwijgende 
conformverklaring van het bodemsaneringsproject, ook als bouwvergunning”. 
2024 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1, 40. 
2025 Art. 55 Waalse Bodemsaneringsdecreet. 



 390 

wetgevingen hier geen melding van maken. In Nederland kunnen de gedeputeerde 
staten wel de burgemeester en wethouders uitnodigen om voor een door hen te 
bepalen termijn van ten hoogste vijf jaren vrijstelling te verlenen van een 
bestemmingsplan, indien het met het oog op de voortgang van de bodemsanering 
noodzakelijk is voor die termijn grond of ander materiaal op te slaan in afwijking van 
dat plan2026. 
 
Een bijkomend interessant aspect omtrent de verlening van een stedenbouwkundige 
vergunning is dat de brownfieldontwikkelaar er goed aan doet te kijken wie allemaal 
participeert in de ontwikkeling, en indien er een publiekrechtelijke rechtspersoon 
meedoet, deze de vergunning te laten aanvragen. Het DRO voorziet namelijk in een 
bijzondere procedure voor vergunningsaanvragen van publiekrechtelijke 
rechtspersonen2027. Deze bepalingen bieden een aantal voordelen ten aanzien van de 
gewone vergunningsprocedure.  
 
4) Vergelijkbare situatie in andere gewesten en in Nederland? 
 
Het is opvallend dat het gebrek aan integratie van het ruimtelijke ordeningsrecht en de 
bodemsaneringsregelgeving een fenomeen is dat zich niet alleen in het Vlaams 
Gewest, maar ook in vele andere regimes voordoet20282029. Dat is bijvoorbeeld het 
geval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse Bodemordonnantie en het 
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) verwijzen niet naar elkaar.  
 
In Nederland is de situatie heel wat beter. Vooral artikel 52a van de Woningwet zorgt 
voor een goede afstemming tussen de vergunningverlening en de aanwezigheid van 
bodemverontreiniging. De Nederlandse Wet op de ruimtelijke ordening verwijst 
echter helemaal niet naar de Wet bodembescherming. Omgekeerd is ook slechts 
sporadisch het geval. 
 
Ook in het Waals Gewest is er een goede afstemming tussen de beide vakdomeinen. 
De Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 
(CWATUP) en het Waalse Bodemsaneringsdecreet zijn duidelijk veel meer verweven 
en verscheidene bepalingen in beide teksten refereren naar bepalingen in de andere 
tekst. De CWATUP bevat bijvoorbeeld een regeling voor sites à réaménager en onder 
“réaménager” verstaat de CWATUP ook de sanering van de bodem in de zin van het 
Waalse Bodemsaneringsdecreet. Op dit punt staat het Waals Gewest zeker een stap 
                                                 
2026 Art. 51 lid 1 Wet bodembescherming. 
2027 Zie art. 127 DRO. 
2028 Het regime in de VS is op het vlak van ruimtelijke ordening eigenlijk niet voor vergelijking 
vatbaar, aangezien dat slechts zeer summier is uitgewerkt en dan nog sterk afhankelijk van Staat tot 
Staat. 
2029 Op Europees niveau zijn de wetgevende initiatieven met betrekking tot de ruimtelijke ordening tot 
op heden nog relatief beperkt gebleven. De ruimtelijke ordening is namelijk binnen de Europese Unie 
nog een typische bevoegdheid van de lidstaten, zij het dat bepaalde Europese beleidsmaatregelen er 
indirect wel een impact op hebben. Voor een uitgebreid overzicht, zie S. BOULLART, “Ruimtelijke 
ordening in internationaal perspectief. Europese initiatieven terzake”, T.R.O.S. 2002, 235-255; K. 
DEKETELAERE, “Environmental Planning and Spatial Planning from a European Community 
Perspective”, E.E.L.R. 1997, 278-286 en 307-317. Er moet dus voor de relatie tussen aspecten van 
ruimtelijke ordening en het milieurecht hoofdzakelijk gekeken worden naar de lidstatelijke situatie, al 
pleiten sommige auteurs voor meer initiatief vanuit de EU (zie bijvoorbeeld T. PAREJO NAVAJAS, 
“The New Instruments to Achieve Sustainable Territorial Development in the EU”, J.E.E.P.L. 2006, 
340-350). 
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verder dan het Vlaams Gewest. De CWATUP en het Waalse Bodemsaneringsdecreet 
kunnen als inspiratiebron dienen om de Vlaamse regelingen beter te integreren. 
 
b. Brownfields en hun bestemming 
 
Naast de afstemming met het milieurecht, is ook de eigenlijke werking van het DRO 
belangrijk voor brownfieldontwikkeling, en dan vooral de aspecten omtrent de 
bestemming en de wijziging van de bestemming. Zoals aangehaald in het vorige 
hoofdstuk, blijven de bestemmingsplannen die zijn opgemaakt op basis van de 
Stedenbouwwet, en vervolgens het Coördinatiedecreet, hun gelding behouden, totdat 
zij vervangen zijn door de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit kan nog verscheidene 
jaren duren en kan voor verwarring zorgen over het toepasselijke bestemmingsplan. 
 
De ontwikkeling van een brownfield kan problematisch zijn wanneer de bestemming 
van een brownfield niet overeenstemt met de gewenste bestemming na de 
ontwikkeling. Indien er in een dergelijk geval nog geen ruimtelijk structuurplan 
definitief vastgesteld en goedgekeurd is, kan er eventueel een BPA-procedure 
aangevat worden. Aangezien een BPA onmiddellijk rechtsgrond biedt voor het 
afleveren van een met de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften verenigbare 
stedenbouwkundige vergunning, kan er spoedig met de geplande bouwwerken 
begonnen worden2030. Een BPA kan wel slechts uitzonderlijk afwijken van het 
gewestplan.  
 
Indien er wel een ruimtelijk structuurplan definitief vastgesteld en goedgekeurd is, 
dan moet ook een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt zijn, alvorens 
stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd kunnen worden. Bestaat er reeds een 
ruimtelijk uitvoeringsplan, dan zal dit geheel of gedeeltelijk vervangen moeten 
worden. Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen is er veel ruimte om 
soepele en aangepaste stedenbouwkundige bestemmingen en 
bestemmingsvoorschriften te voorzien. Dat is positief, omdat het toestaat de 
ontwikkeling van een brownfield zo goed mogelijk te integreren in de omgeving. 
Zeker wanneer het gaat om een brownfield in of tegen een stadscentrum is dat 
interessant. 
 
Opdat de toekomstige ontwikkeling van een brownfield in een RUP kan worden 
vastgelegd, is de voorafgaande opname in een structuurplan noodzakelijk. Op welk 
niveau vervolgens de opmaak van het RUP moet gebeuren, hangt af van de 
brownfield. Het subsidiariteitsbeginsel vraagt namelijk dat dergelijke beslissingen 
steeds genomen worden op het meest geschikte niveau. Wanneer het belang of de 
reikwijdte van een brownfield het gemeentelijk, of zelfs het provinciaal, niveau 
overstijgt, kan respectievelijk een provinciaal of een gewestelijk RUP verantwoord 
zijn. De Vlaamse regering heeft overigens reeds herhaaldelijk gewestelijke RUP’s 
vastgesteld voor brownfields, zoals bijvoorbeeld voor de “Henkelsite Herent” in 
Herent2031. 

                                                 
2030 J. BOUCKAERT, J. GORIS en E. VAN DE WALLE, “Deel 6. Aandachtspunten inzake de 
ruimtelijkeordenings- en milieureglementering”, in J. BOUCKAERT, D. D’HOOGHE en R. 
NAUWELAERTS (eds.), o.c., 223. 
2031 Het gewestelijk RUP voor de “Henkelsite Herent” werd definitief vastgesteld bij besluit van de 
Vlaamse regering van 21 januari 2005 (B.S. 4 februari 2005). Voor een volledig overzicht van de 



 392 

 
Indien de brownfield het gemeentelijk belang overstijgt, behoort een 
bestemmingswijziging via een BPA trouwens niet meer tot de mogelijkheden en zal er 
steeds gewerkt moeten worden met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Een gewestplanaanpassing is namelijk niet langer een beleidsoptie2032. Afhankelijk 
van geval tot geval zal het dan gaan om een provinciaal of een gewestelijk RUP. 
Overstijgt de brownfield het gemeentelijk belang niet, dan kan naast de opmaak of 
herziening van een RUP ook nog steeds de opmaak van een BPA overwogen worden. 
Het is duidelijk in de praktijk dat de gemeenten en provincies nu reeds bij de 
vaststelling van RUP’s en BPA’s rekening houden met brownfields. 
 
Een brownfield kan ook vóór de ontwikkeling reeds zonevreemd zijn. In dat geval 
bepaalt de omzendbrief RO 2000/01 “over het planologisch attest, het bedrijfs-BPA 
en het sectoraal BPA – zonevreemde bedrijven” welke zonevreemde bedrijven in 
aanmerking komen voor opname in een (afwijkend) sectoraal BPA of voor de opmaak 
van een bedrijfs-BPA en op die manier op hun locatie kunnen voortbestaan en 
desgevallend uitbreiden. Aan de hand van een sectoraal BPA of een bedrijfs-BPA 
hoopt de Vlaamse overheid een ruimtelijk verantwoorde oplossing te vinden voor de 
problematiek van zonevreemde bedrijven.  
 
Het is belangrijk dat een brownfieldontwikkelaar er rekening mee houdt dat de 
opmaak of de wijziging van een RUP, alsook van een BPA, gemakkelijk een jaar in 
beslag kan nemen. Hij doet dat best al van in de eerste fase van de uitwerking van zijn 
project. 
 
De SERV reikt beleidsmatig een interessante mogelijke oplossing aan voor de 
langdurige bestemmingswijzigingsprocedure, en wel een die erin bestaat ervoor te 
zorgen dat een bestemmingswijziging helemaal vermeden wordt. Dat kan volgens de 
SERV door de verbods- en afstandsregels in het besluit van de Vlaamse regering van 
1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne 
(Vlarem II) te evalueren2033. De verbods- en afstandsregels zijn intussen meer dan 10 
jaar oud en ze zijn soms achterhaald door de technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen van de jongste jaren. De verbods- en afstandsregels waren vooral 
ingegeven vanuit de bekommernis voor stof, geluids- en geurhinder. Precies op deze 
domeinen zijn de beschikbare en betaalbare technieken voor hinderpreventie sterk 
geëvolueerd. Ook maatschappelijk is er veel veranderd. Het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV)2034 streeft naar de verweving van functies. De verbods- en 
afstandsregels kunnen een daadwerkelijke uitvoering van die verwevingsvisie in de 
weg staan, vooral voor de verweving tussen wonen en werken. De SERV wijst er ook 
op dat de huidige leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen in steden en 

                                                                                                                                            
voorlopig en definitief vastgestelde gewestelijke RUP’s, zie http://www.ruimtelijkeordening.be (laatst 
bezocht op 5 april 2007). 
2032 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 385. 
2033 SERV, Prioritaire projectvoorstellen ingediend door de Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen 
in het kader van het “Actieplan reguleringsmanagement 2003-2004”, 21 mei 2003, 16, beschikbaar op 
http://www.serv.be/publicaties/444.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
2034 Zie http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/Nrsv/RSVgecoordineerd/rsv_w.pdf (laatst 
bezocht op 5 april 2007). 
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randstedelijke gebieden niet zelden te wijten is aan de verbods- en afstandsregels 
waardoor recyclage van gebouwen niet mogelijk of niet rendabel is2035. 
 
De SERV voegt er in een aanbeveling van 2005 aan toe: 

“De procedure ‘individuele afwijkingsaanvragen’ is hiervoor geen 
oplossing. Het gaat immers om een zeer complexe procedure die een 
gespecialiseerde verantwoording vergt vanwege de aanvrager. Bovendien is 
de overheid niet gebonden aan enige termijn om te beslissen. De opmaak 
van integrale voorwaarden zal evenmin veel oplossen, omdat de integrale 
voorwaarden zullen gelden voor klasse II-ondernemingen en gedeeltelijk 
klasse III-ondernemingen, terwijl heel wat verbods- en afstandsregels van 
toepassing zijn op klasse I-ondernemingen. Ook de ruimtelijke ordening 
(o.a. RUP’s) biedt geen afdoende oplossing”2036. 

 
Een evaluatie van de verbods- en afstandsregels is daarom gewenst. Het belang van 
deze piste mag niet overdreven worden, maar desondanks blijft het toch een 
interessante optie. 
 
c. Druk op ruimte: relatie met de bevolkingsgroei en het ruimtegebruik 
 
Een van de aspecten die de druk op de ruimte en zodoende ook het belang van 
brownfieldontwikkeling kan beïnvloeden, is de evolutie van de bevolkingsgroei. Gaat 
de bevolking de komende jaren nog stijgen of eerder dalen, en blijft 
brownfieldontwikkeling even relevant bij een daling van de bevolkingsgroei? Leiden 
met andere woorden minder mensen tot minder gebrek aan ruimte en dus minder nood 
aan brownfieldontwikkeling? 
 
De statistische informatiedienst van de EU Eurostat voorspelt dat de totale bevolking 
van de EU nog zal stijgen tot 2025. Daarna neemt ze af om voor de vroegere 25 
lidstaten in 2045 en voor de vroegere 15 lidstaten in 2050 terug op het niveau van 
2005 te zitten2037. Volgens deze globale cijfers zal de druk op de open ruimte nog niet 
zo vlug afnemen. Voor bepaalde individuele landen is de situatie echter verschillend 
en voorziet Eurostat nu reeds of binnen enkele jaren een daling van de bevolking. Het 
gaat onder meer om Italië, Duitsland en de meeste van de voormalige Oostbloklanden. 
Hetzelfde geldt voor de twee nieuwste lidstaten Bulgarije en Roemenië. Deze landen 
gaan daardoor inderdaad misschien minder druk kennen, wat ertoe zou kunnen leiden 
dat brownfieldontwikkeling aan belang moet inboeten.  
 
Voor België en Nederland dringt zich niet direct een wijziging van het beleid op. 
Eurostat gaat alleszins nog uit van een constante stijging van de Belgische bevolking 
tot 2030 om pas in 2050 lichtjes af te nemen. In Nederland zou de bevolking blijven 
toenemen tot 2035 om vanaf dan lichtjes af te nemen. Een zelfde evolutie is waar te 
                                                 
2035 SERV, Prioritaire projectvoorstellen ingediend door de Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen 
in het kader van het “Actieplan reguleringsmanagement 2003-2004”, 21 mei 2003, 16. 
2036 SERV, Aanbeveling. Bijdrage voor het nieuwe actieplan reguleringsmanagement, 19 januari 2005, 
12, beschikbaar op http://www.serv.be/publicaties/687.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
2037 Zie de prognoses van Eurostat op 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTA
L&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_populatio
n/C/C1/C11/caa11024 (laatst bezocht op 5 april 2007). 



 394 

nemen binnen het Vlaams Gewest, al zijn de prognoses iets bescheidener. Volgens het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen neemt de bevolking tot 2010 toe2038. Na 2010 
zou de bevolking slechts lichtjes stijgen tot 2025. Na 2025 zou de bevolking opnieuw 
afnemen. Voorlopig is er dus niet meteen een bevolkingsdaling te verwachten en zijn 
de bevolkingsprognoses eerder een stimulans voor brownfieldontwikkeling dan 
omgekeerd. 
 
Los van de bevolkingsgroei speelt echter nog een ander aspect een prominente rol in 
het bepalen van de druk op de open ruimte, namelijk het ruimtegebruik. Het 
ruimtegebruik geeft aan op welke manier de ruimte in het Vlaams Gewest wordt 
gebruikt (bv. wonen, industrie, landbouw, recreatie) en welke trends daarin zijn waar 
te nemen. Zelfs wanneer de bevolking daalt, kan het zijn dat door het ruimtegebruik 
de druk op open ruimte of de nood aan industrieterreinen toch stabiel blijft of zelfs 
stijgt. 
 
Het RSV geeft meer duidelijkheid over het ruimtegebruik in het Vlaams Gewest2039. 
Daaruit blijkt dat de bebouwing steeds verder toeneemt: 

“De bebouwde gekadastreerde oppervlakte is tussen 1980 en 1994 in 
Vlaanderen toegenomen met 63.888 ha, met name van 133.727 ha in 1980 
tot 197.615 ha in 1992. De omzetting van onbebouwde grond naar 
bebouwde grond heeft zich constant doorheen de beschouwde periode 
doorgezet. De gemiddelde bebouwde ruimte per inwoner is in de periode 
van 1980 tot 1992 toegenomen van 238 m² naar 335 m², wat een stijging van 
41% betekent. 
Naar schatting is er over die korte periode per jaar gemiddeld 8,1 m² meer 
per inwoner als bebouwd ingenomen. Indien aan dit tempo wordt 
doorgegaan, verliest men per inwoner en per 10 jaar ongeveer 81 m². Indien 
we er van uit gaan dat de bevolking stabiel blijft op 6,1 miljoen inwoners, 
betekent dit dat tussen 1992 en 2007 bijkomend 143.500 ha nodig zijn. 
Anders uitgedrukt en op langere termijn betekent dit dat in de helft van 
volgende eeuw iets minder dan een kwart van de nu nog resterende niet-
bebouwde ruimte zou opgebruikt worden als bebouwde ruimte. Indien dan 
een bevolkingsaantal van 6.807.000 inwoners zou worden gehaald, wat 
volgens de maximale prognoses van het N.I.S. mogelijk is, dan zou zelfs 
meer dan 33% van de nu onbebouwde ruimte ingenomen zijn. 
Opvallend is dat in de onderzochte periode jaarlijks op een quasi constante 
wijze gemiddeld 5.131 ha onbebouwde ruimte werd omgezet naar 
bebouwde. Dat is meer dan de gemiddelde oppervlakte van een Vlaamse 
gemeente. Er is op dit ogenblik geen zekerheid dat dit groeitempo zal 
verzwakken en er is evenmin enige zekerheid over de ruimtelijke verdeling 
van de bestaande druk”2040. 

 
Ondanks de bestaande concentratie van economische activiteiten blijft de 
belangrijkste ruimtelijke trend de uitwaaiering van de economische activiteiten en de 

                                                 
2038 RSV (gecoördineerde versie april 2004), 233. 
2039 Het RSV bevat voorts ook een aantal prognoses met betrekking tot het inschatten van het 
toekomstig ruimtegebruik, onder meer voor wonen en bedrijven. 
2040 RSV (gecoördineerde versie april 2004), 273. 
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suburbanisatie van het wonen2041. De ruimtelijke concentratie van economische 
activiteiten verzwakt met name ten aanzien van de steden. Concentraties van 
kleinhandel en distributie-activiteiten komen in belangrijkere mate voor langs 
verbindingswegen buiten de bestaande agglomeraties. Ruimtelijk kenmerken deze 
economische activiteiten zich door een groot ruimtegebruik2042. Bovendien blijkt uit 
sectorale onderzoeken dat voor specifieke terreinbehoeftes het ruimtegebruik per 
werknemer in de secundaire sector met 8,25 m² per jaar toeneemt. In de tertiaire 
sector bedraagt de toename in het ruimtegebruik per werknemer 1 m² per jaar2043. 
 
Ook de toeristische en recreatieve activiteiten zijn in Vlaanderen in steeds 
belangrijker mate ruimtestructurerend, niet alleen door het toenemend ruimtebeslag 
van de verschillende voorzieningen, maar ook door het feitelijk ruimtegebruik van 
toeristen en recreanten. Deze vaststelling hangt samen met het toenemend belang van 
de vrije tijd, van de patronen in de vrijetijdsbesteding en van de mobiliteit in de vrije 
tijd2044. De recreatiedruk op de open ruimte en op de centrale delen van de steden 
neemt toe waardoor de woonfunctie en open ruimtefuncties, zoals landbouw en 
natuur, in de verdrukking komen2045. 
 
Gezien het stijgende ruimtegebruik ziet het er dus niet naar uit dat de druk op de nog 
resterende ruimte de komende jaren zal gaan dalen, wel integendeel2046. In Nederland 
is de situatie niet anders2047. Het is daarom belangrijk het beleid te sturen in de 
richting van hergebruik van terreinen en zuinig ruimtegebruik. 
 
d. De milieueffectenrapportering (MER) als niet te verwaarlozen verplichting bij een 
brownfieldproject 
 
De EU heeft een uitgebreid juridisch kader uitgewerkt voor de rapportering van 
milieueffecten. Het bestaat uit de MER-Richtlijn2048 en de Plan-MER-Richtlijn2049. 
Beide richtlijnen moeten intussen reeds in de lidstaten zijn omgezet. In het Vlaams 
Gewest zijn ze hoofdzakelijk geïmplementeerd via het Milieuvergunningsdecreet, het 
DRO en het decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de 
milieueffect- en veiligheidsrapportage2050. 
 

                                                 
2041 RSV (gecoördineerde versie april 2004), 54. Daarnaast is er tegelijkertijd ook wel sprake van een 
eerder tegengestelde tendens: revitalisering van de woonfunctie en de versterkte aantrekkingskracht 
voor economische functies (hoogwaardige diensten en bedrijvigheid,...) in de centrale delen van de 
steden. 
2042 RSV (gecoördineerde versie april 2004), 154. 
2043 RSV (gecoördineerde versie april 2004), 126. 
2044 RSV (gecoördineerde versie april 2004), 140. Er zijn nu wel formules van medegebruik. 
2045 RSV (gecoördineerde versie april 2004), 55. 
2046 Zie in dezelfde zin J. CEENAEME, “Brownfields”, in X, Het onroerend goed in de praktijk, Deel 
VIbis, Kluwer Rechtswetenschappen België, 2005, Ater.2-1. 
2047 K. BOUWER en H. VAN GEEST, o.c., 109. 
2048 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, P.B. L. 5 juli 1985, afl. 175. 
2049 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, P.B. L. 21 juli 
2001, afl. 197. 
2050 B.S. 13 februari 2003. Voor een uitgebreide bespreking van dat laatste decreet, zie K. DE COCK, 
Milieueffecten- en veiligheidsrapportering in het Vlaams Gewest, Brugge, die Keure, 2004, 458 p.; 
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Op basis van de MER-Richtlijn en de Plan-MER-Richtlijn bestaat er een MER-plicht 
voor enerzijds bepaalde projecten, activiteiten, en anderzijds bepaalde plannen en 
programma’s. De uitwerking van een brownfieldproject kan zowel onderworpen zijn 
aan een “project-MER-plicht” als aan een “plan-MER-plicht”. In uitvoering van de 
MER-Richtlijn heeft de Vlaamse regering een besluit goedgekeurd waarin categorieën 
van projecten2051 worden vastgesteld die onderworpen zijn aan een zelfstandige MER-
plicht voorafgaand aan de aanvraag van een vergunning2052. Deze categorieën zijn 
terug te vinden in de bijlagen I en II van het besluit. In bijlage I staan de projecten die 
steeds aan een MER onderworpen moeten worden en in bijlage II staan deze die 
MER-plichtig zijn, maar een ontheffing van deze plicht kunnen krijgen. Op grond van 
de Plan-MER-Richtlijn kan een plan van aanleg of een RUP, dat vereist is voor de 
planologische herbestemming van een brownfield, onderworpen worden aan een 
milieueffectrapportering, alvorens het kan worden goedgekeurd. De Vlaamse regering 
moet, aan de hand van de criteria die worden omschreven in de bij het DABM 
gevoegde bijlage I, de plannen en programma’s2053 aanwijzen die worden 
onderworpen aan een milieueffectrapportering2054. Dat is tot op heden nog niet 
gebeurd, hoewel de omzettingsdatum van de Plan-MER-Richtlijn 21 juli 2004 was. 
België is overigens op 7 december 2006 door het Hof van Justitie veroordeeld voor de 
onvolledige omzetting2055. 
 
Zowel de MER-Richtlijn als de Plan-MER-Richtlijn dienen in de lidstaten 
nauwkeurig omgezet te zijn en nageleefd te worden. Dat heeft de Waalse regering 
recentelijk nog in haar nadeel mogen ondervinden. In het kader van het Marshall Plan 
voor de economische heropleving van Wallonië, besliste de Waalse overheid om via 
een programmadecreet van 3 februari 20052056 een soepeler systeem in te voeren voor 
de aanleg van industrieterreinen. Artikel 55 van het programmadecreet wijzigde 
daarvoor artikel 34 van de CWATUP in die zin dat de inrichting van een gebied 

                                                 
2051 Art. 4.1.1. §1 5° DABM definieert een “project” als volgt: 
“a) een voorgenomen vergunningsplichtige activiteit of een vergunningsplichtige activiteit die moet 
worden hervergund bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de lopende vergunning en die bestaat 
uit:  
- de uitvoering van bouwwerken, de totstandbrenging en in voorkomend geval de exploitatie van 
andere installaties, werkzaamheden of andere ingrepen in het milieu, inclusief de grondwaterwinningen 
en de ingrepen voor de ontginning van natuurlijke rijkdommen; of  
- de exploitatie van een inrichting; dit is het hele door een exploitant beheerde gebied waar gevaarlijke 
stoffen aanwezig zijn in een of meer installaties, met inbegrip van gemeenschappelijke of bijbehorende 
infrastructuur of activiteiten; of  
b) een voorgenomen activiteit met negatieve gevolgen voor het milieu die wordt meegefinancierd door 
het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de internationale samenwerking”. 
2052 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën 
van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, B.S. 17 februari 2005. 
2053 Art. 4.1.1. §1 4° DABM definieert een “plan of programma” als volgt: 
“een document waarin beleidsvoornemens, beleidsontwikkelingen of grootschalige overheids-, 
particuliere of gemengde activiteiten worden aangekondigd en dat wordt opgemaakt en vastgesteld, 
gewijzigd of herzien op initiatief of onder toezicht van het Vlaamse Gewest, de provincies, de 
intercommunales en/of de gemeenten, en/of van de federale overheid of waarvoor medefinanciering 
voorzien is door de Europese Gemeenschap of door het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap in 
het kader van de internationale samenwerking, voorzover het voorgenomen plan of programma 
aanzienlijke milieu- of veiligheidseffecten kan hebben op het grondgebied van het Vlaamse Gewest”. 
2054 Art. 4.2.2. §1 DABM. 
2055 H.v.J. 7 december 2006 Commissie tegen België, nr. C-54/06 (nog niet gepubliceerd). 
2056 Programmadecreet van 3 februari 2005 de relance économique et de simplification administrative, 
B.S. 1 maart 2005. 
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“waarvan de bestemming nog niet vaststaat” (zogenaamde ZADI) niet langer was 
onderworpen aan de goedkeuring van een plan communal d’aménagement of van een 
gelijkwaardig document2057. Ter vergelijking, voor brownfields in het Vlaams Gewest 
zou dat betekenen dat er geen plan van aanleg of gemeentelijk RUP zou moeten 
worden opgesteld voor de planologische herbestemming van een brownfield. Het 
gevolg van de afschaffing van het plan communal d’aménagement zou zijn dat er 
geen milieueffectenbeoordeling meer moest worden uitgevoerd om het gebied 
bijvoorbeeld in te richten als een bedrijventerrein. Een bedrijvenzone kon worden 
ingericht met een eenvoudige stedenbouwkundige vergunning. Hetzelfde artikel 
breidde de bestemming van dat gebied uit tot alle economische activiteiten, waaronder 
niet alleen industriële activiteiten, maar ook ambachten, diensten, distributie, 
onderzoek, met uitzondering van de agro-economische buurtactiviteiten en de 
groothandelsdistributie. 
 
Inter-Environnement Wallonie vocht deze bepaling aan voor het Arbitragehof. De 
afschaffing van het plan communal d’aménagement en het niet in de plaats stellen van 
een vergelijkbaar document zouden volgens Inter-Environnement Wallonie een 
achteruitgang betekenen op het gebied van de procedurele waarborgen en zouden 
daardoor artikel 23 G.W. schenden (standstillverplichting inzake het recht op een 
gezond leefmilieu), evenals de artikelen 10 en 11 G.W. in zoverre de omwonenden 
van een ZADI niet over een normatieve en reglementaire inrichting van dat gebied 
zouden beschikken, noch enige milieubeoordeling zouden kunnen verkrijgen van de 
programmeringsmaatregelen van het vermelde gebied en evenmin inspraak bij het 
bepalen van de inrichting van dat gebied zouden hebben. 
 
In zijn arrest van 14 september 20062058 stelt het Arbitragehof dat bij de beoordeling 
van de schending van de standstillverplichting rekening moet worden gehouden met 
de artikelen 3 tot 6 van de Plan-MER-Richtlijn en de artikelen 7 en 8 van het Verdrag 
van Aarhus. Op basis van deze Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke 
bepalingen oordeelt het Hof dat de standstillverplichting van artikel 23 van de 
Grondwet is geschonden. In de eerste plaats is het zo dat voor de wijziging van de 
CWATUP door artikel 55 van het programmadecreet een 
milieueffectenrapporteringsprocedure moest worden doorlopen in het kader van de 
inrichting van dergelijke gebieden omdat het gemeentelijk plan van aanleg door 
middel waarvan de gebieden werden ingericht, onderworpen was aan een 
                                                 
2057 Vergelijk artikel 34 CWATUP vóór de wijziging (“La zone d’aménagement différé à caractère 
industriel est destinée à recevoir les activités visées à l’article 30, alinéa 2, ou à l’article 31. Cette zone 
comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement. Le logement de l’exploitant ou du personnel de 
gardiennage peut y être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exige. Il 
fait partie intégrante de l’exploitation. La mise en œuvre de la zone d’aménagement différé à caractère 
industriel est subordonnée à l’existence d’un plan communal d’aménagement couvrant la totalité de la 
zone. A défaut, la zone d’aménagement différé à caractère industriel ne peut être mise en oeuvre”) en 
artikel 34 CWATUP na de wijziging (“La zone d’aménagement différé à caractère industriel est 
destinée à recevoir les activités visées à l’article 30 et à l’article 31, à l’exception des activités 
agroéconomiques de proximité et des activités de grande distribution. Cette zone comporte un 
périmètre ou un dispositif d’isolement. Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage 
peut y être admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exige. Il fait partie 
intégrante de l’exploitation. La mise en œuvre de la zone d’aménagement différé à caractère industriel 
est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour 
la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des 
potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes”). 
2058 Arbitragehof nr. 137/2006, 14 september 2006. 
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milieueffectenrapporteringsplicht. In de tweede plaats is het zo dat de gebieden 
waarvoor de decretale regeling geldt, volgens het Hof de kenmerken hebben van 
gebieden waarvoor volgens de Plan-MER-Richtlijn van rechtswege een 
milieueffectenrapporteringsprocedure moet worden georganiseerd die voldoet aan de 
voorwaarden van de artikelen 3 tot 6 van de richtlijn2059. Volgens het Hof worden de 
omwonenden bijgevolg geconfronteerd met een aanzienlijke achteruitgang van het 
door de vroegere wetgeving geboden beschermingsniveau, die niet kan worden 
verantwoord door de aan de bestreden bepaling ten grondslag liggende redenen van 
algemeen belang. 
 
Het Hof vernietigt daarop het artikel 55, maar handhaaft de gevolgen van de 
vernietigde bepaling ten aanzien van de vergunningen die met toepassing van die 
bepaling werden uitgereikt en die uitvoering hebben gekregen vóór de datum van 
bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad2060. Naar de toekomst toe 
blijft de inrichting van een ZADI dus onderworpen aan de goedkeuring van een plan 
communal d’aménagement. Bijkomend is het interessant dat een dergelijk gebied 
volgens het Hof de kenmerken heeft van gebieden waarvoor volgens de Plan-MER-
Richtlijn van rechtswege een milieueffectenrapporteringsprocedure moet worden 
georganiseerd. De Vlaamse regering houdt daar best rekening mee wanneer zij de lijst 
vastlegt van de plannen en programma’s die MER-plichtig zijn. 
 
9. Economische instrumenten om brownfieldontwikkeling te stimuleren: van 
financiële steunverlening tot marktconforme regulering 
 
a. Inleiding 
 
Brownfieldontwikkeling lijkt in vele gevallen zeer moeilijk zonder de nodige 
financiële stimuli, zeker wanneer het gaat om ernstig verontreinigde terreinen. 
Daarom is het belangrijk de bestaande economische instrumenten zo goed mogelijk 
op brownfieldontwikkeling af te stemmen en, indien nodig of nuttig, nieuwe 
instrumenten te creëren. 
 
De financiële stimuli kunnen bestaan uit tal van instrumenten van financiële 
steunverlening en van marktconforme regulering. Instrumenten van financiële 
steunverlening zijn subsidies, zachte leningen en belastingsprikkels. Subsidies kunnen 
toegekend worden aan potentiële vervuilers in ruil voor het nemen van maatregelen 
om het toekomstig niveau van verontreiniging te verminderen. Waar het toekennen van 
subsidies voor milieudoeleinden nog regelmatig voorkomt, kan hetzelfde niet gezegd van 
zachte leningen. Hieronder vallen leningen waarvan het interesttarief lager is dan het 
normale markttarief. In de context van milieubescherming zijn zachte leningen minder 
courant. De meest complexe categorie van financiële steunverlening voor 
milieudoeleinden wordt gevormd door belastingprikkels. Hiermee wordt bedoeld de 
prikkels die via de bestaande belastingsystemen worden gegeven aan potentiële vervuilers 
om milieuvriendelijke maatregelen te nemen. Ze kunnen verschillende vormen 
aannemen: maatregelen die kapitaalsinvesteringen in milieuvriendelijke technologie 
aanmoedigen, maatregelen die de prijs van milieuvriendelijke activiteiten of producten 

                                                 
2059 K. DE COCK, “Arbitragehof nr. 137/2006 van 14 september 2006, B.S. 29 september 2006, 50.680 
(beroep tot nietigverklaring)”, M.E.R. 2006, 277. 
2060 Ibid. 



 399

verminderen en maatregelen die de prijs van fondsen voor investeringen in 
milieuprojecten verminderen2061. 
 
Instrumenten van marktconforme regulering zijn instrumenten die de kosten/baten-
analyse van alternatieve handelingswijzen die open staan voor de economische 
agenten, beïnvloeden. Het effect is dat de besluitvorming en het gedrag op een 
dergelijke wijze wordt gestuurd dat alternatieven worden gekozen die leiden tot een 
vanuit milieustandpunt verkieslijker situatie dan in afwezigheid van dit instrument. 
Aldus wordt er een keuzevrijheid gelaten aan de vervuiler: aan producenten en 
consumenten wordt overgelaten hoe de geformuleerde doelstellingen worden bereikt. 
Ze behouden de mogelijkheid om hun vervuilende activiteiten uit te oefenen, en zelfs 
uit te breiden, op voorwaarde dat ze bereid zijn de prijs (bijvoorbeeld een heffing) 
daarvoor te betalen2062. 
 
De instrumenten van financiële steunverlening en van marktconforme regulering 
behoren tot de indirecte reguleringsmaatregelen, die personen proberen aan te zetten 
tot een bepaald milieuvriendelijk gedrag, maar die steeds de keuze laten. De indirecte 
reguleringsmaatregelen onderscheiden zich van de directe reguleringsmaatregelen. 
Deze laatste hebben tot doel het milieugedrag van vervuilers op een directe wijze te 
beïnvloeden, hetzij door het reguleren van gevoerde processen of gebruikte producten, 
hetzij door het verbieden of het beperken van (de emissies van) vervuilende stoffen, hetzij 
door het koppelen van activiteiten aan bijvoorbeeld bepaalde tijdstippen of gebieden, en 
dit door middel van vergunningsstelsels, normstelling, zonering, enzovoort. Aldus wordt 
er geen keuze gelaten aan de vervuiler: wanneer hij de hem opgelegde plichten niet 
nakomt, kunnen er administratief- en strafrechtelijke sancties worden opgelegd2063. 
 
Indirecte reguleringsmaatregelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het 
aanmoedigen van brownfieldontwikkeling. Zowel België2064 als de Europese Unie 
zelf2065 nemen in de praktijk echter veel minder indirecte reguleringsmaatregelen dan 
zij zouden willen of verkondigen. Van een nieuwe environmental governance is dus 
zeker nog geen sprake. Daarom wordt hierna onderzocht in welke mate het 
economische instrumentarium in het Vlaams Gewest voldoet aan de vereisten voor 
een optimaal juridisch kader voor brownfieldontwikkeling. 
 
b. Financiële steunverlening 
                                                 
2061 K. DEKETELAERE en B. VANHEUSDEN, “Deel I. Milieu, energie, beleid en recht”, in K. 
DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 54-55. 
2062 K. DEKETELAERE en B. VANHEUSDEN, o.c., 57-58, en de verwijzingen aldaar in voetnoot 317 
naar de milieu-economische literatuur hieromtrent. 
2063 K. DEKETELAERE en B. VANHEUSDEN, o.c., 56. 
2064 Dat zou blijken uit een recent rapport van de OESO waarin het milieubeleid in België sinds 1998 
wordt doorgelicht. Zie BOND BETER LEEFMILIEU, OESO-rapport milieubeleid: BBL vraagt 
fundamentele koerswijziging, Persbericht van 25 september 2006, beschikbaar op 
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/454 (laatst bezocht op 5 april 2007) en X, 
“Environnement: le piètre bulletin de la Belgique”, Le Soir 25 september 2006, 1. 
2065 Voor een uitgebreid onderzoek hieromtrent, zie K. HOLZINGER, C. KNILL en A. SCHÄFER, 
“Rhetoric or Reality? ‘New Governance’ in EU Environmental Policy”, E.L.J. 2006, 403-420. Deze 
auteurs maken binnen de alternatieven voor directe regulering een onderscheid tussen enerzijds 
economische instrumenten (verhandelbare rechten, risico-aansprakelijkheid, subsidies, milieuheffingen, 
vrijwillige overeenkomsten) en anderzijds “context-oriented” instrumenten (focus op beleidsprincipes; 
centraal staat het principe van duurzame ontwikkeling, brede doelstellingen, samenwerking tussen 
publieke en private actoren).  



 400 

 
1) Subsidies en co-financiering 
 
1.1. Beoordeling van de bestaande financieringsbronnen 
 
De voorbije jaren hebben de VS de subsidiëring van brownfieldontwikkeling sterk 
geïntensifieerd. Zij zijn overtuigd van de positieve werking ervan2066. Het is reeds aan 
bod gekomen dat EPA de lokale overheden de mogelijkheid wil geven een inventaris 
van en een informatiedatabank over brownfields op te maken en daarom voorziet in 
een financiële steun van $200.000 aan steden over heel het land om een dergelijke 
inventaris aan te leggen en om de vergaarde informatie op een of andere wijze in een 
databank te bewaren. Daarnaast kunnen bepaalde brownfieldpilootprojecten ook 
rekenen op een financiële steun tot $200.000 om de verontreiniging aan te pakken. 
Indien een pilootproject nieuwe jobs creëert of mensen opleidt tot het uitvoeren van 
bepaalde jobs, kan het daarvoor eveneens een subsidie krijgen. Andere 
brownfieldpilootprojecten kunnen dan weer genieten van zeer goedkope leningen.  
 
Ook binnen het Vlaams Gewest bestaan tal van financieringsbronnen die in mindere 
of meerdere mate ingezet kunnen worden voor brownfieldontwikkeling. Het gaat 
daarbij in de eerste plaats om Vlaamse subsidies in het kader van de 
stadsvernieuwingsprojecten2067, het Vlaams Stedenfonds2068, het economisch 
ondersteuningsbeleid2069, het Vernieuwingsfonds uit het Leegstandsdecreet2070 en de 
samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest. Het Bodemsaneringsdecreet 
zelf bevat geen subsidieregeling. De Vlaamse regering kan wel op basis van de 
artikelen 48 en 48ter van het Bodemsaneringsdecreet afspraken maken omtrent de 
medefinanciering, zoals dat gebeurd is voor de sanering van de Vlaamse vestigingen 
van Umicore2071. Daarnaast bestaan er nog verscheidene Europese subsidieregelingen 
                                                 
2066 Die overtuiging en de vastberadenheid van de Amerikaanse overheid mag bijvoorbeeld blijken uit 
het feit dat de som van de te verkrijgen subsidies in de Brownfields Act zelf gespecificeerd staat, daar 
waar dat in het Vlaams Gewest meestal in een besluit van de Vlaamse regering zal staan. De 
belangrijkste reden om de bedragen niet rechtstreeks in een decreet te plaatsen is dat een besluit 
gemakkelijker te wijzigen is dan een decreet. 
2067 Decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten, B.S. 7 mei 
2002. 
2068 Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van 
het Vlaams Stedenfonds, B.S. 29 januari 2003. 
2069 Decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, B.S. 25 maart 2003. 
2070 Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten, B.S. 13 september 1995. 
2071 De Vlaamse regering sloot in 1997 een convenant af met Umicore met als titel “Geïntegreerde 
uitgangspunten met betrekking tot de bodemsanering van de in het Vlaamse Gewest gelegen Union 
Minière vestigingen”. Op 23 april 2004 ondertekenden Umicore, de Vlaamse regering en OVAM het 
Addendum I en op 27 oktober 2006 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het Addendum 
II. Het convenant is het meest verregaande voorbeeld van een toepassing van artikel 48 
Bodemsaneringsdecreet. Umicore is een multinational in de metaal- en materiaalsector. Union Minière 
is de vroegere naam van Umicore. Volgens het “Actieplan Cadmium”, goedgekeurd door minister van 
Leefmilieu Peeters in februari 2006, worden in het Addendum I duidelijke kaderlijnen uitgeschreven 
omtrent de sanering op de bedrijfsterreinen en de dichtste woonkernen. Daarnaast zal de aanpak van de 
ruimere omgeving gebeuren in onderling overleg tussen OVAM en Umicore. Het Addendum I bepaalt 
dat tegen 30 juni 2006 de prioritaire maatregelen in de ruimere omgeving vastgesteld moeten worden. 
Eveneens worden bedragen afgesproken voor de komende 15 jaar voor de bedrijfsterreinen van de 4 
grote Vlaamse Umicore-vestigingen (Balen, Overpelt, Olen en Hoboken) en hun nabije omgeving 
(dichtste woonwijk) (maximaal 62 miljoen euro) en voor de komende 10 jaar voor de ruimere 
omgeving (30 miljoen euro) waarvan de helft gedragen door het Vlaams Gewest en de andere helft 
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die relevant zijn, zoals de subsidies in het kader van het Europees Regionaal 
Ontwikkelingsfonds (Doelstelling II, URBAN II en Interreg)2072.  
 
Individueel beoordeeld, vertonen verscheidene van deze subsidieregelingen echter een 
of meerdere minpunten. De subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten is 
bijvoorbeeld (ten dele) een kwestie van geluk. Het gaat namelijk om een wedstrijd, 
waarvan de winnaar logischerwijze niet op voorhand gekend is. Een potentiële 
ontwikkelaar heeft dus weinig zekerheid over het verkrijgen van de subsidie. 
Bovendien is de regeling niet gericht tot particuliere ondernemingen2073. Dat geldt ook 
voor het Vlaams Stedenfonds. Bijkomend is het fonds niet echt bedoeld voor 
brownfieldontwikkeling, maar in het algemeen voor het bereiken van een duurzaam 
stedenbeleid. Het Vernieuwingsfonds kan dan weer niet aangesproken worden voor de 
financiering van saneringen in de milieutechnische zin (lees “bodemsaneringen”) en 
de subsidies op grond van de samenwerkingsovereenkomst zijn eerder beperkt, met 
een maximum van 62.500 euro, en staan niet open voor particuliere ondernemingen. 
De combinatie van al deze subsidieregelingen maakt echter dat de meeste individuele 
minpunten hun belang verliezen. Het gehele pakket aan mogelijke subsidies is 
namelijk behoorlijk omvangrijk. 
 
De individueel meest geschikte regeling voor brownfieldontwikkeling is eigenlijk 
terug te vinden in het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid. Op 
basis van dat decreet kan de Vlaamse regering onder meer steun verlenen aan zowel 
ondernemingen als bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen voor de sanering van 
een vervuild terrein of gebouw, op voorwaarde dat de vervuiler niet bekend is of niet 
aansprakelijk kan worden gesteld, evenals voor de (her)uitrusting en (her)aanleg van 
terreinen. De saneringssteun kan oplopen tot 100% van de “aanvaarde” kosten en 
investeringen2074, vermeerderd met 15% van de kosten en investeringen van de 
werkzaamheden. Het totale bedrag van de steun kan echter in geen geval hoger zijn 
dan de daadwerkelijke uitgaven van de onderneming2075. 
 
1.2. Aanbevelingen 
 
1.2.1. Vergelijking van budgetten 
 
De Vlaamse regering heeft de laatste jaren dus een serieuze inhaalbeweging gedaan. 
Desalniettemin zijn verbeteringen nog steeds mogelijk. Uiteraard is meer geld altijd 
welgekomen. Om een idee te hebben van het gewicht van het totale aantal uitgekeerde 

                                                                                                                                            
door Umicore. Voor meer informatie over het convenant met Umicore, zie 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/1565 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
2072 Voor meer informatie, zie http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm (laatst bezocht op 5 
april 2007).  
2073 Een van de criteria om de projecten te beoordelen is wel dat de steden en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie dienen samen te werken met de private sector en dat ze voorzien in 
cofinanciering. De private sector moet minimaal dertig procent van de middelen inbrengen. Zie art. 5 
5° Decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten. 
2074 Dit zijn de kosten en investeringen van de werkzaamheden, verminderd met de waardestijging van 
het terrein. 
2075 Art. 31 Decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid. Deze 
percentages komen overeen met de in de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve 
van het milieu (P.B. C. 3 februari 2001, afl. 37) vastgelegde maximumpercentages. Hoger kan de 
Vlaamse regering dus niet gaan. Cfr infra. 
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subsidies voor brownfieldontwikkeling in het Vlaams Gewest zou het nuttig kunnen 
zijn een vergelijking te maken met bijvoorbeeld de VS, waarbij onder andere rekening 
moet worden gehouden met de verhouding met de totale budgetten voor leefmilieu, 
economie en huisvesting. Een dergelijke vergelijking kan duidelijk maken of een 
(substantiële) verhoging van de beschikbare gelden voor subsidies werkelijk 
noodzakelijk is. 
 
1.2.2. Introductie van zachte leningen/draagkrachtregeling 
 
Het Vlaams Gewest zou voorts als nieuwe maatregel, naar analogie met de VS, de 
introductie van goedkope leningen kunnen overwegen. De Amerikaanse regeling kan 
daarbij zeker als inspiratiebron dienen. Het leunt eigenlijk ook nauw aan bij wat in 
Nederland beter bekend is als de draagkrachtregeling. Die regeling houdt in dat de 
overheid op verzoek van een eigenaar of erfpachter de sanering op zich neemt, op 
voorwaarde dat de levensvatbaarheid van een bedrijf als gevolg van de handhaving 
van de verplichting tot sanering zodanig in gevaar komt dat het voortbestaan van het 
bedrijf onzeker is. De eigenaar of erfpachter betaalt vervolgens de overheid terug aan 
de hand van een soort afbetalingsplan naar gelang zijn draagkracht. De 
draagkrachtregeling is in Nederland juridisch vastgelegd in het Besluit financiële 
bepalingen bodemsanering2076, meer bepaald in de artikelen 40 en 40a2077, en 
uitgebreid uitgewerkt in de bijlage 1 bij het besluit. De Nederlandse overheid voorziet 
tot 31 december 2030 voor de ondersteuning 20 miljoen euro op jaarbasis2078. 
 
De MiNa-Raad, de SERV en UNIZO zijn van mening dat er in het Vlaams Gewest 
een gelijkaardige draagkrachtregeling uitgewerkt moet worden voor de particulieren 
en ondernemingen die zelfs met de bestaande financiële stimuli er niet in slagen hun 
bodemsanering te financieren2079. 
 
1.2.3. Objectieve cofinancieringsregels 
 
Een ander punt dat voor verbetering vatbaar is, is de medefinanciering door de 
overheid op grond van de artikelen 48 en 48ter Bodemsaneringsdecreet. Op dit 
ogenblik gebeurt dat nog sterk op basis van een beoordeling geval per geval. De reeds 
aangehaalde overeenkomst met Umicore is hier een goed voorbeeld van. Om de 
algemene normen van behoorlijk bestuur, en het gelijkheidsbeginsel in het bijzonder, 
te vrijwaren, zou de Vlaamse overheid best objectieve criteria vastleggen om uit te 
maken of medefinanciering gerechtvaardigd is. Op zich is er geen probleem met het 
feit dat de overheid vanuit een zekere medeverantwoordelijkheid de sanering van 
bepaalde brownfields mee financiert. Dat zou wel niet mogen gebeuren op een vanuit 
juridisch oogpunt willekeurige manier.  
                                                 
2076 Besluit van 15 december 2005, houdende uitvoering van financiële bepalingen van de Wet 
bodembescherming ter zake van sanering van de bodem (Besluit financiële bepalingen bodemsanering) 
(Stb. 2005, 681). 
2077 Deze artikelen zijn in werking getreden bij Besluit van 20 november 2006, houdende wijziging van 
het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (aanpassing draagkrachtregeling), alsmede 
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 40 en bijbehorende bijlage (Stb. 2006, 
637). 
2078 De draagkrachtregeling is aangemeld bij de Europese Commissie en goedgekeurd bij beschikking 
van 20 september 2006 (steunmaatregel N 501/05, P.B. C. 20 december 2006, afl. 313). 
2079 MINA-RAAD/SERV, Advies van 12 januari 2006 (MiNa-Raad) en van 18 januari 2006 (SERV) 
over het Bodemsaneringsdecreet, nr. 2006/2, 9; UNIZO, o.c., 17. 
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Om de individuele beoordeling te overstijgen, zou er ook kunnen worden gedacht aan 
een soort van veralgemeende cofinancieringsregeling, zoals die bijvoorbeeld bestaat 
in Nederland in de vorm van de financiële bijdrage voor de sanering van in gebruik 
zijnde bedrijfsterreinen2080. Onder meer UNIZO is hier een sterk voorstander van2081. 
Uiteindelijk bevat het Bodemsaneringsdecreet tot op heden geen algemene 
subsidieregeling.  
 
1.3. Oplossingen in het nieuwe Bodemdecreet 
 
De Vlaamse decreetgever heeft als antwoord hierop in de eerste plaats in artikel 14 
van het nieuwe Bodemdecreet de mogelijkheid voorzien voor de Vlaamse regering 
om een draagkrachtregeling uit te werken. Volgens dat artikel kan de 
saneringsplichtige die onvoldoende vermogen heeft om de bodemsanering te 
(pre)financieren bij de Vlaamse Regering een gemotiveerde aanvraag tot toekenning 
van een draagkrachtregeling indienen. De draagkrachtregeling heeft tot doel de 
financieringslasten in de tijd te spreiden. De Vlaamse Regering beslist over de 
toekenning van een draagkrachtregeling binnen een termijn van negentig dagen na de 
ontvangst van de ontvankelijke aanvraag. De Vlaamse regering zal hiervoor 
voldoende controlemechanismen moeten ontwikkelen. Controle van de boekhouding 
alleen volstaat niet. Opnieuw delegeert het Bodemdecreet de verdere uitwerking van 
de procedure en de voorwaarden aan de Vlaamse regering.  
 
In de tweede plaats lijkt de Vlaamse decreetgever zich ook bewust van de nood aan 
juridische vastgelegde cofinancieringsregels. Artikel 15 van het nieuwe Bodemdecreet 
geeft de Vlaamse regering namelijk de bevoegdheid om een systeem van 
cofinanciering uit te werken. De Vlaamse Regering kan volgens het artikel bepalen in 
welke gevallen de persoon die overgaat tot een BBO of tot bodemsanering aanspraak 
kan maken op cofinanciering. In dat geval stelt ze tevens nadere regelen vast 
betreffende de procedure en de voorwaarden tot cofinanciering, en het procentuele 
aandeel van de cofinanciering in de totale kost van het BBO of van de bodemsanering. 
De Vlaamse Regering kan tevens in nominale bedragen de maxima van de 
cofinanciering bepalen. De cofinanciering wordt toegekend binnen de perken van de 
daartoe voorziene kredieten op de begroting van het Vlaamse Gewest. 
 
Hoe de Vlaamse regering de cofinanciering concreet zal invullen, is voorlopig niet 
bekend. De SERV en de MiNa-Raad hebben hieromtrent alvast het volgende idee: 

“Volgens de raden moet cofinanciering door de overheid beperkt worden tot 
historische bodemverontreiniging. Er moeten duidelijke voorwaarden 
vastgelegd worden waaraan ondernemingen moeten voldoen om te kunnen 
genieten van deze cofinanciering. Er wordt best gekozen voor een systeem 
van gedifferentieerde cofinancieringsratio’s waarbij de mate van 

                                                 
2080 Deze subsidieregeling is gebaseerd op artikel 76j Wet bodembescherming en is verder uitgewerkt 
in het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Stb. 2005, 681) en de Regeling financiële 
bepalingen bodemsanering 2005 (Stcrt. 23 december 2005, 250). 
2081 UNIZO, Bodemsanering vervuilde grond in Vlaanderen, 12 mei 2005, 16-18, op 
http://www.unizo.be/images/res153810_1.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). Zie ook de reactie van 
VANDEN ABEELE (Unizo) tijdens de hoorzitting van de MiNa-Raad over de knelpunten en 
verbeteropties van het Bodemsaneringsdecreet: MINA-RAAD, Verslag hoorzitting van 1 juni 2005 
over de knelpunten en verbeteropties van het Bodemsaneringsdecreet, 2005, 25. 
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cofinanciering bepaald wordt aan de hand van objectieve criteria, zoals 
bijvoorbeeld tijdstip van veroorzaken van de verontreiniging, tijdstip van 
verwerving van de grond (vóór of na de totstandkoming van de 
bodemregelgeving), verontreiniging eigen terrein én verspreiding van de 
verontreiniging, aard van de saneringsplichtige (éénmansbedrijf, KMO of 
grote onderneming), tijdstip van uitvoeren van de bodemsanering”2082. 

Deze visie is zeker ten dele geïnspireerd door de in de Wet bodembescherming 
voorziene subsidieregeling voor de sanering van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen 
(voorheen opgenomen in het Convenant bodemsanering in gebruik zijnde en blijvende 
bedrijfsterreinen).  
 
2) Sectorale fondsen 
 
Een andere mogelijkheid, naast de directe steunverlening vanwege de overheid, om 
een bepaalde groep van verontreinigde sites aan te pakken is te opteren voor de 
oprichting van een sectoraal fonds. Zo een fonds kan een uitweg bieden voor 
ondernemingen die behoren tot een welbepaalde sector. Een goed voorbeeld is 
BOFAS voor de bodemsanering van tankstations in België. Naar analogie met de 
droogkuisfondsen in de VS2083 en het Nederlandse Convenant bodemsanering 
textielreinigingsbranche2084, probeert de overheid ook een fonds te creëren voor de 
Vlaamse droogkuissector, het zogenaamde Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de 
Textielverzorging (VLABOTEX). Andere sectoren, zoals de carrosseriebouwers of de 
garagehouders, kunnen nog volgen. 
 
Het Bodemsaneringsdecreet is sinds de decreetswijziging van 16 juni 20062085 alvast 
aangepast om de oprichting van een sectorfonds mogelijk te maken. Het decreet 
spreekt wel niet van een sectorfonds, maar van een bodemsaneringsorganisatie, die de 
Vlaamse regering moet erkennen. Een erkende bodemsaneringsorganisatie wordt 
normaal gefinancierd door de betrokken sector, maar kan ook subsidies krijgen van de 
Vlaamse regering. Bij de droogkuissector zou het zeker de bedoeling zijn dat de 
overheid bijspringt2086. Hoewel de oprichting van BOFAS niet kadert binnen het 
Bodemsaneringsdecreet (want BOFAS is opgericht vóór de decreetswijziging van 16 
juni 2006), is het toch interessant er ter vergelijking op te wijzen dat de overheid 
BOFAS niet direct subsidieert. De middelen komen namelijk enerzijds van de sector 
zelf en anderzijds van de verbruikers. 
                                                 
2082 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/3, 6. 
2083 Verscheidene Staten in de VS hebben de voorbije jaren een droogkuisfonds opgericht, meer 
bepaald Alabama, Connecticut, Illinois, Florida, Kansas, Minnesota, Missouri, North Carolina, Orgeon, 
South Carolina, Tennessee, Texas en Wisconsin. Voor meer informatie, zie 
http://www.drycleancoalition.org/state.cfm (laatst bezocht op 5 april 2007). 
2084 Stcrt. 28 oktober 2005, 210. Het Convenant bodemsanering textielreinigingsbranche is op 12 
oktober 2005 ondertekend. In het convenant worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de 
zogenaamde BOSATEX-actie. Deze actie beoogt dat alle gevallen van ernstige verontreiniging, die 
aanwezig zijn op (voormalige) terreinen van aan de actie deelnemende chemische 
textielreinigingsbedrijven en waarvoor een saneringsnoodzaak bestaat, zo kosteneffectief en efficiënt 
mogelijk worden gesaneerd. Zonodig wordt ook nazorg verricht. De actie wordt uitgevoerd door de, 
nog op te richten, Stichting BOSATEX. Voor meer informatie, zie http://www.bosatex.nl (laatst 
bezocht op 5 april 2007). 
2085 Decreet van 16 juni 2006 tot wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de 
bodemsanering, B.S. 18 juli 2006. 
2086 MINA-RAAD, Verslag hoorzitting van 1 juni 2005 over de knelpunten en verbeteropties van het 
Bodemsaneringsdecreet, 2005, 25. 
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Een bodemsaneringsorganisatie of een sectorfonds kan zeker positief zijn voor 
brownfieldontwikkeling binnen een welomlijnde sector. Een dergelijke organisatie is 
echter enkel bedoeld voor aspecten die de sanering betreffen. De eigenlijke 
ontwikkeling van het terrein ligt buiten haar bevoegdheidsdomein. Het 
Bodemsaneringsdecreet legt namelijk in de relevante artikelen geen relatie met 
bijvoorbeeld de nabestemming. De belangrijkste reden hiervoor is dat de erkenning 
van een bodemsaneringsorganisatie een louter financiële doelstelling heeft. De 
saneringsplichtige is financieel niet bij machte de sanering uit te voeren. Hij draagt 
daarop zijn terrein over en de bodemsaneringsorganisatie voert de sanering uit. 
 
De bodemsaneringsorganisaties worden dus niet zozeer opgericht omwille van de 
complexiteit van de operaties. Over het algemeen zal het eerder gaan over vrij 
homogene sectoren. De impact van dergelijke sectoren op andere aspecten, zoals 
huisvesting, of op de maatschappij in het algemeen is vaak ook eerder klein. Vandaar 
dat de rol van deze organisaties voor brownfieldontwikkeling toch moet worden 
gerelativeerd.  
 
3) Staatssteunregeling2087 
 
Financiële steunverlening vanwege de overheid voor brownfieldontwikkeling is niet 
in eender welke vorm mogelijk. Enigerlei subsidie van overheidswege moet namelijk 
altijd eerst getoetst worden op haar verenigbaarheid met de Europese 
staatssteunregels. Artikel 87 lid 1 van het EG-Verdrag bepaalt hieromtrent: 

“Behoudens de afwijkingen waarin dit Verdrag voorziet, zijn 
steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen 
bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, 
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, voorzover deze steun het 
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt”. 

Steun voor brownfieldontwikkeling is dus principieel verboden wanneer de steun 
cumulatief staatssteun is2088, de mededinging verstoort, of dreigt te verstoren, en de 
interstatenhandel ongunstig beïnvloedt2089. Deze voorwaarden komen zeker nog aan 
bod bij de bespreking van de mogelijkheid van een apart brownfielddecreet2090. De 
lidstaten moeten de Europese Commissie van elk voornemen tot invoering of 

                                                 
2087 Dit onderdeel is gebaseerd op B. VANHEUSDEN, “Towards a Legal Framework in the EU for 
Brownfield Redevelopment”, E.E.L.R. 2003, 178-186. Zie voor meer informatie D. DEVOS en B. 
MARTENS (eds.), o.c., 51-84 (Deel 2. Europese reglementering inzake staatssteun) en F. 
VANDENDRIESSCHE, “Deel 9. Steun”, in J. BOUCKAERT, D. D’HOOGHE en R. 
NAUWELAERTS (eds.), o.c., 321-344. 
2088 Zo stelt zich bijvoorbeeld voor het sectorale fonds BOFAS geen probleem, omdat de overheid het 
fonds niet mee financiert. Bij het nog te bespreken initiatief voor een brownfielddecreet, zal 
bijvoorbeeld ook aan bod komen of de Participatiemaatschappij Vlaanderen als een overheid moet 
worden gezien. Cfr. infra. 
2089 Steun die een louter lokaal karakter heeft (bv. steun aan ondernemingen die uitsluitend activiteiten 
in een bepaalde gemeente ontwikkelen) zal om die reden niet als staatssteun aangemerkt worden (F. 
VANDENDRIESSCHE, o.c., 330; Y. VAN GERVEN, “Publiek-private samenwerking en 
mededingingsrecht”, R.W. 2001-02, 512). 
2090 Cfr. infra. 
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wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte brengen, zodat de Commissie de 
maatregel kan controleren op de verenigbaarheid met artikel 87 lid 1 EG-Verdrag2091.  
 
Lid 2 en 3 van artikel 87 EG-Verdrag sommen vervolgens een aantal 
steunmaatregelen op die toch met de gemeenschappelijke markt verenigbaar zijn of 
kunnen zijn2092. De types van steun in lid 2 lijken in het kader van 
brownfieldontwikkeling weinig relevant2093. In het kader van lid 3 hebben de Raad en 
de Commissie verscheidene verordeningen, richtlijnen, mededelingen, richtsnoeren en 
kaderregelingen uitgewerkt om aan te geven onder welke voorwaarden een 
steunmaatregel verenigbaar kan zijn met de Europese staatssteunregels. Met 
betrekking tot staatssteun in de milieusector, publiceerde de Commissie in 2001 de 
Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu2094. Deze 
kaderregeling geeft aan onder welke voorwaarden de Commissie milieusteun normaal 
goedkeurt2095. Aangezien het “slechts” gaat om een kaderregeling, staat het de 
Commissie wel vrij om hiervan af te wijken. 
 

                                                 
2091 Art. 88 lid 3 EG-Verdrag. Er is hierop echter een uitzondering, namelijk de de minimis-regel. Tot 
een bepaald bedrag is steun niet onderworpen aan de voorafgaande notificatie aan de Commissie. Het 
totale bedrag van de de minimis-steun die is verleend aan één onderneming, mag niet hoger zĳn dan 
100.000 EUR over een periode van drie jaar (Verordening (EG) Nr. 69/2001 van de Commissie van 12 
januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-
steun, P.B. L. 13 januari 2001, afl. 10). Zie ook de Communautaire kaderregeling inzake 
overheidssteun voor het midden- en kleinbedrijf (P.B. C. 19 augustus 1992, afl. 213) en de Mededeling 
van de Commissie inzake de minimis-steun (P.B. C. 6 maart 1996, afl. 68). 
2092 Art. 87 lid 2 EG-Verdrag luidt als volgt: “Met de gemeenschappelijke markt zijn verenigbaar: 
a) steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers op voorwaarde dat deze toegepast 
worden zonder onderscheid naar de oorsprong van de producten; 
b) steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone 
gebeurtenissen; 
c) steunmaatregelen aan de economie van bepaalde streken van de Bondsrepubliek Duitsland die 
nadeel ondervinden van de deling van Duitsland, voorzover deze steunmaatregelen noodzakelijk zijn 
om de door deze deling berokkende economische nadelen te compenseren”. 
Art. 87 lid 3 EG-Verdrag luidt als volgt: “Als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen 
worden beschouwd: 
a) steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken waarin de 
levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst; 
b) steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk 
Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen; 
c) steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van 
bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het 
handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang 
wordt geschaad; 
d) steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen, 
wanneer door deze maatregelen de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de 
mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet zodanig worden veranderd dat het 
gemeenschappelijk belang wordt geschaad; 
e) andere soorten van steunmaatregelen aangewezen bij besluit van de Raad, genomen met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie”. 
2093 F. VANDENDRIESSCHE, o.c., 331. 
2094 P.B. C. 3 februari 2001, afl. 37. 
2095 Voor een algemeen overzicht, zie A. SEINEN, “Staatssteun voor milieubescherming: 
uitzonderingen op het verbod”, M. en R. 2005, 66-71. 
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De kaderregeling geldt tot 31 december 2007 en vervangt de vroegere kaderregeling 
van 1994, waarvan de geldigheidsduur op 31 december 2000 verstreken is2096. Onder 
de kaderregeling van 1994 werd steun voor brownfieldontwikkeling geval per geval 
beoordeeld2097. Voor de beoordeling van staatssteun voor brownfieldontwikkeling 
onder de huidige kaderregeling is vooral onderdeel E.1.8. van de kaderregeling van 
belang, dat valt onder het hoofdstuk investeringssteun. Het betreft de sanering van 
vervuilde industrieterreinen en luidt als volgt: 

“De investeringen die ondernemingen verrichten om de aantasting van het 
milieu te herstellen door sanering van vervuilde industrieterreinen, kunnen 
binnen de werkingssfeer van deze kaderregeling vallen. Het gaat hierbij om 
aantasting van de kwaliteit van de bodem en het oppervlakte- of grondwater. 
Wanneer vaststaat wie de vervuiler is, dient deze, overeenkomstig het 
aansprakelijkheidsbeginsel en bij ontstentenis van staatssteun, de sanering te 
financieren. Het begrip ‘de vervuiler’ wordt omschreven in het in elke 
lidstaat toepasselijke recht, onverminderd de vaststelling van 
communautaire voorschriften ter zake. 
Wanneer de vervuiler niet bekend is of niet aansprakelijk kan worden 
gesteld, kan de persoon die belast is met de sanering van het terrein, voor 
deze werkzaamheden steun krijgen. 
De steun voor het saneren van vervuilde locaties kan tot 100% van de in 
aanmerking komende kosten bedragen, vermeerderd met 15% van de kosten 
van de werkzaamheden. De voor steun in aanmerking komende kosten zijn 
gelijk aan de kosten van de werkzaamheden, verminderd met de 
waardestijging van het terrein. 
Het totale bedrag van de steun kan in geen geval hoger zijn dan de 
daadwerkelijke uitgaven van de onderneming”. 

Dit onderdeel is behoorlijk gedetailleerd en bevat verscheidene voorwaarden waaraan 
de steun moet voldoen om toelaatbaar te zijn. Ten eerste slaan de bepalingen enkel op 
investeringen door ondernemingen. Saneringen die de overheid zelf uitvoert, vallen 
dus buiten het toepassingsgebied, al zal het onderscheid tussen ondernemingen en 
publieke overheden in de praktijk niet altijd duidelijk zijn. De Commissie zal hierover 
geval per geval moeten beslissen. Ten tweede mag geen staatssteun toegekend worden 
wanneer vaststaat wie de vervuiler is. Het is aan de lidstaten om het begrip vervuiler 
te omschrijven. De lidstaten moeten daarbij uiteraard de Milieuschaderichtlijn volgen. 
Het Vlaams Gewest kan daardoor niet meer naar eigen goeddunken de categorie van 
niet-aansprakelijken verruimen om zo meer kandidaten onder de paraplu van bepaalde 
steunmaatregelen te brengen2098. Ten derde kan de steun tot 100% van de in 

                                                 
2096 P.B. C. 10 maart 1994, afl. 72. De kaderregeling van 1994 is eigenlijk verstreken op 31 december 
1999, maar de geldigheidsduur is tweemaal verlengd: de eerste keer op 22 december 1999, namelijk tot 
30 juni 2000 (P.B. C. 19 januari 2000, afl. 14), en de tweede keer op 28 juni 2000, namelijk tot 31 
december 2000 (P.B. C. 1 juli 2000, afl. 184). Voor een gedetailleerde analyse van de kaderregeling 
van 1994, zie G. VAN CALSTER, “Greening the E.C.’s State Aid and Tax Regimes”, E.C.L.R. 2000, 
294-314. 
2097 De Commissie keurde toen slechts één zaak rond brownfieldontwikkeling goed, namelijk de Gap 
funding van het Verenigd Koninkrijk. Zie de Beschikking van de Commissie van 22 december 1999 
betreffende steunmaatregel nr. C 39/99 (ex E 2/97) van het Verenigd Koninkrijk – English Partnerships 
(EP) in het kader van het Partnerships Investment Programme (PIP), hierna “EP/PIP” (P.B. L. 20 juni 
2000, afl. 145). Voor een ruimere bespreking, zie D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 72-75; G. 
VAN CALSTER, “Will the EC get a finger in each pie? EC law and policy developments in soil 
protection and brownfields redevelopment”, Journal of Environmental Law 2004, 7-9. 
2098 Vgl. D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 83. 
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aanmerking komende kosten bedragen, vermeerderd met 15% van de kosten van de 
werkzaamheden, maar nooit hoger dan de daadwerkelijke uitgaven. 
 
De kaderregeling van 2001 maakt het behoorlijk wat duidelijker voor de lidstaten om 
te beoordelen of hun voorgenomen overheidssteun verenigbaar kan zijn met de 
Europese staatssteunregels. Sindsdien worden regelmatig steunmaatregelen met 
betrekking tot de sanering van vervuilde industrieterreinen goedgekeurd. Zo keurde de 
Commissie op 27 februari 2002 op basis van de huidige kaderregeling voor de eerste 
keer een aangemelde maatregel goed die de sanering van vervuilde industrieterreinen 
tot doel had. Het gaat meer bepaald om de Nederlandse bedrijvenregeling, die 
intussen in de Wet bodembescherming verankerd is2099. Interessant hieraan is onder 
andere dat de Nederlandse overheid met de Commissie is overeengekomen dat de 
waardestijging van het terrein niet moet worden afgetrokken van de kosten van de 
werkzaamheden om de maximale hoogte van de steun te bepalen. De kosten van de 
werkzaamheden komen zodoende volledig in aanmerking voor steun. Het argument 
hiervoor was dat de waardestijging altijd lager dan 28% zou zijn en dat de maximale 
financiële steun 70% bedroeg. Het geheel zou nog altijd beneden de door de 
Commissie toegestane grens van 100% liggen, terwijl het niet in aanmerking moeten 
nemen van de waardestijging heel wat praktische problemen zou vermijden. Nochtans 
stelt de kaderregeling dat de aftrek van de waardestijging normaal wel moet gebeuren. 
De beschikking over de bedrijvenregeling toont echter aan dat de Commissie gerust 
een beslissing kan nemen die afwijkt van de kaderregeling. 
 
Intussen heeft de Commissie al verscheidene steunmaatregelen op basis van onderdeel 
E.1.8. van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het 
milieu goedgekeurd. Dat is in chronologische volgorde gebeurd voor de volgende 
steunmaatregelen2100: 

- staatssteun van Italië voor de sanering van vervuilde industrieterreinen in 
Toscane2101; 

- staatssteun van Nederland voor de sanering van verontreinigde voormalige 
gasbedrijfterreinen in de provincie Zuid-Holland2102; 

                                                 
2099 Beschikking van de Commissie van 27 februari 2002, steunmaatregel N 520/2001 (P.B. C. 19 juni 
2002, afl. 146). Intussen heeft de Europese Commissie bij besluit van 27 juli 2005 een nieuwe 
aanmelding met betrekking tot de verlenging en de wijziging van het convenant goedgekeurd (zie 
steunmaatregel N 85/2005, P.B. C. 17 september 2005, afl. 228). Volgens de nieuwe aanmelding 
kunnen ondernemingen de voorziene subsidie aanvragen tot 31 december 2007, i.p.v. 2005. Bovendien 
moet onder de nieuwe regeling slechts voor 31 december 2030, i.p.v. 2023, met de sanering gestart 
worden. 
2100 Deze beslissingen kunnen een handige leidraad zijn bij het uitwerken van een nieuwe 
subsidieregeling. Ze bieden in sommige gevallen ook argumenten om van de Commissie bepaalde 
afwijkingen van de voorwaarden te verkrijgen. 
2101 Beschikking van de Commissie van 15 november 2002, steunmaatregel N 424/2001 (P.B. C. 1 april 
2003, afl. 78). Via de maatregel kunnen ondernemingen financiële steun krijgen tot 50% van de in 
aanmerking komende kosten. De Italiaanse overheid voorziet 10,5 miljoen EUR voor dergelijke steun 
voor de periode 2000-2006. 
2102 Beschikking van de Commissie van 3 december 2002, steunmaatregel N 414/2002 (P.B. C. 5 April 
2003, afl. 82). De provincie Zuid-Holland heeft een programma ontwikkeld om 21 voormalige 
gasbedrijfsterreinen te ontwikkelen. De locaties zijn onderverdeeld in drie groepen naar gelang het 
moment van ontwikkeling: acht sites voor de periode 2002-2005, zeven sites voor 2006-2010 en zes 
sites voor 2010-2015. De lokale overheid is eigenaar van 60% van deze verlaten terreinen. Deze 
terreinen vallen buiten het toepassingsgebied van de kaderregeling. De Beschikking van de Commissie 
betreft alleen de eerste periode, omdat de notificatie niet volledig was voor de andere periodes. Voor de 
andere dertien sites, zie de Beschikking van de Commissie van 4 juli 2003 (cfr. infra). De vervuiling 
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- staatssteun van Italië voor de sanering van verontreinigde industriële gebieden 
in de Regio Piemonte2103; 

- staatssteun van Frankrijk voor de sanering van verontreinigde gebieden in 
gevallen waarin de verontreiniger niet geïdentificeerd is of niet kan worden 
aangesproken2104; 

- staatssteun van het Verenigd Koninkrijk om verontreinigde gronden, oude 
industrieterreinen en braakliggend land opnieuw geschikt te maken voor 
productie2105; 

- staatssteun van Nederland voor de sanering van verontreinigde voormalige 
gasbedrijfterreinen2106; 

- staatssteun van Italië opnieuw voor de sanering van vervuilde 
industrieterreinen in Toscane2107; 

- staatssteun van Zweden om de personen/ondernemingen die betrokken zijn bij 
de sanering van verontreinigde gebieden schadeloos te stellen wanneer de 
verontreiniger niet geïdentificeerd kan worden of de kosten van de sanering 
niet kan betalen2108; 

- staatssteun van Luxemburg voor onder andere de sanering van vervuilde 
bedrijfsterreinen2109; 

- staatssteun van Estland voor de sanering van het bedrijfsterrein Arsaco in 
Tõrvajõgi2110; 

- staatssteun van Nederland in het kader van een draagkrachtondersteuning voor 
bodemsanering van bedrijfsterreinen2111. 

                                                                                                                                            
moet dateren van voor 1 januari 1975. Alleen dan is er geen aansprakelijke persoon. De maximale 
financiële steun bedraagt 50% van de saneringskosten.  
2103 Beschikking van de Commissie van 11 februari 2003, steunmaatregel N 102/02 (P.B. C. 19 juni 
2003, afl. 143). De Italiaanse overheid voorzag aanvankelijk gedurende de periode 2000-2006 in steun 
tot 50% van de in aanmerking komende kosten (onder bepaalde voorwaarden verhoogd met 15%). De 
50% steun is vervolgens verhoogd tot 100%. Deze verhoging is goedgekeurd bij Beschikking van de 
Commissie van 27 februari 2004, steunmaatregel N 21/2004 (P.B. C. 30 april 2004, afl. 115). 
2104 Beschikking van de Commissie van 22 april 2003, steunmaatregel N 494/B/02 (P.B. C. 6 augustus 
2003, afl. 186). De steun kadert binnen de bestrijding van waterverontreiniging. De overheid voorziet 
jaarlijks 8 miljoen EUR voor de periode 2003-2010 en mikt op 1.000 begunstigden. 
2105 Beschikking van de Commissie van 11 juni 2003, steunmaatregel N 385/2002 (P.B. C. 19 augustus 
2003, afl. 195). Het gaat hier om het programma Support for Land Remediation. Het VK voorziet 94 
miljoen pond per jaar. Aanvankelijk zou het programma duren tot 31 december 2006, maar via een 
beschikking van de Commissie van 5 mei 2006 is het met zes jaar verlengd tot 31 december 2013 (zie 
steunmaatregel N 221/2006, P.B. C. 15 september 2006, afl. 222). Voor een bespreking, zie W. PIEKÉ 
en A. GHOREISHI, “State aid control and regeneration: rubber straitjacket or passepartout?”, C.P.N. 
2003, nr. 3, 17-20. 
2106 Beschikking van de Commissie van 4 juli 2003, steunmaatregel N 187/2003 (P.B. C. 20 augustus 
2003,afl. 196). Het doel van deze maatregel is de bodemsanering van voormalige gasfabrieksterreinen 
in alle Nederlandse provincies waar zich dergelijke gasfabrieken bevinden, gedeeltelijk te subsidiëren. 
De maatregel is een vervolg op de steunmaatregel N 414/2002, maar geldt niet enkel voor de provincie 
Zuid-Holland. De Nederlandse overheid trekt voor de periode 2003-2015 158 miljoen EUR uit. 
2107 Beschikking van de Commissie van 19 december 2003, steunmaatregel N 207/2003 (P.B. C. 7 
februari 2004, afl. 34). Het totale budget van de regeling bedraagt maximum 12,5 miljoen EUR. De 
regeling geldt 10 jaar, namelijk van 1 april 2004 tot 31 december 2013. 
2108 Beschikking van de Commissie van 21 januari 2004, steunmaatregel N 635/2002 (P.B. C. 17 maart 
2004, afl. 67). De Zweedse overheid maakt hiervoor in het totaal 1,06 miljard Zweedse kronen vrij 
voor de periode 2003-2006. 
2109 Beschikking van de Commissie van 30 maart 2005, steunmaatregel N 205/C/2004 (P.B. C. 30 
september 2005, afl. 240). De steunmaatregel maakt jaarlijks 1 miljoen EUR vrij gedurende zes jaar. 
2110 Beschikking van de Commissie van 11 juli 2006, steunmaatregel N 228/2006 (P.B. C. 11 oktober 
2006, afl. 244). De steun bedraagt 2,3 miljoen Estse kronen. 
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c. Marktconforme regulering 
 
1) Inleiding 
 
Naast de instrumenten van financiële steunverlening kan de Vlaamse overheid 
brownfieldontwikkeling stimuleren via instrumenten van marktconforme regulering, 
zoals (milieu)heffingen. Milieuheffingen zijn volgens HOLZINGER, KNILL en 
SCHÄFER zowat de enige indirecte reguleringsinstrumenten die de laatste jaren 
binnen de lidstaten een opgang hebben gekend2112. 
 
2) Betere afstemming tussen het Leegstandsdecreet en het Bodemsaneringsdecreet. 
 
De Vlaamse overheid is een van de overheden binnen de EU die gebruik maken van 
heffingen om hun brownfieldbeleid vorm te geven. Zij doet dat hoofdzakelijk via de 
heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, met positief gevolg. Een 
studie over het Leegstandsdecreet toont aan dat de regeling heel wat succes kent en er 
een duidelijke preventieve werking van uitgaat2113. De auteurs van de studie komen 
tot de vaststelling dat ongeveer twee derde van de panden die opgenomen worden in 
de Vlaamse inventaris voor leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten verdwijnt 
vóór de derde registratie, het moment waarop ze in aanmerking kunnen komen voor 
een heffing2114. Het decreet heeft dus duidelijk een afschrikkingseffect en speelt 
daardoor een vooraanstaande rol in de bestrijding van leegstand.  
 
Toch zijn er volgens de studie nog punten voor verbetering vatbaar en ze doet daarom 
verscheidene aanbevelingen. Het is niet de bedoeling deze hier te hernemen, maar 
voor brownfieldontwikkeling is één aspect toch bijzonder relevant, namelijk de 
afstemming met het Bodemsaneringsdecreet. Deze is niet optimaal. In het verleden 
werd in het Vlaams Parlement de slechte onderlinge afstemming tussen het 
Bodemsaneringsdecreet en het Leegstandsdecreet reeds erkend2115. De studie 
bevestigt de bevindingen van het Vlaams Parlement. Sindsdien heeft de decreetgever 
hieromtrent geen wijzigingen aangebracht. Ook het nieuwe Bodemdecreet verandert 
niets aan de situatie. De resultaten van de studie gelden dus nog steeds.  
 

                                                                                                                                            
2111 Beschikking van de Commissie van 20 september 2006, steunmaatregel N 501/05 (P.B. C. 20 
december 2006, afl. 313). De steunregeling is bedoeld voor situaties waarin verontreinigde terreinen 
niet zijn gesaneerd, omdat de eigenaar of erfpachter over onvoldoende middelen beschikt om de 
sanering te betalen. De draagkrachtondersteuning loopt van 20 september 2006 tot 31 december 2030 
en het beoogde budget bedraagt 500 miljoen EUR (20 miljoen EUR op jaarbasis). 
2112 K. HOLZINGER, C. KNILL en A. SCHÄFER, o.c., 418. De auteurs wijzen er ook op dat op 
Europees niveau daarentegen er nog geen sprake is van milieuheffingen. De EU gebruikt zo goed als 
alleen subsidies als instrument van indirecte regulering. Wil de EU werkelijk naar een nieuwe 
environmental governance, dan wordt het reguleringsinstrumentarium ook op Europees niveau toch 
best gediversifieerd. De EU promoot anderzijds wel het gebruik van milieubelastingen en –heffingen 
op het niveau van de lidstaten. Zie hieromtrent bijvoorbeeld de mededeling van de Commissie van 26 
maart 1997 “Milieubelastingen en -heffingen in de gemeenschappelijke markt” (COM (97) 9 def.). 
2113 M. PAELINCK en D. GILLIS, Studie leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, GEDAS 
NV, 2002, 85 p.  
2114 M. PAELINCK en D. GILLIS, o.c., 19. Zie ook M. PAELINCK, “Verlaten bedrijfsruimten: 
wondermiddel of ramp voor kerngerichte vernieuwing?”, Lokaal 2003, nr. 17, 18. 
2115 Parl. St. Vl. Parl. 1999, nr. 51/3. 
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Het belangrijkste knelpunt is dat gedurende de bodemsaneringsprocedure de heffing 
op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten normaal niet wordt opgeschort. 
De eigenaar van een brownfield die onderworpen is aan de leegstandsheffing krijgt zo 
te maken met twee problemen. In de eerste plaats kan hij zijn terrein moeilijk 
verkopen omdat kandidaat-kopers wellicht afgeschrikt worden door de 
saneringsplicht. In de tweede plaats moet hij een leegstandheffing betalen, waardoor 
de financiële toestand van de eigenaar verslechtert. Dat leidt tot een vicieuze cirkel. 
Tot nu toe kan de eigenaar enkel in bepaalde gevallen van bodemverontreiniging toch 
een opschorting van de heffing bekomen, meer bepaald onder de noemer “opschorting 
door een vernieuwing”, voorzien in artikel 34 van het Leegstandsdecreet. Op basis 
van een door OVAM goedgekeurd bodemsaneringsproject kan hij bij de beheerder 
van de inventaris, zijnde het Agentschap Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed 
Vlaanderen (RO-Vlaanderen), een vernieuwingsvoorstel indienen (concreet plan voor 
de bodemsaneringswerken). Volgens de studie zou het in praktijk ook regelmatig 
gebeuren dat om die reden opschorting van heffing wordt verleend2116. Het 
Leegstandsdecreet laat echter niet toe met zekerheid af te leiden of dat ook correct is. 
Het gaat uiteindelijk slechts om een praktijk, die overigens niet vaststaand is. 
Bovendien bedraagt de termijn van opschorting slechts 2 jaar, maximum verlengbaar 
met 1 jaar. Ingeval de bodemsaneringsprocedure langer duurt, zal de heffing dus 
opnieuw beginnen lopen. 
 
De studie stelt daarom voor om in het geval een bodemsaneringsprocedure start een 
aparte bijkomende mogelijkheid van opschorting van de heffing in het 
Leegstandsdecreet te voorzien voor de duur van de sanering van de verontreinigde 
gronden, exclusief de eventuele periode van nazorg2117. De toestemming van deze 
opschorting zou het best door een bodemdeskundige van OVAM gebeuren, die op een 
objectieve wijze een uitspraak kan doen over de degelijkheid van het voorgestelde 
bodemsaneringsprogramma. De uitbreiding zou meer duidelijkheid moeten creëren 
voor de belastingsplichtige over de vraag of hij al dan niet succesvol beroep kan doen 
op een opschortingsgrond. Deze aanbeveling komt overeen met een voorstel van 
decreet dat reeds in 1999 in het Vlaams Parlement is ingediend2118. Dat voorstel werd 
toen echter niet goedgekeurd, hoofdzakelijk omdat zowel de minister van Leefmilieu 
als de minister van Ruimtelijke Ordening het wilden kaderen in een ruimere 
herziening van het Bodemsaneringsdecreet. Aangezien het nieuwe Bodemdecreet 
geen betere afstemming met het Leegstandsdecreet uitwerkt, verdient het voorstel van 
decreet van 1999 hernieuwde aandacht.  
 
Ter vervanging van het voorstel van decreet van 1999 biedt OVAM in een nota als 
bijlage bij het voorstel ook een andere optie. Volgens OVAM kan er namelijk gedacht 
worden om de uitvoering van bodemsanering2119 te kwalificeren als “vernieuwing” in 
de zin van artikel 2 6° van het Leegstandsdecreet. Op die manier zou de bestaande 
praktijk, namelijk eigenaars die een bodemsaneringsproject indienen om op grond van 

                                                 
2116 M. PAELINCK en D. GILLIS, o.c., 49.  
2117 M. PAELINCK en D. GILLIS, o.c., 67. Voor de onroerende voorheffing zou dat ook net zo moeten 
zijn (cfr. supra). 
2118 Voorstel van decreet van de heer Carl Decaluwé c.s. houdende wijziging van het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten, Parl. St. Vl. Parl. 1999, nr. 51/1. 
2119 Waarbij het begrip bodemsanering gebruikt wordt in de betekenis vermeld in artikel 2 12° 
Bodemsaneringsdecreet, met uitsluiting van het eventueel verzekeren van de nazorg. 
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artikel 34 van het Leegstandsdecreet een opschorting voor een vernieuwing te 
bekomen, een duidelijke juridische basis krijgen. Hierbij dienen wel de nodige 
maatregelen te worden voorzien om misbruiken te voorkomen (bv. gebouw mag niet 
verwaarloosd blijven)2120. 
 
Daarnaast stelt OVAM terecht voor dat de financiële ondersteuning voorzien in het 
Leegstandsdecreet zou uitgebreid worden tot (een deel van) de kosten van de 
verwerving en de bodemsanering van onroerende goederen die in de inventaris 
opgenomen zijn teneinde potentiële ontwikkelaars over de streep te halen om over te 
gaan tot vernieuwing/herbestemming van betreffende onroerende goederen2121. 
 
3) Nultarief op storten van afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties 
 
Heffingen zijn normaal bedoeld om een bepaald gedrag te ontraden. In sommige 
gevallen kan een heffing echter ook averechtse effecten hebben. Dat was bijvoorbeeld 
zo voor de heffingen op het storten en verbranden van afvalstoffen afkomstig van 
door OVAM goedgekeurde bodemsaneringsoperaties. Hoewel er reeds een verlaagd 
tarief gold voor dergelijke afvalstoffen wanneer andere saneringswijzen onredelijk 
hoge kosten met zich meebrachten of onredelijk waren, kon de heffing potentiële 
brownfieldontwikkelaars toch nog steeds doen verkiezen de brownfield niet te 
ontwikkelen. 
 
De Vlaamse decreetgever heeft er daarom voor geopteerd om het Afvalstoffendecreet 
te wijzigen2122 en met ingang van 1 juli 2006 een nultarief te introduceren voor het 
storten op een daartoe vergunde stortplaats of het verbranden of mee verbranden in 
een daartoe vergunde inrichting van afvalstoffen afkomstig van 
bodemsaneringsoperaties waarbij overeenkomstig het advies van de OVAM andere 
saneringswijzen onredelijk hoge kosten met zich meebrengen of onmogelijk zijn2123. 
Een dergelijk nultarief bestond overigens reeds eerder in sommige andere lidstaten, 
ook met de bedoeling brownfieldontwikkeling te stimuleren2124. 
 
4) Heffing op het aansnijden van nieuwe, onbenutte industrieterreinen? 
 

“Create incentives for the redevelopment of brownfield areas; this implies 
often creating extra protection against greenfield development”2125. 

 
                                                 
2120 Parl. St. Vl. Parl. 1999, nr. 51/3, 21. 
2121 Ibid. 
2122 Zie art. 34 van het decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing 
van de begroting 2006, B.S. 13 december 2006. Het Afvalstoffendecreet is vervolgens met betrekking 
tot de heffingen nog eens gewijzigd door artikel 46 van het decreet van 22 december 2006 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 (B.S. 29 december 2006) waardoor de 
artikelnummering ook veranderd is. 
2123 Art. 48 §3 2° Afvalstoffendecreet. 
2124 L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. 
OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), Reports of the Technical Working Groups Established 
under the Thematic Strategy for Soil Protection, Luxembourg, Office for Official Publications of the 
European Communities, 2004, 643. 
2125 L. VAN-CAMP, B. BUJARRABAL, A.-R. GENTILE, R. JONES, L. MONTANARELLA, C. 
OLAZABAL en S.-K. SELVARADJOU (eds.), Reports of the Technical Working Groups Established 
under the Thematic Strategy for Soil Protection, Luxembourg, Office for Official Publications of the 
European Communities, 2004, 511 en 631. 
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Brownfieldontwikkeling stimuleren kan niet alleen rechtstreeks via subsidies en 
heffingen, maar ook onrechtstreeks via de extra bescherming van 
greenfieldontwikkeling. Dit moet wel in zijn context gezien worden. In landen met 
een uitgebreide ruimtelijke ordening, zoals België en Nederland, is, gezien de 
bestemming van elk terrein, de ontwikkeling van echte greenfields als industrieterrein 
niet mogelijk. In de VS zal dat op de meeste plaatsen wel kunnen. Dat betekent dat in 
België en Nederland er in eerste instantie naar moet worden gestreefd de als 
industrieterrein bestemde, maar nog niet ontwikkelde, gebieden te beschermen.  
 
Vanuit het Vlaams Parlement zijn er stemmen opgegaan om, naar analogie met de 
heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, een heffing te 
introduceren op onbenutte bedrijfsgronden2126. Een groot deel van de bedrijfsgronden 
zou namelijk onbenut zijn. Het spreekt voor zich dat bedrijven een strategische 
reserve aan bedrijfsgronden mogen hebben, maar volgens de indienster van het 
voorstel van decreet kan in veel gevallen moeilijk nog gesproken worden van een 
“strategische” reserve. Uit onderzoek in de Gentse haven zou blijken dat slechts 
tweederde van de bedrijventerreinen benut zijn. Een derde van de uitgegeven gronden 
zouden de bedrijven in reserve houden. In de Waaslandhaven zou het nog erger 
gesteld zijn. Van de gronden die zijn verkocht, blijkt slechts 37% effectief benut te 
zijn. Ruim 60% van de gronden is dus niet benut. Voor gronden in erfpacht of in 
concessie gegeven gronden, ligt de bezettingsgraad op respectievelijk 50% en 
78%2127. 
 
Hoewel het voorstel heel wat interessante ideeën bevat, is het nooit tot in de plenaire 
vergadering geraakt. Heel wat belanghebbenden zijn er kennelijk niet voor te vinden. 
Bepaalde bedrijven met een zeer grote voorraad aan gronden zouden te sterk 
geviseerd worden. Bovendien kunnen de gemeenten reeds op grond van artikel 143 §1 
DRO een jaarlijkse belasting heffen op de niet bebouwde percelen, gelegen in een 
niet-vervallen verkaveling, en op de niet bebouwde gronden, gelegen in gebieden 
bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend aan een 
openbare weg die voldoende is uitgerust zoals bepaald in artikel 100 DRO. Het doel 
van de belasting is volgens DEVOS en MARTENS in de eerste plaats 
stedenbouwkundig. De heffing is bestemd ter ondersteuning van het gemeentelijk 
grondbeleid: enerzijds het bewoonbaar maken en bebouwen van percelen die daartoe 
bestemd zijn en anderzijds het tegengaan van grondspeculatie door het stimuleren van 
de verkoop van deze percelen2128.  
 
Vandaar dat het misschien beter is om niet te opteren voor een veralgemeende 
Vlaamse heffing op het bezit, maar eerder op het aansnijden van nieuwe, onbenutte 
industrieterreinen. Het is noodzakelijk om de overblijvende open ruimte goed te 
beschermen. Een heffing kan ontradend werken, dat toont de leegstandsheffing 
duidelijk aan. De inkomsten van de heffing zouden kunnen dienen voor het spijzen 
van een bodemsaneringsfonds. Bijkomend blijkt uit studies van onder meer EPA dat 
de ontwikkeling van een nieuw (industrie)terrein heel wat extra kosten met zich 
meebrengt ten opzichte van de herontwikkeling van een bestaand terrein, zoals 
                                                 
2126 Zie het voorstel van decreet van mevrouw Isabel Vertriest houdende wijziging van het decreet van 
19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 564/1. 
2127 Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 564/1, 3. 
2128 D. DEVOS en B. MARTENS (eds.), o.c., 369. 
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bijvoorbeeld infrastructuurkosten2129. Het spreekt voor zich dat de introductie van een 
heffing op het aansnijden van nieuwe, onbenutte industrieterreinen moet gebaseerd 
zijn op een grondige voorafgaande studie van de concrete opties; een studie die 
binnen het bestek van dit onderzoek echter niet mogelijk is. 
 
d. De duurzaamheid van stimuli voor brownfieldontwikkeling2130 
 
Zoals uit het overzicht blijkt, bestaan er zowel binnen de VS als op Europees niveau 
en het niveau van de lidstaten tal van incentives of stimuli om brownfieldprojecten te 
ondersteunen. Uitspraken over de band tussen brownfields en duurzame ontwikkeling 
zijn niet moeilijk te vinden. Om brownfieldontwikkeling werkelijk als duurzaam te 
beschouwen, zouden de stimuli echter ook duurzaam moeten zijn. Uiteindelijk, zoals 
EISEN al zei, “[a]ny argument that all brownfields redevelopment is inherently 
sustainable is unjustified”2131. 
 
Brownfieldontwikkeling op zich is niet genoeg om werkelijk van duurzame 
ontwikkeling te kunnen spreken. De ontwikkeling van een brownfield moet ook op 
een duurzame wijze gebeuren. En daar wringt nu net het schoentje. Bij nader 
onderzoek van de Europese en Vlaamse stimuli blijkt dat deze vaak geen 
duurzaamheidscriteria hanteren om een voorgesteld project te beoordelen en 
bijvoorbeeld al dan niet een financiële tegemoetkoming toe te kennen. Hoewel het 
Europese beleid volledig doordrongen lijkt te zijn van het concept duurzame 
ontwikkeling, worden projecten nog steeds hoofdzakelijk geëvalueerd op basis van 
harde resultaten, zoals het aantal gecreëerde en beschermde jobs, het aantal nieuw 
aangetrokken of opgerichte bedrijven, de hectaren ontwikkelde brownfield. Deze 
aanpak mag in vraag gesteld worden. Bij gebrek aan duurzaamheidscriteria houdt de 
huidige Europese aanpak onvoldoende rekening met bijvoorbeeld het duurzaam 
hergebruik van bodem, afval, gebouwen of infrastructuur, het duurzaam 
energiegebruik tijdens de ontwikkeling en van de constructie na de ontwikkeling, of 
participatie van de burger. Nochtans beschikt de EU via het Europees Regionaal 
Ontwikkelingsfonds over een zeer belangrijk instrument om brownfieldontwikkeling 
te sturen in de richting van een duurzamere ontwikkeling. 
 
Binnen het Vlaams Gewest is de situatie iets beter, maar toch nog steeds onvoldoende. 
Verscheidene Vlaamse financiële maatregelen promoten weliswaar “duurzame” 
ingrepen, maar ze geven nooit aan hoe dat de duurzaamheid van een bepaald project 
concreet geëvalueerd wordt. Het Vlaams Stedenfonds ondersteunt bijvoorbeeld een 
                                                 
2129 W. SCHROEER, The Transportation and Environmental Impacts of Infill Versus Greenfield 
Development: A Comparative Case Study Analysis, 1999, 20p., op 
http://www.epa.gov/smartgrowth/pdf/infill_greenfield.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
2130 Dit onderdeel is gebaseerd op G. THORNTON, B. VANHEUSDEN en P. NATHANAIL, “Are 
Incentives for Brownfield Regeneration Sustainable? A Comparative Survey”, J.E.E.P.L. 2005, 350-
374 en B. VANHEUSDEN, “The sustainability of brownfield redevelopment incentives”, in X, 
Strategies, Science and Law for the Conservation of the World Soil Resources, Selfoss, AUI 
Publications, 2005, 239-249. Het onderzoek van THORNTON, VANHEUSDEN en NATHANAIL is 
gedeeltelijk gebaseerd op de bevindingen van RESCUE. RESCUE staat voor “Regeneration of 
European Sites in Cities and Urban Environments”. Het is een onderzoeksproject ondersteund door de 
Europese Commissie binnen het thematische programma “Energie, milieu en duurzame ontwikkeling” 
van het 5de Kaderprogramma. Voor meer informatie, zie http://www.rescue-europe.com (laatst bezocht 
op 5 april 2007).  
2131 J. EISEN, “Brownfields Policies for Sustainable Cities”, Duke Environmental Law & Policy Forum 
1999, 191. 
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aantal steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om een duurzaam stedenbeleid 
te voeren. Het stedenbeleid moet erop gericht zijn de stadsvlucht te stoppen en het 
democratisch draagvlak in de steden te verhogen. Ook bij de selectie van 
stadsvernieuwingsprojecten wordt de duurzaamheid van het project in overweging 
genomen2132. Wat dat concreet inhoudt, bepaalt noch het toepasselijke decreet 
houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten, noch het besluit van de 
Vlaamse regering. Het decreet geeft dan weer wel aan dat de projecten worden 
beoordeeld op basis van de samenspraak met de buurtbewoners en maatschappelijke 
groepen, die in het betrokken stadsdeel actief zijn2133. Bevat een brownfield een 
beschermd monument van industrieel archeologische waarde, dan kan de Vlaamse 
regering een bijdrage leveren aan onder andere de onderhoudswerken met het oog op 
het duurzaam behoud2134. Opnieuw worden geen criteria gegeven voor wat 
“duurzaam” betekent. De Vlaamse overheid stuurt dus nog te weinig haar 
brownfieldbeleid in de richting van een duurzaam beleid.  
 
Op dit vlak kunnen de EU en de Europese lidstaten kennis opdoen bij de VS. Zij staan 
namelijk al heel wat verder in het integreren van duurzaamheidscriteria in hun 
incentives. Bijvoorbeeld de regeling omtrent Brownfields Cleanup Grants in 
CERCLA toont zeer duidelijk dat de verzoeker met zijn aanvraag voor een financiële 
steun moet trachten een duurzame ontwikkeling te bereiken. Zowel voor de 
beoordeling als voor de rangschikking van de aanvraag voorziet CERCLA in criteria 
die ervoor zorgen dat werkelijk duurzame projecten bij voorrang gefinancierd worden. 
De criteria worden nog verder toegelicht in de Proposal Guidelines for Brownfields 
Assessment, Revolving Loan Fund, and Cleanup Grants2135. Deze richtlijnen 
gebruiken meerdere groepen van beoordelingscriteria, waaronder criteria betreffende 
het duurzaam hergebruik van brownfields en betreffende het betrekken van de 
gemeenschap. Met betrekking tot het duurzaam hergebruik van brownfields, moet de 
verzoeker beschrijven op welke manier de subsidie bijdraagt tot de volgende doelen: 

“1. prevent pollution and reduce resource consumption through, e.g., 
brownfields prevention, infrastructure reuse, native landscaping, innovative 
stormwater management/reuse, construction debris/fill reuse, local 
government commitment to achieving green building and/or energy 
efficiency building standards, and/or others. 
2. promote economic benefits, e.g., an expanded tax base, increased 
investment, job creation, enhanced property values through adjacent 
greenspace creation, and/or others. 
3. promote a vibrant, equitable, and healthy community, through, e.g., smart 
growth, linked recreational and park areas, affordable housing, and/or 
others”. 

De richtlijnen geven dus vrij concreet aan aan welke criteria een voorstel moet 
voldoen, wil het in aanmerking komen voor een subsidie. Het voldoen aan de criteria 
wordt bovendien effectief gequoteerd. Ook met betrekking tot participatie en inspraak 
van de gemeenschap, moet de verzoeker volgens de richtlijnen zeer gedetailleerd 

                                                 
2132 Art. 6 §2 Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2002 betreffende subsidiëring van 
stadsvernieuwingsprojecten, B.S. 19 november 2002. 
2133 Art. 5 3° Decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten. 
2134 Art. 11 §9 Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten, B.S. 22 april 1976. 
2135 Zie http://www.epa.gov/oswer/docs/grants/epa-oswer-obcr-07-01.pdf (laatst bezocht op 5 april 
2007). 
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beschrijven hoe hij dit bereikt2136. Daarmee bieden de relevante bepalingen in 
CERCLA evenals de richtlijnen allerlei zeer interessante criteria, die direct 
geïmplementeerd zouden kunnen worden in de subsidieregelingen van de EU en de 
lidstaten.  
 
Een ander goed voorbeeld is het Green Buildings on Brownfields Initiative. Dat 
initiatief van EPA is bedoeld om het gebruik van “groene bouwtechnieken” te 
promoten op brownfields. Via verscheidene pilootprojecten levert EPA lokale 
overheden technische bijstand om de ontwikkeling van “groene gebouwen” op hun 
brownfields te vergemakkelijken. Algemeen gesproken, ontvangt elk pilootproject 
advies van experts tot een waarde van $15.0002137.  
 
EPA heeft daarnaast een uitgebreide studie in twee delen gepubliceerd, die ingaat op 
de integratie van de principes van duurzaamheid in het ontwikkelingsproces2138. EPA 
gebruikt de resultaten van deze studie om de verschillende benaderingen van de lokale 
overheden te evalueren om zo het bestaande beleid te verfijnen of nieuwe 
beleidslijnen uit te werken. Op basis van de evaluatie kan EPA ook technische tools 
ontwikkelen die zouden blijken nodig te zijn.  
 
10. Milieurechtvaardigheid (environmental justice)2139 
 
a. Inleiding 
 
Bij het toetsen van het bestaande juridische kader betreft een laatste belangrijke vraag 
die hier aan bod komt, in welke mate er bij het uitwerken van het brownfieldbeleid 
rekening wordt gehouden met de eisen van milieurechtvaardigheid of environmental 
justice. Milieurechtvaardigheid of environmental justice is een relatief nieuw en 
onbekend begrip in het Vlaamse en Europese milieurecht2140. De Nederlandstalige 

                                                 
2136 De criteria betreffende het betrekken van de gemeenschap zijn: “1. Discuss your plan for involving 
the affected community (e.g., neighbourhood organizations, citizens’ groups, borrowers, redevelopers, 
and other stakeholders) in cleanup decisions or reuse planning. Describe what community involvement 
activities, if any, have already occurred. 2. Describe your efforts and/or plans to develop partnerships at 
the local, state, and/or tribal level with other stakeholders to ensure appropriate and sustainable cleanup 
and redevelopment of brownfields in your targeted community. 3. Describe your specific plans for 
communicating the progress of your project(s) to citizens, including plans for communicating in 
languages indigenous to the community or other efforts to reach the targeted community as well as the 
broader community. 4. Provide a list of the community-based organizations involved in this project and 
a contact person, phone number, and a brief description of the organization’s activities and 
representation (these organizations may include, but are not limited to, local citizen groups, 
environmental organizations, civic organizations, local business groups and institutions, educational 
institutions, and local labor organizations). Community-based organizations do not include the local 
planning department, the local fire department, or the mayor’s office”. 
2137 EPA, Green Buildings on Brownfields Initiative: Pilot Projects, 2002, 3 p., op 
http://www.epa.gov/brownfields/pdf/greenbld.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
2138 EPA, Characteristics of Sustainable Brownfields Projects, 1998, 216 p., op 
http://www.epa.gov/brownfields/pdf/sustain.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007) en EPA, A Sustainable 
Brownfields Model Framework, 1999, 132 p., op http://www.epa.gov/brownfields/pdf/susmodel.pdf 
(laatst bezocht op 5 april 2007). 
2139 Dit onderdeel is gebaseerd op S. PIRENS, K. REQUILÉ en B. VANHEUSDEN, “De relevantie 
van milieurechtvaardigheid of environmental justice voor het juridische kader in het Vlaams Gewest. 
Toetsing aan de hand van een eerste praktijkstudie”, M.E.R. 2006, 40-55. 
2140 Eigenlijk bestaat er zelfs nog geen consensus over een Nederlandstalig equivalent voor de 
Engelstalige term. De term wordt hier vertaald door milieurechtvaardigheid. 
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literatuur hieromtrent is zeer beperkt2141. Het idee komt eigenlijk overgewaaid uit de 
VS2142. Milieurechtvaardigheid houdt volgens EPA in dat alle mensen, onafhankelijk 
van hun ras, huidskleur, origine of inkomen, eerlijk behandeld moeten worden en 
betekenisvolle inspraak moeten hebben met betrekking tot de ontwikkeling, 
implementatie en bekrachtiging van milieuregelgeving en –beleid2143. 
 
Uit de definitie volgt dat milieurechtvaardigheid twee aspecten omvat, in de eerste 
plaats de eerlijke behandeling of fair treatment, en in de tweede plaats de 
betekenisvolle inspraak of meaningful involvement. EPA verstaat onder eerlijke 
behandeling dat geen groep mensen in de samenleving een onevenredig deel aan 
negatieve milieugevolgen zou mogen dragen2144. Zo mogen bijvoorbeeld mensen met 
een andere huidskleur of een lager inkomen niet meer aan milieuverontreiniging 
blootgesteld worden dan andere personen2145. Betekenisvolle inspraak houdt volgens 
EPA in dat: 1) potentieel geraakte inwoners een gepaste mogelijkheid moeten hebben 
om deel te nemen in de beslissingen over een voorgestelde activiteit die hun milieu 
en/of gezondheid zal aantasten; 2) hun bijdrage de beslissing van de overheid moet 
kunnen beïnvloeden; 3) de opinies/belangen van alle deelnemers in overweging 
genomen zullen worden tijdens het beslissingsproces; en 4) de deelname van zij die 
potentieel geraakt worden, door de beslissingnemers uitgezocht en mogelijk gemaakt 
wordt2146. Zijn beide aspecten niet gewaarborgd, dan is er sprake van 
milieuonrechtvaardigheid, en moeten de rechten van de getroffen personen beschermd 
worden. Eventueel dient de milieuwetgeving of het milieubeleid aangepast te worden. 
Ook vanuit het ruimtelijke ordeningsrecht kan milieurechtvaardigheid bevorderd 
worden. 
 

                                                 
2141 Interessant zijn twee artikels van PAREDIS: E. PAREDIS, ‘Environmental justice’, verrijking van 
duurzame ontwikkeling met een machtsanalyse en een rechtenbenadering, paper gepresenteerd op het 
seminarie “Over Environmental Justice”, Brussel, Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 12 
februari 2004, 20 p., beschikbaar op http://cdonet.ugent.be/english/publications/FRDO_env_just.pdf 
(laatst bezocht op 5 april 2007); en E. PAREDIS, “Geprangd tussen olie, reuzengarnalen en 
stortplaatsen. De wereldwijde strijd voor ecologische rechtvaardigheid”, De gids op maatschappelijk 
gebied 2005, nr. 5, 30-41, eveneens beschikbaar op 
http://cdonet.ugent.be/noordzuid/publicaties/EnvJust%20DeGids%20website.pdf (laatst bezocht op 5 
april 2007). 
2142 Voor een uitgebreide bibliografie en heel wat praktisch informatie, zie C. SHANKLIN, 
“Pathfinder: Environmental Justice”, E.L.Q. 1997, 333-376. Enkele recente standaardwerken zijn J. 
AGYEMAN, R. BULLARD en B. EVANS (eds.), Just Sustainabilities. Development in an Unequal 
World, Cambridge, MIT Press, 2003, 347 p. en R. BULLARD (ed.), The Quest for Environmental 
Justice. Human Rights and the Politics of Pollution, San Francisco, Sierra Club Books, 2005, 393 p. 
2143 Zie http://www.epa.gov/compliance/environmentaljustice/index.html (laatst bezocht op 5 april 
2007). 
2144 Zie http://www.epa.gov/compliance/basics/ejbackground.html (laatst bezocht op 5 april 2007). Dit 
aspect wordt soms de “verdelende rechtvaardigheid” (distributive justice) genoemd, omdat er geen 
discriminatie mag zijn wat betreft de verdeling van vervuilde gebieden over burgers (R. FIGUEROA 
en C. MILLS, “Environmental justice”, in D. JAMIESON (ed.), A Companion to Environmental 
Philosophy, Malden-Oxford-Melbourne-Berlijn, Blackwell Publishing Ltd, 2003, 427). 
2145 Het maakt daarbij niet uit of de gevolgen komen van industriële, commerciële of 
overheidsactiviteiten, of van de uitvoering van het overheidsbeleid. Het begrip milieuverontreiniging 
krijgt bovendien een brede interpretatie, gaande van onder meer bodemverontreiniging, over lucht- en 
waterverontreiniging tot geur- en geluidhinder. 
2146 Zie http://www.epa.gov/compliance/basics/ejbackground.html (laatst bezocht op 5 april 2007). Dit 
wordt ook wel “participatieve rechtvaardigheid” (participatory justice) genoemd (R. FIGUEROA en C. 
MILLS, o.c., 427). 
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Het beschermen van de milieurechtvaardigheid speelt een prominente rol in het 
brownfieldbeleid van de VS. Concreet kan dat dan betekenen dat de brownfields waar 
niet aan de eisen van milieurechtvaardigheid is voldaan, prioritair worden aangepakt, 
of dat die op zijn minst de nodige aandacht krijgen bij de uitwerking van het 
brownfieldbeleid. Het concept milieurechtvaardigheid kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan het discours over duurzame ontwikkeling door de nadruk te leggen op het 
sociale aspect. Beleidsmaatregelen die duurzame ontwikkeling nastreven, moeten 
expliciet de sociale gevolgen in aanmerking nemen2147. Er dient daarom terdege 
rekening te worden gehouden met milieurechtvaardigheid. 
 
b. Historiek van milieurechtvaardigheid 
 
De grondslagen voor het begrip environmental justice werden gelegd rond 1980 in de 
VS. Uit verscheidene studies bleek toen dat er bepaalde minderheden binnen de VS in 
grotere mate geconfronteerd werden met milieulasten2148. Ook meer recentere studies 
wijzen erop dat dit regelmatig nog het geval is2149. Dit gaat in tegen sectie 601 van 
Titel VI van de Civil Rights Act van 1964, die stelt dat “[n]o person in the United 
States shall, on the ground of race, color, or national origin, be excluded from 
participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any 
program or activity receiving Federal financial assistance”2150. Deze sectie verbiedt de 
discriminatie van bepaalde minderheidsgroepen2151. 
 
Als reactie hierop werden verschillende maatregelen genomen. Tijdens de First 
National People of Colour Environmental Leadership Summit op 27 oktober 1991 
werden 17 Principles of Environmental Justice opgesteld, die de basiskenmerken van 
milieurechtvaardigheid vastleggen2152. In 1992 antwoordde EPA door een speciale 
                                                 
2147 M. STALLWORTHY, “Sustainability, Coastal Erosion and Climate Change: An Environmental 
Justice Analysis”, Journal of Environmental Law 2006, 362. 
2148 Zie onder meer de uitgebreide verwijzingen in E. KRIEG en D. FABER, “Not so Black and White: 
environmental justice and cumulative impact assessments”, Environmental Impact Assessment Review 
2004, 669 en J. SADD, M. PASTOR, T. BOER en L. SNYDER, “‘Every Breath You Take…’: The 
Demographics of Toxic Air Releases in Southern California”, Economic Development Quarterly 1999, 
107-108. Zie ook E. PAREDIS, ‘Environmental justice’, verrijking van duurzame ontwikkeling met een 
machtsanalyse en een rechtenbenadering, paper gepresenteerd op het seminarie “Over Environmental 
Justice”, Brussel, Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 12 februari 2004, 3. 
2149 V. BEEN en F. GUPTA, “Coming to the Nuisance or Going to the Barrios? A Longitudinal 
Analysis of Environmental Justice Claims”, E.L.Q. 1997, 1-56; R. BULLARD, G. JOHNSON en A. 
TORRES, “Atlanta megasprawl”, Forum for Applied Research and Public Policy 1999, nr. 3, 17-23 
(Uit deze gevalstudie blijkt dat in Atlanta vooral de arme Afrikanen de grootste last van de 
milieuverontreiniging dragen); E. KRIEG en D. FABER, “Not so Black and White: environmental 
justice and cumulative impact assessments”, Environmental Impact Assessment Review 2004, 667-694 
(Gemeenschappen met lage inkomens en gemeenschappen met veel kleurlingen worden in 
Massachusetts het hardste geraakt door milieuproblemen); J. SADD, M. PASTOR, T. BOER en L. 
SNYDER, “‘Every Breath You Take…’: The Demographics of Toxic Air Releases in Southern 
California”, Economic Development Quarterly 1999, 107-123 (Deze studie toont de relatie aan tussen 
luchtverontreiniging in Zuid-Californië en etniciteit). 
2150 Zie over deze schending uitgebreid T. YANG, “The Form and Substance of Environmental Justice: 
The Challenge of Title VI of the Civil Rights Act of 1964 for Environmental Regulation”, Boston 
College Environmental Affairs Law Review 2002, Vol. 29, 143-228. 
2151 Private personen kunnen op grond hiervan een rechtszaak starten. Zij zullen dan wel moeten 
kunnen aantonen dat de verweerder bewust minderheden discrimineert, wat niet eenvoudig te bewijzen 
zal zijn (B. MANK, “Is There a Private Cause of Action Under EPA’s Title VI Regulations?: The Need 
to Empower Environmental Justice Plaintiffs”, Col.J.Env.L. 1999, 1-61). 
2152 E. PAREDIS, o.c., 4. 
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afdeling voor milieurechtvaardigheid op te richten: Office of Environmental Justice. 
EPA staat als milieuministerie in voor de naleving van de opgestelde principes2153. Op 
basis van de ervaringen vaardigde president Clinton dan in 1994 “Order 12898”2154 
uit. Deze houdt in dat alle federale instellingen de opdracht krijgen te waken over de 
milieueffecten van maatregelen op minderheden, en voorziet daartoe ook een reeks 
acties, zoals de opstelling van strategieën2155. Daarnaast werden enkele nieuwe 
controlerende instanties opgericht, zoals onder meer in 1993 de National 
Environmental Justice Advisory Council (NEJAC)2156. 
 
c. Milieurechtvaardigheid in het Vlaams Gewest 
 
1) Empirisch onderzoek van PIRENS, REQUILÉ en VANHEUSDEN 
 
1.1. Inleiding 
 
Het nastreven van milieurechtvaardigheid kan in de VS op veel bijval rekenen. Het 
feit dat het begrip milieurechtvaardigheid in Europa (nog) niet bekend is, betekent 
echter niet dat het Europese, en in het bijzonder het Vlaamse, brownfieldbeleid, voor 
zover dat er al is, onrechtvaardig is. Verscheidene Europese en nationale wetgevingen 
bevatten zeker elementen van milieurechtvaardigheid, al gaat het meestal om een 
beperkte interpretatie van het begrip. 
 
Het grootste probleem om de mate van milieurechtvaardigheid binnen het Vlaams 
Gewest te toetsen is de afwezigheid van enige empirische gegevens. Dat heeft 
PIRENS, REQUILÉ en VANHEUSDEN ertoe aangezet een empirisch onderzoek uit 
te voeren rond drie historisch verontreinigde industriële vestigingen van de groep 
Umicore, meer bepaald de vestigingen in Overpelt, Balen en Olen2157. Op en rond 

                                                 
2153 Door de oprichting van een bijkomende afdeling binnen EPA benadrukte EPA dat er meer aandacht 
besteed zou worden aan de problematiek van milieurechtvaardigheid. 
2154 Order 12898, “Federal Actions to Address Environmental Justice in Minority Populations and 
Low-Income Populations”. 
2155 Zie http://www.epa.gov/compliance/basics/ejbackground.html (laatst bezocht op 5 april 2007). Dat 
geldt dus bijvoorbeeld ook voor het departement Housing and Urban Development (HUD), dat in het 
kader van zijn Brownfield’s Economic Development Initiative (BEDI) enkel subsidies geeft wanneer 
aan de eisen van milieurechtvaardigheid is voldaan. De federale instellingen krijgen advies van de 
Interagency Working Group on Environmental Justice, waaraan de instellingen ook hun strategie 
moeten rapporteren. Deze overkoepelende werkgroep volgt de verwezenlijking van de strategie 
nauwlettend op en controleert de prestaties. 
2156 NEJAC is een onafhankelijke nationale raad die EPA bijstaat via advies en aanbevelingen omtrent 
de implementatie van milieurechtvaardigheid. Voor meer informatie, zie 
http://www.epa.gov/compliance/environmentaljustice/nejac/index.html (laatst bezocht op 5 april 2007). 
2157 Voor de resultaten van het empirisch onderzoek, zie S. PIRENS, K. REQUILÉ en B. 
VANHEUSDEN, “De relevantie van milieurechtvaardigheid of environmental justice voor het 
juridische kader in het Vlaams Gewest. Toetsing aan de hand van een eerste praktijkstudie”, M.E.R. 
2006, 43-51. Praktisch gezien, wordt de vraag naar de eerlijke behandeling beantwoord door na te gaan 
of er in vervuilde gebieden personen wonen met een andere socio-economische situatie in vergelijking 
met personen die wonen in (gemiddeld) niet of minder vervuilde gebieden. Indien dat het geval is, zijn 
er immers groepen die gediscrimineerd worden bij het ondergaan van milieuvervuiling. Is dat niet het 
geval, dan ondergaan alle groepen met verschillende socio-economische situaties dezelfde hoeveelheid 
milieuverontreiniging. In deze laatste situatie is er geen discriminatie en is er milieurechtvaardigheid 
voor wat het eerste deel van de definitie betreft. Bijkomend wordt nagegaan of de bewoners van de 
vervuilde gebieden op de hoogte zijn van de vervuiling en of zij inspraak krijgen in de beleidsvorming 
hieromtrent.  
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deze bedrijfsterreinen is er sprake van een historische bodemverontreiniging met 
zware metalen, zoals lood, cadmium en zink. Het uitblijven van een specifiek beleid 
rond milieurechtvaardigheid zou namelijk wel eens juist het gevolg kunnen zijn van 
een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek en kennis over de problematiek. Bij het 
onderzoek werd zowel gekeken naar de eerlijke behandeling als naar de 
betekenisvolle inspraak, aangezien bij de beoordeling van milieurechtvaardigheid 
altijd goed een onderscheid gemaakt moet worden tussen deze twee componenten. 
 
1.2. Methodologie 
 
Om na te gaan of er een verschil bestond in de socio-economische situatie tussen de 
bewoners van vervuilde gebieden en de bewoners die gemiddeld in België en/of 
Vlaanderen wonen, waren twee gegevensgroepen noodzakelijk. Eerst werd 
achterhaald wat de gemiddelde socio-economische situatie was van de Belgische en 
Vlaamse bevolking. De persoonlijke socio-economische gegevens van de personen en 
gezinnen van de bevolking worden jaarlijks onderzocht door de Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie van de FOD Economie (verder afgekort als AD 
Statistiek)2158. De AD Statistiek levert voor de verschillende socio-economische 
aspecten de gemiddelde verdeling van de bevolking over verschillende 
categorieën2159.  
 
De volgende stap in het onderzoek was het opmaken van dergelijke verdelingen, maar 
dan enkel van de bewoners van de geselecteerde verontreinigde gebieden. Indien deze 
verdelingen een gelijklopend patroon zouden vertonen met de resultaten van de 
volledige Belgische of Vlaamse bevolking, wordt het principe “eerlijke behandeling” 
in het kader van milieurechtvaardigheid gevrijwaard. Zoveel mogelijk socio-
economische kenmerken kwamen hierbij in aanmerking: Gaat het bij de bewoners van 
de onderzochte gebieden vaker dan gemiddeld in Vlaanderen of België om 
samengestelde gezinnen? Zijn ze vaker van buitenlandse afkomst? Zijn ze jonger of 
ouder dan gemiddeld? Is hun opleidingsgraad lager? Zijn zij in andere sectoren 
tewerkgesteld? Verdienen zij minder? 
 
Om de gegevens te bekomen om de bevolking van de vervuilde gebieden te kunnen 
indelen in de verschillende socio-economische categorieën, werden van deur tot deur 
enquêtes afgenomen. Dit leidde tot de verzameling van de socio-economische 
kenmerken van 308 huisgezinnen2160. Vermits de ondervraagde personen de socio-
economische situatie van het volledige gezin konden aangeven, werden de gegevens 
van 887 personen verkregen2161. Vervolgens werden de socio-economische gegevens 
van de bewoners uit de vervuilde gebieden vergeleken met de gemiddeldes in België 
en/of Vlaanderen. 
                                                 
2158 Dit is het voormalige Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). De resultaten van deze studies 
zijn in beperkte mate terug te vinden op de website van de AD Statistiek (http://statbel.fgov.be (laatst 
bezocht op 5 april 2007)), maar bijkomende informatie kan gemakkelijk verkregen worden op 
aanvraag. 
2159 Zo voorziet de AD Statistiek bijvoorbeeld omtrent het aspect ‘samenlevingsvorm’ 9 categorieën om 
de verschillende soorten huishoudens van elkaar te onderscheiden: alleenwonende mannen, 
alleenwonende vrouwen, personen die geen familiekern vormen, echtparen zonder kinderen, echtparen 
met kinderen, vaders met ongehuwde kinderen, moeders met ongehuwde kinderen, meerdere 
familiekernen, en een restcategorie. 
2160 Respectievelijk 100 huisgezinnen in Overpelt, 98 in Olen en 110 in Balen. 
2161 Respectievelijk 270 in Overpelt, 309 in Olen en 308 in Balen. 
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De enquête bevatte daarnaast ook een aantal vragen met betrekking tot de vraag hoe 
de verschillende bevolkingsgroepen betrokken worden in het beslissingsproces. Zijn 
de bewoners op de hoogte van de vervuiling? Weten zij waar er informatie 
verkrijgbaar is? Kunnen zij ergens terecht met vragen? Worden zij betrokken in het 
beleid rond de vervuiling? Via de enquêtes werd hoofdzakelijk gepeild naar het 
informatiebeleid omtrent de vervuiling, en dit zowel vanwege de overheid als 
vanwege Umicore zelf. Participatie vereist immers kennis gebaseerd op correcte en 
voldoende informatie. 
 
1.3. Samenvatting van de resultaten 
 
Het empirisch onderzoek geeft heel wat interessante resultaten. Kort samengevat komt 
het erop neer dat, wat de toetsing van de eerlijke behandeling betreft, voor de meeste 
onderzochte discriminatiegronden blijkt dat er geen bepaalde groep personen meer 
aan milieuverontreiniging blootgesteld wordt. De onderzochte discriminatiegronden 
zijn: gezinstoestand, afkomst en nationaliteit, leeftijd, opleidingsniveau, 
arbeidssituatie en inkomen. Er worden bijvoorbeeld niet meer allochtonen 
aangetroffen dan gemiddeld in België. Ook het aantal samengestelde gezinnen ligt 
niet hoger dan gemiddeld. Het gaat eerder over traditionele gezinnen. Wel is er een 
verschil wat betreft de tewerkstelling. Het grootste gedeelte van de bevolking in de 
onderzochte gebieden werkt in de secundaire sector en de vrouwelijke werkloosheid 
ligt iets hoger. Het meest frappante verschil uit zich echter in het inkomen van de 
omwonenden. Dat ligt betrekkelijk lager dan in België en Vlaanderen. Ten opzichte 
van het gemiddelde van België ligt het berekende gemiddeld belastbaar inkomen per 
aangifte in de onderzochte gebieden meer dan 5.000 euro lager. In vergelijking met 
het gemiddelde van Vlaanderen bevindt het inkomen zich zelfs bijna 6.000 euro lager. 
 
Wat de beoogde inspraak betreft, lijkt het om een vicieuze cirkel te gaan. Er worden 
informatierondes georganiseerd door zowel OVAM als Umicore met 
informatiebrochures, een infolijn, hoorzittingen en dergelijke meer, maar om 
verschillende redenen blijft de interesse daarvoor beperkt en wordt het doelpubliek 
niet voldoende bereikt. Slechts een laag percentage van de omwonenden weet dat zijn 
terrein vervuild is2162. Door een gebrek aan feedback van de omwonenden gebeurt er 
vervolgens geen of een verkeerde bijsturing in de informatiestrategie, waardoor de 
kloof tussen de bewoners en het bedrijf groeit.  
 
2) Toetsing van het juridische kader 
 
2.1. Inleiding 
 
De vraag voor de milieujurist is dan of het bestaande juridische kader 
milieurechtvaardigheid probeert te waarborgen, of dit voldoende gebeurt, en zo niet of 
een aanpassing in bepaalde zin moet overwogen worden. In de VS hebben de vele 
onderzoeksresultaten, hoewel niet altijd eenduidig, alvast geleid tot bepaalde 
juridische en beleidsmatige maatregelen. Zoals reeds gesteld, bevatten verscheidene 
Europese en nationale wetgevingen elementen van milieurechtvaardigheid. In dit 

                                                 
2162 In Balen weet 64% van de omwonenden dat zijn terrein vervuild is, in Overpelt 56% en in Olen 
slechts 18%. 
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onderdeel wordt de Vlaamse regelgeving getoetst aan de twee onderzochte 
componenten, zijnde de eerlijke behandeling enerzijds en de betekenisvolle inspraak 
anderzijds. 
 
2.2. Eerlijke behandeling 
 
Met betrekking tot de eerlijke behandeling, lijkt de situatie toch ietwat problematisch. 
Er is op het eerste gezicht geen regelgeving terug te vinden op Vlaams niveau voor de 
waarborging specifiek van een eerlijke verdeling van de milieulasten2163. Hoogstens 
zou dit kunnen kaderen in het concept duurzame ontwikkeling, dat op verscheidene 
plaatsen in de Vlaamse regelgeving verankerd is2164. Duurzame ontwikkeling en 
milieurechtvaardigheid zijn wel degelijk sterk gerelateerd2165. Nochtans is over 
milieurechtvaardigheid niets concreets terug te vinden in bijvoorbeeld het Federaal 
Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004-20082166. Het ziet er dan ook naar uit dat 
bij de toetsing aan het concept duurzame ontwikkeling, er niet meteen gedacht zal 
worden aan de eerlijke behandeling van alle bevolkingsgroepen. 
 
De vraag is dan of dat er via de Vlaamse milieu- en ruimtelijke ordeningsregelgeving 
iets aan deze situatie moet gebeuren en hoe dit dan juist zou moeten. Het belang van 
de eerlijke behandeling moet niet noodzakelijkerwijs leiden tot nieuwe regelgeving. 
Eerlijke behandeling hangt namelijk nauw samen met gelijkheid. Op het vlak van 
gelijkheid is in het Vlaams Gewest reeds heel wat voorzien. Verschillende aspecten 
worden door COENEN en HALFACRE voor Nederland aangehaald, en kunnen 
gemakkelijk overgenomen worden2167: de grondwettelijke verankering van het 
gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel (art. 10 en 11 Grondwet)2168, de hoge 
bevolkingsdichtheid2169, het sociaal zekerheidsvangnet, allerlei andere sociale 
maatregelen, nationale rampenfondsen… De uitgebreide regelgeving inzake 
ruimtelijke ordening speelt eveneens een belangrijke rol. Gemeenten kunnen 
bijvoorbeeld in hun gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen zeer goed inspelen op 
concrete situaties die een specifieke aanpak vereisen, zoals het doen heropleven van 
achtergestelde buurten. Verscheidene van deze aspecten maken dat er een groot 
                                                 
2163 Deze situatie geldt trouwens ook voor de omliggende landen. COENEN en HALFACRE halen 
bijvoorbeeld de explosie van de vuurwerkopslag van het bedrijf S.E. Fireworks op 13 mei 2000 in 
Enschede (Nederland) aan (F. COENEN en A. HALFACRE, “De verdeling van milieueffecten en 
milieurisico’s over de Nederlandse bevolking als beleidsprobleem: ‘Environmental injustice’ in 
Nederland”, Beleidswetenschap 2000, 317). Volgens hen is in alle discussies over de oorzaak, 
verantwoordelijkheid en gevolgen van deze ramp één aspect onderbelicht gebleven, namelijk de 
verdeling van de milieueffecten en milieurisico’s over de bevolking. Nochtans behoorde de getroffen 
wijk tot de 20 procent armste buurten van Nederland en wisten veel van de omwonenden niet van het 
bestaan en de risico’s van de vuurwerkopslag. 
2164 Zie bijvoorbeeld art. 4 DRO (duurzame ruimtelijke ontwikkeling), art. 1.2.1. §1 DABM (duurzame 
aanwending van grondstoffen en natuur), art. 3.1.1. DABM (duurzame productiepatronen), art. 2.1.3. 
Vlarem II, art. 2 Gemeentedecreet. 
2165 Over deze relatie, maar ook over de tegenstellingen tussen duurzame ontwikkeling en 
milieurechtvaardigheid, zie J. RUHL, “The Co-Evolution of Sustainable Development and 
Environmental Justice: Cooperation, Then Competition, Then Conflict”, Duke Environmental Law & 
Policy Forum 1999, 161-185. 
2166 Vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2004, B.S. 7 december 2004. Het plan is 
beschikbaar op http://www.plan2004.be/pdfs/plan_nl.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
2167 Zie F. COENEN en A. HALFACRE, o.c., 322. 
2168 Met daaraan verbonden de bescherming door het Arbitragehof. 
2169 Waardoor bijna automatisch zeer veel mensen aan een of andere vorm van milieuhinder onderhevig 
zijn. 
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verschil is qua staatsorganisatie met de VS en dat ook de verschillen in inkomen veel 
minder extreem zijn dan in de VS. Bovendien zal in een democratie een zekere mate 
van ongelijkheid wel worden geaccepteerd2170. 
 
Anderzijds, gezien het grote verschil in inkomen dat bij het empirisch onderzoek toch 
werd vastgesteld, kan het raadzaam zijn het aspect eerlijke behandeling meer te gaan 
integreren bij de uitwerking van het beleid en de omzetting daarvan in regelgeving. 
Vanuit het oogpunt van milieurechtvaardigheid kan er namelijk soms een heel ander 
licht geworpen worden op bepaalde beleidsinstrumenten2171. Het zou interessant 
kunnen zijn in het Vlaams Gewest een aantal keren bij de afweging van bepaalde 
beleidsinstrumenten de test naar een eerlijke behandeling uit te voeren.  
 
2.3. Betekenisvolle inspraak 
 
Op het vlak van inspraak daarentegen stelt het Vlaams Gewest het vanuit juridisch 
oogpunt goed. De belangrijkste stap die daaromtrent gezet werd, is zonder twijfel het 
Verdrag van Aarhus2172. Dat verdrag sluit dicht aan bij de visie van de 
milieurechtvaardigheidsbeweging in de VS dat een van de beste manieren om 
milieurechten te waarborgen de versterking is van mensen-, burger- en politieke 
rechten2173. Het bestaat uit drie pijlers: 1) de toegankelijkheid van informatie; 2) de 
inspraak van de burgers in het milieubeleid; en 3) de vrijwaring van de mogelijkheid 
van toegang tot de rechter. Omtrent de eerste pijler voerde de Europese Unie (EU) 
Richtlijn 2003/4/EG2174 in. De tweede pijler werd door de EU overgenomen via de 
Richtlijn 2003/35/EG2175. De derde pijler van het Verdrag van Aarhus werd nog niet 

                                                 
2170 F. COENEN en A. HALFACRE, o.c., 317. 
2171 Zo is in de VS het systeem van emissiehandel uitgebreid bekritiseerd wegens leidende tot 
milieuonrechtvaardigheid (zie L. CHINN, “Can the Market Be Fair and Efficient? An Environmental 
Justice Critique of Emissions Trading”, E.L.Q. 1999, 80-125; R. DRURY, M. BELLIVEAU, S. KUHN 
en S. BANSAL, “Pollution Trading and Environmental Injustice: Los Angeles’ Failed Experiment in 
Air Quality Policy”, Duke Environmental Law & Policy Forum 1999, 231-289). Voorts kan volgens 
CONNELLY en RICHARDSON bij de MER-Richtlijn en de Plan-MER-Richtlijn het concept 
milieurechtvaardigheid een oplossing bieden voor de tegenstelling tussen de voorstanders van een puur 
rationele, wetenschappelijke, beoordeling van milieueffecten en deze van een zo democratisch 
mogelijke beoordeling (zie S. CONNELLY en T. RICHARDSON, “Value-driven SEA: time for an 
environmental justice perspective?”, Environmental Impact Assessment Review 2005, 391-409). 
2172 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden, Aarhus, 25 juni 1998. Het Vlaams Gewest keurde het verdrag goed bij 
decreet van 6 december 2002 houdende instemming met het Verdrag betreffende de toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden en de 
Bijlagen I en II, ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998, B.S. 7 januari 2003. De Europese Unie heeft 
het Verdrag van Aarhus eveneens ondertekend, en heeft de verdragsbepalingen opgenomen in 
Europese wetgeving. 
2173 E. PAREDIS, “Geprangd tussen olie, reuzengarnalen en stortplaatsen. De wereldwijde strijd voor 
ecologische rechtvaardigheid”, 13, op 
http://cdonet.ugent.be/noordzuid/publicaties/EnvJust%20DeGids%20website.pdf (laatst bezocht op 5 
april 2007). 
2174 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang 
van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad, P.B. L. 
14 februari 2003, afl. 41. 
2175 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in 
inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu 
en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de 
Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad, P.B. L. 25 juni 2003, afl. 156. 



 424 

in een aparte richtlijn gegoten2176. De bovenstaande richtlijnen bevatten wel 
bepalingen omtrent toegang tot de rechter (rechtsbescherming). De toegankelijkheid 
van informatie en de inspraak moet daardoor in de verschillende lidstaten afdwingbaar 
zijn. 
 
Vooreerst werd de implementatie van Richtlijn 2003/4/EG geïntegreerd in het decreet 
van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur2177. Dat decreet voorziet, 
onder bepaalde voorwaarden en met enkele uitzonderingen, zowel in passieve als in 
actieve openbaarheid. De actieve openbaarheid van milieu-informatie werd recentelijk 
verder geregeld in het besluit van de Vlaamse regering van 28 oktober 2005 
betreffende de verspreiding van milieu-informatie2178. Daarmee zou Richtlijn 
2003/4/EG volledig moeten omgezet zijn. 
 
Getoetst aan de resultaten van het empirisch onderzoek, lijkt het dat er vanuit de 
Vlaamse overheid zeker sprake is van voldoende informatieverstrekking2179. Drie 
kwart van de bewoners van de vervuilde gebieden beweert immers ooit informatie 
ontvangen te hebben over de milieuverontreiniging. Daar staat tegenover dat zij 
slechts in beperkte mate weten of hun terrein effectief verontreinigd is, laat staan in 
welke mate het verontreinigd is en over wat voor soort verontreiniging het gaat. 
Daarom zou er bij het uitwerken van een informatiebeleid beter moeten rekening 
gehouden worden met het soort burger dat men tracht te bereiken2180. Een 
tegenargument zou kunnen zijn dat uit het praktisch onderzoek blijkt dat 
ondervraagden soms geen informatie willen krijgen2181. Dat mag echter geen reden 
zijn om ze niet langer te informeren. In de VS blijkt duidelijk dat iedere 
overheidsinstantie actief moet zoeken naar informatie- en inspraakmogelijkheden van 
de burgers. Verscheidene auteurs in de VS zien een verhoging van de actieve en 
betekenisvolle publieke participatie trouwens als essentieel voor 
milieurechtvaardigheid2182. 
 
De actieve openbaarheid van milieu-informatie die de Vlaamse regering met het 
nieuwe besluit van 28 oktober 2005 nastreeft, kan misschien een gepast antwoord 
bieden. De Vlaamse administratie moet op basis van artikel 3 van het besluit op 
elektronische wijze bekendmaken waar de informatie betreffende de vergunningen die 
belangrijke gevolgen hebben voor het milieu, de milieubeleidsovereenkomsten, de 
milieueffectrapportages, de veiligheidsrapportages en andere risico-beoordelingen kan 
                                                 
2176 De Europese Commissie heeft wel een Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden ingediend (COM(2003) 624 
def.). 
2177 B.S. 1 juli 2004. Over de implementatie van de eerste pijler in het Vlaams Gewest, zie F. 
SCHRAM, “Toegang tot milieu-informatie na Aarhus in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest”, M.E.R. 2004, 178-201 en 288-297. 
2178 B.S. 30 november 2005. 
2179 De Vlaamse overheid is bijvoorbeeld ook een algemene portaalwebsite gestart: 
http://www.milieuinfo.be (laatst bezocht op 5 april 2007). 
2180 Over hoe men de burger het best bereikt, is er door VERLET en REYNAERT een interessant 
empirisch onderzoek gebeurd, waarvan de resultaten beleidssturend kunnen zijn: D. VERLET en H. 
REYNAERT, “De participerende burger op lokaal vlak in Gent, Brugge en Antwerpen”, B.b.b. 2004, 
237-256. 
2181 Verscheidene mensen weten namelijk soms niets af van de verontreiniging, maar vinden dit toch 
voldoende. 
2182 Zie bijvoorbeeld S. KUHN, “Expanding Public Participation is Essential to Environmental Justice 
and the Democratic Decisionmaking Process”, E.L.Q. 1998, 647-658. 
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worden opgevraagd of gevonden2183. De MiNa-Raad wees er in haar advies bij het 
besluit van de Vlaamse regering op dat artikel 5.6 van het Verdrag van Aarhus 
voorschrijft “dat exploitanten, die activiteiten uitoefenen die een aanmerkelijke 
invloed hebben op het milieu, moeten worden aangemoedigd om het publiek hierover 
regelmatig te informeren”, en vroeg dat de overheid daar werk van zou maken2184. De 
overheid neemt tot op heden namelijk geen formele initiatieven in deze zin. Het 
besluit van de Vlaamse regering is echter niet in die zin aangepast. Uit het empirisch 
onderzoek blijkt dat dit in de gevalstudie weinig verschil zou gemaakt hebben, daar 
Umicore al behoorlijk wat initiatieven rond informatieverspreiding neemt. Op de 
kwaliteit van die initiatieven is vanuit juridisch oogpunt niets aan te merken. 
 
Wat vervolgens Richtlijn 2003/35/EG betreft, deze moest omgezet zijn tegen 25 juni 
2005. Dat heeft niet geleid tot een nieuw decreet. De bestaande Vlaamse regelgeving 
is uitgebreid getoetst aan de eisen van de richtlijn en het Verdrag van Aarhus2185. 
Daaruit volgt dat de Vlaamse regelgeving2186 over het algemeen voldoet aan de 
vereisten van de richtlijn2187. In het Vlaamse milieubeleid zijn heel wat participatie- of 
inspraakprocedures uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld maar aan de mogelijkheden tot 
inspraak in de milieuvergunningsprocedure. Wanneer uit het empirisch onderzoek 
blijkt dat slechts een kwart van de ondervraagden vindt dat ze voldoende inspraak 
hebben, hebben zij hier zeker ook een eigen verantwoordelijkheid. De omwonenden 
kunnen tijdens de bestaande participatie- of inspraakprocedures voldoende hun stem 
laten horen en bepaalde activiteiten misschien tegenhouden, of anders speciale 
voorwaarden opleggen. 
 
d. Besluit 
 
Uit het praktische onderzoek en de toetsing van het juridische kader resulteert dat 
milieurechtvaardigheid in het Vlaams Gewest nog geen vanzelfsprekendheid is. 
Milieurechtvaardigheid valt uiteen in twee aspecten: eerlijke behandeling en 
betekenisvolle inspraak. Afgezien van het feit dat de omwonenden over het algemeen 
een lager inkomen hebben en meer in de secundaire sector tewerkgesteld zijn, blijkt 
                                                 
2183 De gegevens worden dus niet volledig elektronisch ter beschikking gesteld, hoewel de MiNa-Raad 
dat had gevraagd (MINA-RAAD, Advies van 6 oktober 2005 over het ontwerp van besluit verspreiding 
van milieu-informatie, nr. 2005/35, 9-10). 
2184 Advies van 6 oktober 2005 over het ontwerp van besluit verspreiding van milieu-informatie, nr. 
2005/35, 16. 
2185 A. DRAYE, T. DE GENDT, G. LAMBRECHTS, B. VANHEUSDEN en T. LOOSE, De omzetting 
van het participatieluik bij plannen en programma’s van het Verdrag van Aarhus: juridische, 
bestuurskundige en praktische aspecten, onderzoeksopdracht i.o.v. AMINAL, Afdeling Europa & 
Milieu (huidige LNE, Afdeling Internationaal Milieubeleid), 2005, 134 p. 
2186 En zeker de bestaande administratieve praktijk met zeer veel goede voorbeelden van inspraak. 
2187 Toch is er volgens het onderzoek van de Universiteit Hasselt nog een aantal lacunes in de 
wetgeving. Zo is er een aantal plannen/programma’s waar voor de opmaak ervan geen enkele vorm van 
inspraak is vastgesteld. Het betreft met name de herstelprogramma’s uit het DABM (Hfst. II), de 
luchtkwaliteitsplannen (Afd. 2.5.3.-2.5.6. Vlarem II) en de maatregelenprogramma’s water (art. 64-66 
Decreet Integraal Waterbeleid). Het spreekt vanzelf dat het aangewezen is om de regelgeving aan te 
passen in die zin dat ook voor deze programma’s een vorm van inspraak wordt vastgesteld. Verder 
blijkt dat in de Vlaamse regelgeving nog niet voldoende rekening wordt gehouden met 
maatschappelijke evoluties (overheid moet meer open besturen, burger moet verantwoordelijkheid 
opnemen, meer flexibele en communicatieve vorm van plannen), terwijl dit al veel meer het geval is in 
de Richtlijn 2003/35/EG. De Vlaamse regelgeving zou daarom verder geactualiseerd moeten worden. 
Dit is niet enkel nodig om louter formeel aan de vereisten van de richtlijn te voldoen, maar vooral om 
het planningssysteem in de praktijk beter werkbaar te maken. 
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uit het empirisch onderzoek dat er een eerlijke behandeling is. Dit gaat dus in tegen 
eerdere onderzoeken in de VS. Buiten een mogelijke link met het concept duurzame 
ontwikkeling is er op het Vlaamse niveau geen regelgeving terug te vinden voor de 
waarborging specifiek van een eerlijke verdeling van de milieulasten. Het Vlaamse 
milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht waarborgt daarentegen wel goed de gelijkheid en 
staat toe om op concrete situaties in te spelen. Nochtans is het raadzaam het aspect 
eerlijke behandeling meer te gaan integreren bij het beleid, daar het de keuze voor 
milieubeleidsinstrumenten vanuit een interessante andere hoek kan belichten. 
 
Wat het aspect betekenisvolle inspraak betreft, zorgt het decreet betreffende de 
openbaarheid van bestuur ervoor dat de burger over voldoende informatie kan 
beschikken. De Vlaamse regering poogt op die manier een antwoord te bieden op de 
verplichtingen die opgelegd worden vanuit het Verdrag van Aarhus en de Europese 
Richtlijn 2003/4/EG. Voorts lijken er in de huidige Vlaamse regelgeving voldoende 
participatiemogelijkheden aanwezig te zijn voor de bewoners die getroffen worden 
door milieuverontreiniging. De Vlaamse regelgeving voldoet in grote lijnen aan de 
Richtlijn 2003/35/EG. 
 
Tot slot zij erop gewezen dat meer empirisch onderzoek gewenst is. De concrete 
situatie rond het onderzochte terrein beïnvloedt namelijk de resultaten. Het feit dat de 
secundaire sector in de onderzochte vervuilde gebieden een grotere rol speelt dan in 
België gemiddeld, hangt bijvoorbeeld nauw samen met het feit dat enkel woonwijken 
in de buurt van vestigingen van Umicore bevraagd werden. Een deel van de 
respondenten gaf immers aan te werken voor Umicore. Wanneer het bijvoorbeeld 
werkelijk om een verlaten brownfield gaat, zijn de resultaten waarschijnlijk 
verschillend, al komt een vergelijkbare situatie als deze die onderzocht is wel vaker 
voor. Door meerdere (soorten) terreinen te onderzoeken, zouden nog beter 
veralgemeenbare conclusies kunnen worden getrokken.  
 
 
C. NAAR EEN APARTE BROWNFIELDREGELGEVING? 
 
1. Uitgangspunten 
 
Wat de preventie van het ontstaan van brownfields in de toekomst betreft, lijkt het 
huidige juridische kader vrij goed te functioneren. Het kader is echter duidelijk nog 
onvoldoende aangepast om ook een vlotte en efficiënte sanering en ontwikkeling van 
de bestaande brownfields te garanderen. De evaluatie toont aan dat er op heel wat 
vlakken wijzigingen nodig zijn om te komen tot een optimaal juridisch kader voor 
brownfieldontwikkeling. 
 
De vraag is dan of wijzigingen aan het bestaande kader volstaan en ook de beste optie 
zijn of dat een nieuw decretaal initiatief aangewezen is. Voor het antwoord op deze 
vraag is het noodzakelijk de bevindingen nog eens kort te overlopen. In de eerste 
plaats heeft een groot deel van de voorgestelde wijzigingen betrekking op het 
Bodemsaneringsdecreet. De voorstellen gaan onder meer over de beperking van de 
overdrachtsregeling door de definitie van overdracht van gronden te wijzigen, over 
een sterk vereenvoudigde overdrachtsprocedure in het geval van een soort van 
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gedwongen overdracht2188, over het stimuleren van de aanleg van de gemeentelijke 
inventarissen, over de mogelijkheid tot het uitvoeren van risicobeheersmaatregelen, 
over de mogelijkheid om het OBO en het BBO samen uit te voeren, over de 
uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 48 Bodemsaneringsdecreet, over de 
siteregeling en over de exclusieve aanduiding van de saneringsplichtige en de 
voorwaarden tot vrijstelling van de saneringsplicht.  
 
In de tweede plaats betreffen de voorgestelde wijzigingen de koppeling tussen het 
Bodemsaneringsdecreet en verscheidene andere decreten. Gedacht wordt aan het 
Decreet Ruimtelijke Ordening en het Leegstandsdecreet. De koppeling tussen het 
Bodemsaneringsdecreet en het Decreet Ruimtelijke Ordening speelt op twee vlakken, 
meer bepaald tussen de bodemsanering en de ruimtelijke planning en tussen de 
bodemsanering en de verlening van stedenbouwkundige vergunningen. De 
afstemming tussen het Bodemsaneringsdecreet en het Leegstandsdecreet zou ertoe 
moeten leiden dat de leegstandsheffing gedurende de bodemsaneringsprocedure 
steeds opgeschort zou moeten zijn. De in het Leegstandsdecreet voorziene financiële 
ondersteuning zou bovendien ook moeten gelden voor een bodemsanering. 
 
In de derde plaats had een aantal bevindingen te maken met de economische 
instrumenten om brownfieldontwikkeling te stimuleren. Zo werd opgemerkt dat de 
budgetten voor ambtshalve saneringen en de verschillende subsidieregelingen niet 
garanderen dat er voldoende financiële middelen naar brownfieldontwikkeling gaan. 
De voorziene middelen kunnen namelijk ingezet worden voor meerdere soorten 
terreinen. Bovendien vertonen de subsidieregelingen kenmerken die maken dat ze niet 
volstaan om brownfieldontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren. 
 
Tot slot werden nog wijzigingen voorgesteld omtrent onder meer het heropstarten van 
een geïnstitutionaliseerd overleg, het koppelen van de bestaande centrale databanken, 
het verlengen van de absolute verjaringstermijn in het geval van milieuschade, het 
evalueren van de verbods- en afstandsregels in Vlarem II en het feit dat brownfields 
met een sterke sociale en economische impact bij voorrang aangepakt moeten worden. 
 
Wat de voorgestelde wijzigingen specifiek aan het Bodemsaneringsdecreet betreft, 
dient opgemerkt te worden dat het nieuwe Bodemdecreet hieraan grotendeels 
tegemoetkomt. Dat is zeer positief en een goede stap voorwaarts. Een aantal 
bepalingen in het Bodemdecreet, zoals de toepassing van risicobeheersmaatregelen, 
moeten wel nog nader uitgevoerd worden. Voorts kunnen op relatief eenvoudige 
manier nog enkele wijzigingen verwezenlijkt worden die brownfieldontwikkeling 
zouden stimuleren (bv. de evaluatie van de verbods- en afstandsregels, de uitbreiding 
van het toepassingsgebied van de financiële ondersteuning in het Leegstandsdecreet). 
Toch moet vastgesteld worden dat deze wijzigingen niet volstaan en dat er met 
betrekking tot een aantal aspecten een meer ingrijpende wijziging noodzakelijk is. 
Een van deze aspecten is bijvoorbeeld het ontbreken van een generiek kader dat 
specifiek van toepassing is op brownfields. De bepalingen omtrent de vaststelling van 
sites in het Bodemsaneringsdecreet zijn van toepassing op brownfields, maar ze zijn 
onvoldoende uitgewerkt om werkelijk als algemeen kader te fungeren. Het 
Bodemdecreet verandert hier zo goed als niets aan. Ook van een geïntegreerd 
brownfieldbeleid is bijvoorbeeld nog onvoldoende sprake. Verscheidene decreten 

                                                 
2188 Denk aan de situatie van de curator van een faillissement. 
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spelen een cruciale rol, maar zij zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Een laatste 
voorbeeld betreft het feit dat brownfieldontwikkeling dringend meer gericht 
ondersteund dient te worden. Op dit ogenblik is geen enkel economisch instrument 
specifiek bedoeld voor het stimuleren van brownfieldontwikkeling. 
 
Het bestaande kader zou maar kunnen volstaan, nadat dergelijke ingrijpende 
wijzigingen zijn aangebracht. De vraag is vervolgens of dat ook wel de beste optie 
zou zijn. Vanuit wetgevingstechnisch oogpunt is het alvast af te raden steeds nieuwe 
afwijkende regelingen aan een bestaand decreet toe te voegen, zonder dat het decreet 
in kwestie daarvoor bedoeld is. Het maakt de tekst van het decreet onoverzichtelijk en 
niet zelden is het zeer moeilijk om de afwijkende regeling af te stemmen met de 
algemene bepalingen in het decreet omtrent onder meer de definities, het toezicht en 
de straffen. Bovendien is de manoeuvreermarge bij de invoeging van een afwijkende 
regeling eerder klein, omdat de regeling nog steeds moet passen binnen het door het 
betreffende decreet vastgestelde kader. Op basis van deze punten moet worden 
geconcludeerd dat bijvoorbeeld de siteregeling in het Bodemsaneringsdecreet niet 
geschikt is om er een uitgebreide brownfieldregelgeving op te enten. Nochtans zou de 
integratie in het hoofdstuk over de sites een voor de hand liggende keuze zijn. De 
bepalingen omtrent de vaststelling van sites vormen immers reeds een juridische basis 
voor brownfieldontwikkeling. Bovendien bepleiten BOUCKAERT en VAN DE 
WALLE de ruime interpretatie van artikel 48ter van het Bodemsaneringsdecreet2189. 
Toch is het met het oog op het uitvaardigen van goede wetgeving niet aan te raden. 
Het maakt daarbij niet uit of de uitwerking in het Bodemsaneringsdecreet zelf zou 
gebeuren of in het Vlarebo of een nieuw besluit van de Vlaamse regering2190. De 
uitwerking in een uitvoeringsbesluit is zelfs nog minder te verkiezen. Reeds herhaalde 
malen is er namelijk op gewezen dat de Raad van State stelt dat, om verenigbaar te 
zijn met de beginselen inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de decreetgever en de 
gewestregering, de essentiële elementen van een ontworpen regeling zoveel mogelijk 
in het decreet zelf behoren te worden opgenomen2191. 
 
Een ingrijpende wijziging van het bestaande kader is echter niet de enige optie om het 
juridische kader voor brownfieldontwikkeling te optimaliseren. Een andere optie is 
om een nieuwe, aparte brownfieldregelgeving te creëren. Deze mogelijkheid verdient 
zeker de nodige aandacht. Met betrekking tot bodemverontreiniging is een van de 
conclusies van dit onderzoek dat een specifieke bodemwetgeving op het niveau van 
de lidstaten of de gewesten noodzakelijk is om de bescherming en de sanering van 
bodems in goede banen te leiden. Moet of kan die conclusie dan niet doorgetrokken 
                                                 
2189 J. BOUCKAERT en E. VAN DE WALLE, “Deel 5. Bodemsaneringsverplichtingen bij 
brownfieldontwikkeling”, in J. BOUCKAERT, D. D’HOOGHE en R. NAUWELAERTS (eds.), 
Juridische aspecten van brownfieldontwikkeling in het Vlaams Gewest, Brugge, die Keure, 2004, 206. 
Cfr. supra. 
2190 Er zou in dat geval in de artikelen omtrent sites in het Bodemsaneringsdecreet wel sowieso eerst 
een juridische basis moeten staan voor het opstellen van een uitvoeringsbesluit, bijvoorbeeld door een 
bepaling toe te voegen in artikel 47ter in de zin van “De Vlaamse regering kan de procedure van 
vaststelling verder uitwerken”. OVAM heeft overigens in het verleden aan een voorstel van besluit van 
de Vlaamse regering gewerkt. Zie hiervoor de documenten in de adviesopdracht “Het geven van een 
juridisch advies over ‘het algemeen voorstel van regelgevend kader voor de ontwikkeling van 
brownfields’, inbegrepen de beide uitwerkingen ervan voor de brownfields Plassendale Chemie te 
Oostende en Schotte te Aalst; dit juridisch advies zal de voorstellen toetsen aan het 
bodemsaneringsdecreet als rechtsgrond, aan de eventuele aanleunende rechtsnormen en aan de 
algemene rechtsbeginselen” (K. DEKETELAERE en B. VANHEUSDEN, januari-mei 2003). 
2191 Cfr. supra. 
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worden voor brownfields? Is met andere woorden een aparte brownfieldwetgeving 
niet noodzakelijk om brownfields zo goed mogelijk aan te pakken? Uiteindelijk 
kunnen de voordelen van een specifieke bodemwetgeving ten opzichte van algemene 
milieuwetgeving ook aangehaald worden ter verdediging van een 
brownfieldwetgeving. Een brownfieldwetgeving heeft bijvoorbeeld de bescherming 
van brownfields als hoofddoel, net zoals dat het geval is bij een bodemwetgeving voor 
de bescherming van bodems. De overheid kan een regeling uitwerken die volledig 
aangepast is aan de specifieke noden. Bijkomend zou er, in overeenstemming met de 
bevindingen van de werkgroep proefprojecten2192, veel meer een procesmatige 
benadering en denkwijze totstandkomen2193. Zo krijgen brownfields voldoende 
aandacht en bestaat er duidelijkheid omtrent de juridische situatie. Een specifieke 
brownfieldwetgeving zou er bovendien voor kunnen zorgen dat de problematiek nog 
beter in kaart wordt gebracht. Op basis daarvan kan de overheid dan het 
brownfieldbeleid ook beter sturen. 
 
Als die redenering klopt, dan volgt daar automatisch de vraag uit op welk niveau deze 
wetgeving tot stand moet komen. Gezien het feit dat in België de meeste 
bevoegdheden met betrekking tot het milieu, de ruimtelijke ordening en de 
huisvesting gewestelijke bevoegdheden zijn, lijkt het logisch dat dit het best gebeurt 
op het niveau van de gewesten. De rechtspraak van het Arbitragehof ondersteunt 
bovendien de mogelijkheid om, indien nodig, op het terrein van de residuaire 
bevoegdheden van de federale wetgever te treden2194. 
 
Voor het Vlaams Gewest zou dat concreet kunnen betekenen dat het Vlaams 
Parlement een soort van nieuw “brownfielddecreet” goedkeurt. Dat decreet zou 
losstaan van de bestaande milieu- en ruimtelijke ordeningswetgeving en in een 
volledig aangepast regime voorzien voor de onder het toepassingsgebied vallende 
brownfields. 
 
Enkele aspecten die in het decreet zouden kunnen staan, betreffen bijvoorbeeld: 

- de definitie van een brownfield; 
- het toepassingsgebied van de regeling; 
- de aanstelling van een soort van “brownfieldmanager”; 
- de oprichting en de werking van een begeleidingscommissie waarin alle 

relevante betrokken partijen vertegenwoordigd zijn; 
- de opstelling van een doelstellingen- en ontwikkelingsplan; 
- de ontwikkelingsprocedure; 
- de motivering van de genomen beslissingen; 

                                                 
2192 Deze werkgroep was een van de vier werkgroepen opgericht in het kader van het strategisch project 
brownfieldontwikkeling. Voor meer informatie, zie hoofdstuk IV. 
2193 Zie de volgende conclusie van de werkgroep proefprojecten in het rapport “Eindevaluatie 
werkgroep proefprojecten”: “Bovendien zou moeten afgestapt worden van de huidige projectmatige 
behandeling door de administraties, ten voordele van de procesmatige benadering en denkwijze, 
gekoppeld aan een gestructureerde coördinatie tussen de verschillende betrokken instanties” (OVAM, 
Eindevaluatie Werkgroep Proefprojecten, 12 december 2003, 37, beschikbaar in de lijst van 
brownfieldpublicaties op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
2194 Zie de bespreking in hoofdstuk IV van de rechtspraak, en in het bijzonder van het arrest van het 
Arbitragehof van 31 maart 2004 (Arbitragehof nr. 61/2004, 31 maart 2004, B.S. 16 juli 2004; T.M.R. 
2004, 321, noot L. KERKSTOEL; NjW 2005, 985). 
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- de garantie van voldoende mogelijkheden voor de burger tot inspraak; 
- de ondersteuning; 

 
Bovendien zou het decreet tegemoet moeten komen aan (zoveel mogelijk van) de bij 
de evaluatie van het bestaande kader opgesomde knelpunten. Aspecten van onder 
meer ruimtelijke ordening, sanering en leegstand zouden bijvoorbeeld goed op elkaar 
afgestemd moeten zijn. Brownfieldontwikkeling zou meer via economische 
instrumenten gestimuleerd moeten worden. De regeling zou een overlegstructuur 
kunnen creëren en ervoor zorgen dat de informatievergaring- en verspreiding nog 
efficiënter verloopt. Daarnaast moet ze voldoende objectief zijn en de bescherming 
van het gelijkheidsbeginsel waarborgen. Brownfields met een sterke sociale en 
economische impact zouden bij voorrang aangepakt moeten worden. Het streven naar 
een duurzame (stads)ontwikkeling zou steeds centraal moeten staan. 
 
De keuze voor een nieuw op zich staand decreet is zeker niet de gemakkelijkste 
keuze, al was het maar doordat er niet direct voorbeelden in het buitenland of in een 
van de andere gewesten voorhanden zijn. De Brownfields Act in de VS werd 
bijvoorbeeld wel als een volledig nieuwe act aangekondigd, en kan heel wat inspiratie 
bieden, maar uiteindelijk zit die wel ingebed in CERCLA, en staat dus niet helemaal 
op eigen benen. 
 
Bij de opstelling van een decreet zijn vaak ook allerlei juridische aspecten aan de orde 
waarmee de initiatiefnemer aanvankelijk geen rekening houdt. Zo moet hij 
bijvoorbeeld de mogelijke wisselwerking met andere decreten, wetten en Europese 
regelgeving duidelijk uitklaren. Alleen al uitmaken welke bestaande regels de tekst 
van het nieuwe decreet kunnen beïnvloeden, of er zelf door beïnvloed kunnen zijn, is 
geen eenvoudige opdracht. Daarnaast kunnen de parlementaire besprekingen de tekst 
van het decreet serieus doen wijzigen en de goedkeuring vertragen. Bovendien speelt 
steeds het argument van de wetsmatiging mee. De Vlaamse overheid wenst te komen 
tot minder en eenvoudigere decreten. De nood aan een extra decreet zal daarom sterk 
gemotiveerd moeten worden. 
 
Anderzijds biedt een nieuw decreet wel veel vrijheid om een aangepaste regeling uit 
te werken. Aangezien er geen voorbeelden terug te vinden zijn in andere landen of 
gewesten, zou het Vlaams Gewest zelfs een pioniersrol vervullen, wat op zich al 
eervol kan zijn. Bovendien is het decreet niet gebonden door de context van een ander 
decreet, zoals dat wel het geval is bij de keuze voor een decreetswijziging.  
 
2. Bespreking van twee initiatieven met betrekking tot een zelfstandig 
brownfielddecreet 
 
a. Voorontwerp van decreet houdende oprichting van een financieringsmechanisme 
ten behoeve van brownfieldontwikkeling 
 
1) Beleidsverklaringen 
 
Reeds op 28 mei 2004 keurde de Vlaamse regering op voorstel van de minister van 
Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening Van Mechelen een voorontwerp van 
decreet houdende oprichting van een financieringsmechanisme ten behoeve van 
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brownfieldontwikkeling principieel goed2195. Minister Van Mechelen stelt hieromtrent 
het volgende in zijn Beleidsnota Ruimtelijke Ordening, Monumenten en 
Landschappen 2004-2009: 

“In het regeerakkoord werd afgesproken dat brownfields waar mogelijk 
zullen worden herontwikkeld en dat er een taakverdeling komt (OVAM, 
PMV, gemeente, private partners,…). 
Aan de PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) wordt de rol toebedeeld 
van medefinancier en actor. Dit zou o.m. gebeuren via het Egalisatiefonds 
dat wordt voorzien als PMV-dochteronderonderneming. 
Ter zake werd een ontwerp van decreet opgesteld en door de Vlaamse 
regering op 28 mei 2004 principieel goedgekeurd”2196. 

 
Hij verwijst in zijn beleidsnota naar het Vlaamse regeerakkoord van 2004. Dat 
akkoord bevat een onderdeel over bodemsanering waarin de volgende bepalingen zijn 
terug te vinden rond brownfieldontwikkeling: 

“We pakken de problematiek van de vervuilde bedrijfsgronden beter aan 
door een optimale samenwerking en kostendeling tussen de Vlaamse 
overheid, de gemeenten en de private sector. We zorgen voor kortere en 
efficiëntere procedures met minder vormvereisten, zonder dat dit de 
kwaliteit van de sanering aantast. We realiseren een scheiding tussen actor- 
en regisseursrol. De regisseursrol vertrouwen we toe aan OVAM. We 
evalueren de werking van OVAM terzake. (…) We realiseren een vlugge 
sanering van vervuilde gronden met gezondheidsrisico’s. We richten een 
apart fonds op, binnen PMV, voor de versnelde sanering en 
heringebruikneming van vervuilde bedrijfsgronden”2197. 

 
In het regeerakkoord wordt nog niet expliciet gesproken van een nieuw decretaal 
kader, maar wel van de oprichting van een fonds binnen de Participatiemaatschappij 
Vlaanderen (PMV) voor het saneren en opnieuw in gebruik nemen van vervuilde 
bedrijfsgronden. Van het decretaal kader is pas sprake in de beleidsnota. Het 
voornemen van minister Van Mechelen leidt uiteindelijk tot de goedkeuring door de 
Vlaamse regering van het voorontwerp van decreet houdende oprichting van een 
financieringsmechanisme ten behoeve van brownfieldontwikkeling. Het voorontwerp 
is echter nooit als een ontwerp in het Vlaams Parlement ingediend en is dus voortijdig 
afgevoerd.  
 
2) Doel van het voorontwerp 
 
Het doel van het voorontwerp van decreet houdende oprichting van een 
financieringsmechanisme ten behoeve van brownfieldontwikkeling was, zoals de titel 
het zegt, om een specifiek financieringsmechanisme op te richten voor 
brownfieldontwikkeling. Het voorziene financieringsmechanisme zou erin bestaan dat 
erkende brownfieldontwikkelingsprojecten een financiële tussenkomst of een 
tussenkomst met betrekking tot enige verzekering die was afgesloten in het kader van 

                                                 
2195 Het goedgekeurde voorontwerp kan opgevraagd worden bij het Vlaams Parlement en heeft als 
documentnummers VR/2004/14.05/DOC.0675 – VR/2004/28.05/DOC.0675Bis. 
2196 Parl. St. Vl. Parl. 2004-2005, nr. 92/1, 52. 
2197 Regeerakkoord 2004: Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen, 72, beschikbaar op 
http://docs.vlaanderen.be/channels/hoofdmenu/vlaamseoverheid/vlaamsregeerakkoord2004.pdf (laatst 
bezocht op 5 april 2007). 
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de herontwikkeling zouden kunnen krijgen. Op die manier zou het 
financieringsmechanisme ervoor zorgen dat de beschikbare gelden effectief naar 
brownfieldontwikkeling zouden gaan. De VS voorzien overigens ook subsidies die 
enkel bedoeld zijn voor de sanering en ontwikkeling van brownfields. Een dergelijk 
initiatief is op zich zeker aanbevelenswaardig. De huidige subsidieregelingen zijn 
namelijk niet exclusief bedoeld voor brownfields. Daardoor ontstaat het risico dat 
slechts een beperkt aandeel van de voorziene subsidies naar brownfielontwikkeling 
gaat.  
 
Even is er voor de financiering gedacht aan de creatie van een zogenaamd 
“Amortisatiefonds”. Deze benaming en de uitwerking van de financiële en juridische 
structuur van het fonds was onder meer gebaseerd op een studie die de door de 
stuurgroep brownfieldontwikkeling opgerichte werkgroep subsidiëring en 
financieringsmiddelen had begeleid2198. De term “amortisatiefonds” is later vervangen 
door de algemenere term “financieringsmechanisme”. De reden hiervoor was dat een 
tweede studie moest uitwijzen welk financieringsmechanisme het meest haalbaar was 
en dat het gebruik van de term amortisatiefonds van bij het begin kon leiden tot niet 
overwogen keuzes2199. 
 
Uiteindelijk zou de financiering volgens het voorontwerp van decreet gebeuren vanuit 
het zogenaamde Egalisatiefonds (ter vervanging van de benaming 
“Amortisatiefonds”). Het Egalisatiefonds zou een gespecialiseerde 
dochteronderneming zijn van de PMV, opgericht met het oog op het vervullen van 
bepaalde taken van de ontwikkeling van brownfields. De PMV zou door het decreet 
duidelijk een belangrijke rol toebedeeld krijgt in de ontwikkeling van brownfields. 
Dat de Vlaamse regering die richting uit wil, blijkt overigens ook uit het 
regeerakkoord en de Beleidsnota Ruimtelijke Ordening, Monumenten en 
Landschappen 2004-2009 van minister Van Mechelen. 
 
Daarnaast voorzag het voorontwerp nog in een aantal gunstmaatregelen voor erkende 
brownfieldprojecten, zoals de opschorting van de heffing op leegstaande en/of 
verwaarloosde bedrijfsruimten ingevolge de erkenning als brownfieldproject of 
ingevolge de conformverklaring van een bodemsaneringsproject. 
 
Het voorontwerp van decreet stelde ook voorop dat de Vlaamse regering een Vlaams 
Coördinatiecentrum Brownfieldontwikkeling moest oprichten. Het Vlaams 
Coördinatiecentrum Brownfieldontwikkeling zou de erkenningsaanvraag 
administratief begeleiden en erover advies verlenen aan de Vlaamse regering. 
 
3) Adviezen van de SERV en de MiNa-Raad 
 
Aansluitend hebben de SERV2200 en de MiNa-Raad2201 hun advies kunnen geven over 
het voorontwerp. Deze adviezen waren vrij negatief. De SERV en de MiNa-Raad 

                                                 
2198 De studie is getiteld Studie van de financiële en juridische structuur van een in het Vlaams Gewest 
op te richten amortisatiefonds (AEO 2001-01) met betrekking tot brownfields, 28 november 2001, 105 
p. 
2199 Vr. en Antw. Vl. Parl. 2002-03, 18 oktober 2002, 436 (Vr. nr. 259 BOGAERT). 
2200 SERV, Advies Decreet Brownfieldontwikkeling, 14 juli 2004, 10 p. 
2201 MINA-RAAD, Advies van 7 oktober 2004 over het voorontwerp van decreet houdende oprichting 
van een financieringsmechanisme ten behoeve van brownfieldontwikkeling, nr. 2004/39, 32 p. 
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verwelkomden weliswaar de politieke keuze om brownfields versneld aan te pakken 
en het feit dat er een decreet met betrekking tot de financiering van 
brownfieldontwikkeling werd voorbereid. Volgens de SERV was de voorgestelde 
aanpak echter niet steeds doeltreffend en efficiënt. De SERV vond dat lang niet alle 
procedurele knelpunten konden worden aangepakt door een erkenning als 
brownfieldontwikkelingsproject. Ook bij het erkenningssysteem zelf en bij het 
voorgestelde financieringsmechanisme formuleerde de SERV bedenkingen. De raad 
adviseerde meer maatwerk en vroeg tegelijk een integrale, multidisciplinaire aanpak 
gericht op de oplossing van de bestaande organisatorische, procedurele en financiële 
knelpunten2202. 
 
De MiNa-Raad meende dat het voorontwerp zich onterecht beperkte tot het 
projectniveau en vroeg een integrale beleidsvisie zodat alle geïdentificeerde 
knelpunten zouden worden aangepakt. De Raad had kritiek op het voorgestelde 
erkenningsinstrument en het financieringsmechanisme en vroeg om te onderzoeken of 
er geen efficiënter instrumentarium kon worden ontwikkeld2203. 
 
Na de toch wel vrij negatieve adviezen van de SERV en de MiNa-Raad werd de piste 
van de oprichting van een financieringsmechanisme voor erkende 
brownfieldprojecten vrij snel verlaten.  
 
b. Ontwerp van decreet betreffende de brownfieldconvenanten 
 
1) Een nieuw initiatief: brownfieldconvenanten 
 
Goed een jaar na het verlaten van de piste van een decreet omtrent de oprichting van 
een financieringsmechanisme ten behoeve van brownfieldontwikkeling kondigde 
minister Van Mechelen in zijn beleidsbrief Ruimtelijke Ordening, Monumenten en 
Landschappen 2005-2006 aan dat er met betrekking tot brownfields een aangepast 
decretaal initiatief aan het Vlaams Parlement zou worden voorgelegd2204. Dit 
voornemen werd ook vrij snel geconcretiseerd en resulteerde in een voorontwerp van 
decreet betreffende de brownfieldconvenanten. Het voorontwerp van decreet werd 
vervolgens aan het advies van de SERV en de MiNa-Raad2205 en dat van de Raad van 
State2206 onderworpen. Uiteindelijk hechtte de Vlaamse regering op 8 december 2006 
haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet en werd het op 12 januari 
2007 in het Vlaams Parlement ingediend2207. In een persbericht van 8 december 2006 
leidde de minister Van Mechelen het ontwerp van decreet als volgt in: 

“Vlaanderen heeft nood aan duurzame bedrijventerreinen en aan terreinen 
voor huisvesting, recreatie, natuur e.d. terwijl een aantal gebieden die 
vroeger werden gebruikt voor industriële of commerciële doeleinden er nu 
verlaten en vaak verloederd bijliggen. Brownfields hebben dan ook een 

                                                 
2202 SERV/MINA-RAAD, o.c., 5. 
2203 SERV/MINA-RAAD, o.c., 5. 
2204 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 541/1, 46. 
2205 De SERV en de MiNa-Raad hebben zich in een gezamenlijk advies uitgesproken over het 
voorontwerp van decreet betreffende de brownfieldconvenanten. Zie SERV/MINA-RAAD, Advies van 
8 juni 2006 (MiNa-Raad) en 14 juni 2006 (SERV) over het voorontwerp van decreet 
brownfieldconvenanten, nr. 2006/21, 19 p. 
2206 Advies R.v.St., afdeling wetgeving, van 19 september 2006 over het voorontwerp van decreet 
“betreffende de Brownfieldconvenanten” (nr. 40.935/1). 
2207 Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1059/1. 
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potentieel voor hergebruik, maar de herontwikkelingskosten zijn vaak 
aanzienlijk, waardoor deze gronden door investeerders en 
projectontwikkelaars worden genegeerd. 
Het ontwerpdecreet (…) dat vandaag door de Vlaamse Regering principieel 
werd goedgekeurd, biedt nu een grondslag voor de totstandkoming van 
convenanten tussen de Vlaamse Regering enerzijds en private en/of publieke 
partners anderzijds. In het kader van zo’n convenant contracteert de 
Vlaamse Regering zowel met de actoren (projectontwikkelaars, 
grondeigenaars,…) als met de regisseurs (subsidiërende en vergunnende 
overheden,…) die betrokken zijn bij een brownfieldproject”2208. 

Op 21 maart 2007 keurde het Vlaams Parlement vervolgens het ontwerp van decreet 
betreffende de brownfieldconvenanten (hierna het Ontwerpdecreet 
Brownfieldconvenanten) goed2209. Het decreet treedt in werking op de dag van de 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad2210. 
 
2) De reden(en) voor een zelfstandig decreet 
 
Het feit dat de Vlaamse regering een nieuw decreet vooropstelt als hulpmiddel voor 
het oplossen van de brownfieldproblematiek is zeer interessant. Op de vraag waarom 
een apart decreet noodzakelijk is, geeft echter noch het ontwerp, noch de memorie van 
toelichting of het persbericht een bevredigend antwoord. De memorie van toelichting 
geeft wel aan dat één vast model voor brownfieldontwikkeling een utopie is en dat er 
telkens een geëigende flexibele aanpak vereist is. De overheid wil via het decreet dat 
“maatwerk” in goede banen leiden door het bieden van een grondslag voor de 
totstandkoming van brownfieldconvenanten omtrent valabele en werkbare 
brownfieldprojecten. Op het vlak van het noodzakelijke maatwerk spreekt de memorie 
van toelichting zich echter direct tegen wanneer zij stelt dat er moet worden 
gewaarborgd dat de projectgronden dezelfde karakteristieken bezitten, zodanig dat zij 
kunnen worden herontwikkeld door een zelfde, coherent pakket aan structurele 
maatregelen. De reden voor de noodzaak aan maatwerk lijkt daarmee weg te vallen. 
 
De hoofdreden voor een nieuw decreet lijkt daarom te zijn dat de overheid bij de 
ontwikkeling van bepaalde brownfields over voldoende vrijheid wil beschikken en 
niet gebonden wil zijn door verscheidene bestaande rechtsregels. Die keuze is 
begrijpelijk en verdedigbaar, maar vereist wel een zeer objectieve en 
verantwoordelijke procedure. Dat de Vlaamse regering al welbepaalde brownfields 
voor ogen heeft, valt te lezen in een persmededeling van minister Van Mechelen van 
14 juli 2006: 

“Binnen PMV is er een enveloppe van 22 miljoen euro voorzien om mee te 
participeren in concrete projecten. Het is alvast de bedoeling om volgende 
dossiers op korte en middellange termijn te realiseren: Plassendale Chemie 

                                                 
2208 D. VAN MECHELEN, Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten definitief 
goed, Persmededeling van 8 december 2006, op 
http://www.dirkvanmechelen.be/persberichten.php?id=433 (laatst bezocht op 5 april 2007). 
2209 Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1059/4. Voor een bespreking van dit ontwerp van decreet wordt 
verwezen naar hoofdstuk V. 
2210 Art. 28 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
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(Oostende), Gent Fasiver (ex-Febelta Zwijnaarde), Gasmeterlaan (Gent), 
Balmatt (Mol), Watersite (Vilvoorde) en Petroleum Zuid (Antwerpen)”2211. 

 
Op zich is er niets mis met het feit dat het decreet enkel van toepassing zou zijn op 
een lijst van complexe brownfields waarvoor het bestaande juridische kader niet 
volstaat. In dat geval is het echter opportuun en transparanter dat ook zo te 
verduidelijken. Aanvankelijk vermeldde de memorie van toelichting de bovenstaande 
brownfields nog, maar die vermelding is geschrapt. Daarmee samenhangend is ook in 
het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten de mogelijkheid voor de Vlaamse 
regering om bij besluit een prioriteitenlijst voor PMV-participatie vast te leggen 
geschrapt. De reden hiervoor is dat de decreetgever nu het decreet in principe wenst 
open te stellen voor een onbepaald aantal brownfields. Op die manier wil de 
decreetgever alle schijn van een “gerichte staatssteun” via de PMV aan de 
ontwikkelaars van welbepaalde terreinen wegwerken. In het decreet werd daarom 
ingeschreven dat de Vlaamse regering met een oproepsysteem kan werken. De 
Vlaamse regering kan wel in de oproep specifieke projectkenmerken opnemen. 
Projectvoorstellen die aan deze projectkenmerken beantwoorden, worden prioritair 
behandeld. 
 
3) Brownfieldconvenanten: begrippenkader 
 
Centraal in het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten staat het afsluiten van 
brownfieldconvenanten. Een brownfieldconvenant is een overeenkomst naar 
burgerlijk recht die allerhande juridisch-administratieve en financiële faciliteiten met 
betrekking tot de herontwikkeling van een brownfield genereert. Deze voordelen 
moeten een brownfieldproject2212 interessanter maken voor investeerders en 
projectontwikkelaars. Het idee om te werken met brownfieldconvenanten is zeker 
aantrekkelijk, omdat het enerzijds de mogelijkheid biedt om decretaal een aantal 
minimumvoorwaarden en inhoudelijke vereisten vast te stellen en anderzijds toch 
voldoende vrijheid laat om de concrete uitwerking aan te passen in functie van de te 
ontwikkelen brownfield. 
 
Een brownfieldconvenant wordt afgesloten tussen de Vlaamse Regering enerzijds en 
de “actoren” en de “regisseurs” bij een brownfieldproject anderzijds2213. Volgens het 
ontwerp van decreet vervullen de volgende personen en instanties een actorrol: 

2. de projectontwikkelaars; 

                                                 
2211 D. VAN MECHELEN, Voorontwerp van decreet inzake Brownfieldconvenanten principieel 
goedgekeurd, Persmededeling van 14 juli 2006, op 
http://www.dirkvanmechelen.be/persberichten.php?id=403 (laatst bezocht op 5 april 2007). Reeds in 
2002 was het overigens de bedoeling te komen tot een selectie van vijf sites die door het 
financieringsmechanisme potentieel verder ondersteund konden worden en tot een concreet 
uitvoeringsvoorstel rond de ontwikkeling van deze brownfields (Vr. en Antw. Vl. Parl. 2002-03, 18 
oktober 2002, 436 (Vr. nr. 259 BOGAERT)). 
2212 Een brownfieldproject is een omschreven geheel van structurele maatregelen dat via de 
herontwikkeling van een brownfield leidt tot realisaties op economisch, sociaal en milieuvlak (art. 3 §1 
lid 1 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten). 
2213 De werkwijze met actoren en regisseurs zou het volgens Minister Van Mechelen in zijn beleidsbrief 
Ruimtelijke Ordening/Onroerend Erfgoed 2006-2007 mogelijk maken dat “tussen alle betrokken 
administraties, instanties en personen klare en duidelijke werkafspraken worden gemaakt, zodanig dat 
bij de aanvang van het project meteen duidelijkheid wordt gegeven over bepaalde temporele en 
procedurele vereisten en verwachtingen” (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 967/1, 26). 
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3. de natuurlijke of private, publieke of publiek-private rechtspersonen die op 
grond van hun eigendomsrecht of overige zakelijke rechten toestemming 
moeten verlenen voor handelingen of activiteiten in het kader van het 
brownfieldproject; 

4. de natuurlijke of private, publieke of publiek-private rechtspersonen die in het 
kader van een private of publiek-private samenwerking financiële of andere 
middelen in het project inbrengen2214. 

 
De regisseursrol is weggelegd voor de volgende openbare besturen2215, ongeacht hun 
publiek- of privaatrechtelijke vormgeving: 

1. de betrokken gemeente- en provinciebesturen; 
2. de openbare besturen die een goedkeuring, machtiging of vergunning dienen te 

verlenen aan handelingen of activiteiten in het kader van het 
brownfieldproject; 

3. de openbare besturen die het brownfieldproject, of onderdelen daarvan, 
subsidiëren; 

4. de openbare besturen waarvan de werking gericht is op de regionale, 
provinciale, streekgebonden of gemeentelijke reconversie of ontwikkeling2216. 

 
OVAM kan zowel een actor- als een regisseursrol vervullen bij brownfieldprojecten 
waarbij projectgronden, of delen daarvan, verontreinigd of potentieel verontreinigd 
zijn2217.  
 
Een brownfieldconvenant heeft als doelstelling de herontwikkeling van een 
brownfield te realiseren. Het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten kiest in artikel 
2 voor de volgende definitie van het begrip brownfield: 

“Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden 
die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw 
gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen. 
De gronden zijn geografisch aaneensluitend, of liggen binnen een gebied 
met een homogene graad van verwaarlozing of onderbenuttig. De 
oppervlakte van de brownfield laat toe om gecoördineerde bewerkingen 
voor de volledige brownfield uit te voeren”. 

Het gaat duidelijk om een ruime definitie2218, alvast ruimer dan de voor dit onderzoek 
vooropgestelde definitie2219. 
                                                 
2214 Art. 3 §2 lid 1 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2215 Op grond van artikel 3 §2 lid 4 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten wordt onder openbare 
besturen verstaan: 
1° rechtspersonen die zijn opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, decreet of ordonnantie; 
2° natuurlijke personen, rechtspersonen of groeperingen van natuurlijke of rechtspersonen waarvan de 
werking bepaald en gecontroleerd wordt door een openbaar bestuur als vermeld in 1°; 
3° natuurlijke personen, rechtspersonen of groeperingen van natuurlijke of rechtspersonen, voor zover 
zij door een openbaar bestuur als vermeld in 1° zijn belast met de uitoefening van een taak van 
algemeen belang of voor zover zij een taak van algemeen belang behartigen en beslissingen nemen die 
derden binden. 
2216 Art. 3 §2 lid 2 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2217 Art. 3 §2 lid 3 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2218 Voor een vergelijking met andere definities, cfr. hoofdstuk I. 
2219 Cfr. de in hoofdstuk I uitgewerkte definitie: “Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen 
waarop een of meerdere economische activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben en waarvan 
de expansie, de ontwikkeling of het hergebruik wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid 
van milieuverontreiniging”. 
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Onder de herontwikkeling van een brownfield worden één of meer van de volgende 
handelingen verstaan: 

1. de verwerving van projectgronden; 
2. de (her)uitrusting van projectgronden en de (her)aanleg van nuttige 

infrastructuur; 
3. de afbraak, uitbreiding en/of modernisering van de op de projectgronden 

gelegen constructies; 
4. de inplanting van nieuwe constructies op projectgronden; 
5. de ontplooiing van nieuwe activiteiten op projectgronden2220. 

 
4) Totstandkoming en inhoud van brownfieldconvenanten 
 
Het gebruik van brownfieldconvenanten is zowel administratief als juridisch volledig 
nieuw. In het Vlaams Gewest bestaat er bijvoorbeeld niet zoiets als de Nederlandse 
Aanwijzingen voor convenanten2221. Wanneer in Nederland de centrale overheid partij 
is bij een convenant, moet zij namelijk deze Aanwijzingen voor convenanten 
naleven2222. De Vlaamse decreetgever moet enkel rekening moet houden met de 
algemene regels uit het contractenrecht en kan voorts vrij de totstandkoming en de 
inhoud van brownfieldconvenanten bepalen. 
 
Op grond van artikel 8 §1 van het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten kunnen de 
actoren de Vlaamse regering verzoeken om over te gaan tot onderhandelingen over 
een brownfieldconvenant. De aanvraag moet door of namens alle betrokken actoren 
worden ingesteld, zodanig dat zekerheid bestaat over de instemming van alle zakelijk 
gerechtigden op de gronden. Zoals reeds aangegeven, kan de Vlaamse regering ook 
werken met een oproepsysteem, waarbij eventueel projectvoorstellen die aan 
specifieke projectkenmerken beantwoorden, prioritair worden behandeld. 
 
Indien een aanvraag niet ontvankelijk is, of kennelijk ongegrond is, biedt de Vlaamse 
regering de mogelijkheid om het gebrek binnen een door de Vlaamse regering 
bepaalde termijn te remediëren2223. §3 van artikel 8 vervolgt door te stellen dat indien 
een aanvraag ontvankelijk en kennelijk gegrond wordt bevonden, de Vlaamse 
regering onderhandelingen organiseert tussen de mogelijke convenantspartijen. De 
Raad van State had in zijn advies terecht opgemerkt dat de woorden “kennelijk 
gegrond” in §3 dienden vervangen te worden door de woorden “niet kennelijk 
ongegrond”. Dat is logischer gezien de formulering van §2 en waarschijnlijk ook meer 
in overeenstemming met wat de opstellers van het decreet bedoelden. De opstellers 
hebben de opmerking van de Raad van State echter verkeerdelijk als een opmerking 
met betrekking tot §2 geïnterpreteerd, waardoor de tekst van §3 ongewijzigd is 
gebleven. 
                                                 
2220 Art. 3 §1 lid 2 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2221 Vaststelling Aanwijzingen voor convenanten (Stcrt. 27 januari 2003, 18). 
2222 Volgens Aanwijzing 1 lid 2 wordt onder een convenant verstaan: 
a. een schriftelijke en door partijen ondertekende afspraak of een samenstel van zulke afspraken, hoe 
ook genoemd, 
b. van de centrale overheid, met één of meer wederpartijen, 
c. die betrekking of mede betrekking heeft op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, 
d. of anderszins gericht of mede gericht is op het voorbereiden dan wel realiseren van 
rijksoverheidsbeleid. 
2223 Art. 8 §2 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
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Wanneer de onderhandelingen leiden tot een ontwerp van brownfieldconvenant, moet 
er hieromtrent ten minste één informatie- en inspraakvergadering in de betrokken 
regio worden georganiseerd. Bij de definitieve sluiting van het brownfieldconvenant 
moeten de convenantspartijen rekening houden met de tijdens deze vergadering of 
vergaderingen geformuleerde opmerkingen, aanbevelingen en bezwaren2224. Indien 
niet aan deze zaken wordt tegemoet gekomen, worden de redenen daarvoor expliciet 
in de aanhef van het convenant dan wel in de daaraan voorafgaande voorbereidende 
akten opgenomen2225. 
 
Om het voorwerp te zijn van een convenant, moet de te herontwikkelen brownfield 
beantwoorden aan een aantal criteria, waarbij vooral de stabiliteit, de slaagkansen en 
de relevantie van het project belangrijk zijn. De betrokken actoren kunnen dit 
motiveren aan de hand van de ligging en de staat van de projectgronden, de beoogde 
meerwaarden op sociaal, economisch en milieuvlak, de structurele uitwerking van het 
project, een financieel plan en de expertise en kredietwaardigheid van de 
brownfieldontwikkelaars2226. Er moet dus van bij de aanvang van een 
brownfieldproject een duidelijke en doordachte visie zijn. Pas dan zal de Vlaamse 
regering in een brownfieldconvenant stappen. 
 
Volgens artikel 6 lid 1 van het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten worden in een 
brownfieldconvenant onder meer afspraken gemaakt over2227: de duur van het project; 
de procedurele behandeling van aanvragen betreffende goedkeuringen, machtigingen, 
vergunningen of subsidies2228; de verbintenissen van de actoren; de wijze van 
ondersteuning, begeleiding en aansturing van en rapportering over de voortgang van 
het project; de mogelijkheid tot wijziging van het convenant en tot toetreding van 
nieuwe partijen en uittreding van bestaande partijen2229; de mogelijkheid voor 
convenantspartijen om in het raam van het convenant onderlinge overeenkomsten te 
sluiten; en de maatregelen bij niet-naleving van of uittreding uit het convenant2230. 
 
Eens een brownfieldconvenant afgesloten is, vaardigen de Vlaamse regering, de van 
het Vlaamse Gewest afhangende besturen en de lokale besturen geen regelen of 
richtlijnen meer uit die strengere eisen omvatten dan de voorwaarden die zijn 
opgenomen in een geldende brownfieldconvenant2231. De memorie van toelichting 

                                                 
2224 Art. 8 §4 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2225 Memorie van toelichting, Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2226 Art. 7 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2227 Het Milieubeleidsovereenkomstendecreet (decreet van 15 juni 1994 betreffende de 
milieubeleidsovereenkomsten, B.S. 8 juli 1994) lijkt voor meerdere van deze bepalingen als 
inspiratiebron gediend te hebben. 
2228 De afspraken betreffen dus niet de inhoud van de goedkeuring, machtiging, vergunning of 
subsidiebeslissing, maar enkel de procedurele behandeling. De betrokken overheden doen namelijk in 
het kader van een convenant geen afstand van hun discretionaire beoordelingsbevoegdheid. Over de 
verhouding met de betrokken decreten, cfr. infra. 
2229 De uittredende partij moet ingevolge van artikel 10 §2 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten een 
uittredingstermijn in acht nemen. Deze termijn bedraagt normaal zes maanden, maar de 
convenantspartijen mogen een andere termijn afspreken. Deze mag niet langer zijn dan één jaar. 
2230 In de memorie van toelichting baseren de opstellers van het decreet zich op een arrest van het Hof 
van Cassatie van 6 december 1996 (gepubliceerd in R.W. 1998-90, 680) om te stellen dat aan de 
voortijdige uittreding een bepaald verplicht te betalen forfaitair bedrag kan worden verbonden. Dat 
bedrag zou dan de tegenprestatie zijn om het recht van opzegging te kunnen uitoefenen. 
2231 Art. 9 lid 2 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
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verduidelijkt dat zij wel degelijk nieuwe strengere regelen of richtlijnen mogen 
aanmaken, maar dat zij dan voor wat betreft die meer stringente artikelen een 
uitzondering moeten maken voor wat de lopende convenanten betreft. Hierop geldt 
opnieuw een uitzondering, namelijk wanneer de regelen of richtlijnen met strengere 
eisen zijn ingegeven door een dringende noodzaak of door dwingende verplichtingen 
van internationaal- of Europeesrechtelijke aard2232. In dat geval zijn de regelen of 
richtlijnen ook van toepassing op de lopende brownfieldconvenanten.  
 
Artikel 5 van het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten bepaalt vervolgens dat een 
brownfieldconvenant kan worden gesloten in de periode vanaf de dag van 
inwerkingtreding van het decreet tot en met 31 december 2009. Het Ontwerpdecreet 
Brownfieldconvenanten gaat dus uit van een bepaalde geldigheidsduur, een soort van 
experimentele fase. Dat is zeer uitzonderlijk. Het gebeurt nog dat milieuregelgeving 
een vooraf opgelegde geldigheidsduur heeft, maar het gaat dan meestal om 
uitvoeringsbesluiten met betrekking tot maatregelen van financiële aard (subsidies, 
heffingen,…)2233. Bij dergelijke uitvoeringsbesluiten is het normaal, omdat sommige 
maatregelen moeilijk voor een onbepaalde termijn in de begroting ingeschreven 
kunnen worden. Bovendien liggen de principes van de maatregelen dan bij decreet 
vast en het decreet in kwestie heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Bij het 
Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten gaat het echter in de eerste plaats wel om het 
decreet zelf dat beperkt in duur is en in de tweede plaats zijn de financiële aspecten 
eerder beperkt. De reden voor de bepaalde geldigheidsduur van dit decreet is dat de 
techniek van brownfieldconvenanten juridisch nog onontgonnen terrein is2234. De 
decreetgever heeft er nog geen praktische ervaring mee. Dat blijkt ook uit het feit dat 
in de loop van 2009 een expertenpanel de algemene werking van de 
brownfieldprojecten en de brownfieldconvenanten moet evalueren, waarbij zal 
worden nagegaan welke tijdelijke maatregelen omgezet kunnen worden in vaste 
rechtsregelen2235. De vraag rijst dan of dat de bevoegdheid om decreten op te stellen 
wel gebruikt zou mogen worden voor dergelijke experimenten. Daar staat tegenover 
dat het verdedigbaar is in dit geval een decreet met een bepaalde geldigheidsduur te 
verkiezen boven een decreet met een onbepaalde geldigheidsduur, maar waarbij de 
Vlaamse regering na een zekere tijd geen brownfieldconvenanten meer zou 
afsluiten2236. 
 

                                                 
2232 Deze bepaling komt sterk overeen met artikel 4 §1 lid 1 van het 
Milieubeleidsovereenkomstendecreet, dat als volgt luidt: “Het Gewest zal gedurende de 
geldingstermijn van de milieubeleidsovereenkomst, geen reglementering uitvaardigen door middel van 
een uitvoeringsbesluit die, met betrekking tot de door de milieubeleidsovereenkomst behandelde 
punten, strengere eisen stelt dan deze laatste. Het Gewest blijft evenwel bevoegd om verordenend op te 
treden, hetzij in geval van dringende noodzaak, hetzij om te voldoen aan dwingende verplichtingen van 
internationaal- of Europeesrechtelijke aard. Vooraleer gebruik te maken van deze bevoegdheid, pleegt 
het Gewest overleg met de andere partijen bij de milieubeleidsovereenkomst”. 
2233 Zie bijvoorbeeld het besluit van de Vlaamse regering van 5 september 2003 houdende subsidiëring 
van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen, B.S. 5 februari 2004. Dat besluit was 
in werking getreden op 5 september 2003 en werd opgeheven op 1 januari 2007. 
2234 Memorie van toelichting, Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. Zie ook X, “Nieuw decreet over 
brownfieldconvenanten in de maak”, Milieu en Bedrijf 2006, nr. 12, 3. 
2235 Art. 24 §1 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2236 De SERV en de MiNa-Raad spreken in hun advies alvast waardering uit voor het experimenteel 
karakter van het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. Zie SERV/MINA-RAAD, Advies van 8 juni 
2006 (MiNa-Raad) en 14 juni 2006 (SERV) over het voorontwerp van decreet brownfieldconvenanten, 
nr. 2006/21, 6. 
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5) Facilitair kader ten behoeve van brownfieldconvenanten 
 
5.1. Principe 
 
Eens een convenant omtrent de ontwikkeling van een brownfield gesloten wordt, 
geniet de brownfieldontwikkelaar van een aantal faciliteiten. Deze zijn van 
administratief-juridische en van financiële aard en komen de werkbaarheid, de 
organiseerbaarheid en de flexibiliteit van het project ten goede. De faciliteiten doen 
geen afbreuk aan eventuele andere faciliteiten of voordelen die op de betrokken 
handelingen van toepassing zijn op grond van een wetskrachtige of reglementaire 
norm (bv. het decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking2237, 
dat het aangaan van PPS-projecten faciliteert2238), een bijzondere erkenning of een 
overeenkomst2239. 
 
5.2. Administratief-juridische faciliteiten 
 
Een eerste administratief-juridische faciliteit is dat de brownfieldontwikkelaar met 
betrekking tot het brownfieldproject voor alle aanvragen voor en de informatie-
uitwisseling over goedkeuringen, machtigingen, vergunningen en subsidies bij een 
uniek loket terecht kan binnen het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO). 
Daardoor worden de administratieve lasten via één centraal punt gekanaliseerd. 
 
Een tweede administratief-juridische faciliteit is dat de Vlaamse regering tijdens de 
duurtijd van het convenant ten behoeve van de gevraagde goedkeuringen, 
machtigingen, vergunningen en subsidies kan afwijken van een aantal belangrijke 
aspecten in negen decreten. Deze decreten staan opgesomd in het Ontwerpdecreet 
Brownfieldconvenanten. Het gaat om de volgende: 

1. het Decreet monumenten en stads- en dorpsgezichten2240; 
2. het Milieuvergunningsdecreet; 
3. het DABM; 
4. het Bodemsaneringsdecreet; 
5. het Leegstandsdecreet; 
6. het Coördinatiedecreet2241; 
7. het Natuurbehoudsdecreet2242; 
8. het DRO; 
9. het Decreet economisch ondersteuningsbeleid2243. 

Met betrekking tot deze decreten kan de Vlaamse regering afwijken van: 1) de duur 
van de behandeltermijnen; 2) de duur van het eventuele openbaar onderzoek; 3) de 

                                                 
2237 B.S. 19 september 2003. 
2238 Er moet hierbij worden opgemerkt dat niet elk brownfieldproject waarover een convenant wordt 
gesloten een PPS-project zal uitmaken. 
2239 Art. 11 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2240 Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, B.S. 22 
april 1976. 
2241 Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996. Dit decreet werd 
gepubliceerd bij het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse regering van 24 september 1996 tot coördinatie van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, B.S. 15 maart 1997. 
2242 Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, B.S. 10 januari 
1998. 
2243 Decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, B.S. 25 maart 2003. 
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chronologie van het procedureverloop; en 4) de omvang van de voor het verkrijgen 
van de goedkeuring, machtiging, vergunning of subsidie aan te leveren informatie2244. 
De afwijkingen moeten wel worden neergelegd in een besluit, dat eerst gevolg kan 
hebben indien het door de decreetgever is bekrachtigd binnen zestig kalenderdagen 
nadat het aan het Vlaams Parlement is voorgelegd2245. Wordt het besluit niet 
bekrachtigd, dan kunnen de afwijkingen dus niet plaatsvinden. De opstellers van het 
decreet willen op die manier vermijden dat er reeds rechten voor derden ontstaan vóór 
de bekrachtiging, aangezien het Vlaams Parlement ook de mogelijkheid heeft om niet 
te bekrachtigen. Voor het geval waarin de bodem van een in het kader van een 
convenant ontwikkelde brownfield verontreinigd is, wordt er op gewezen dat voor 
afwijkingen van het Bodemsaneringsdecreet nog steeds artikel 48 en 48ter van dat 
decreet kunnen gebruikt worden, zodat de bekrachtiging van het Vlaams Parlement 
niet nodig is. De beslissing van de Vlaamse regering om artikel 48 of 48ter toe te 
passen volstaat. 
 
Een derde administratief-juridische faciliteit bestaat erin dat de werken en 
handelingen in het kader van een brownfieldproject steeds beschouwd worden als 
werken, handelingen en wijzigingen van algemeen belang in de zin van artikel 103 
DRO2246. Het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten bespoedigt op die manier de 
behandeling van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen2247. De 
stedenbouwkundige vergunningen worden verleend door de Vlaamse Regering of de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Er wordt beslist binnen een termijn van 
90 dagen na ontvangst van de aanvraag. Het college van burgemeester en schepenen 
brengt advies uit binnen 30 dagen na ontvangst van de adviesaanvraag, tenzij de 
gemeente zelf de aanvrager is2248. 
 
Tot slot voorziet het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten nog in enkele 
administratief-juridische faciliteiten op het vlak van het administratief goederenrecht. 
Zo kan de Vlaamse regering de erfdienstbaarheden tot openbaar nut opleggen die zij 
noodzakelijk acht voor de verwezenlijking van een brownfieldproject2249. Voorts kan 
de Vlaamse regering overgaan tot de onteigening van onroerende goederen die vereist 
zijn voor de realisatie van een brownfieldproject of kan zij andere rechtspersonen, die 
bevoegd zijn om onroerende goederen ten algemenen nutte te onteigenen, machtigen 
tot de onteigening2250. De Vlaamse regering is er, met het oog op de realisatie van een 
brownfieldproject, ook toe gemachtigd om onroerende goederen die behoren tot het 
private domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest te vervreemden 
en er zakelijke rechten op te vestigen, zonder verdere goedkeuring of machtiging en 
zonder voorafgaande kennisgeving aan de personen die volgens de laatste kadastrale 

                                                 
2244 Art. 13 §2 lid 1 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2245 Art. 13 §2 lid 2 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. Het concept van de bekrachtiging is 
geïnspireerd door het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten 
in het onderwijs, B.S. 2 februari 2006 (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1059/3, 14). 
2246 Art. 14 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. Voor dergelijke werken staat het DRO toe af te 
wijken van de voorschriften van een plan van aanleg of een RUP (zie art. 103 DRO). 
2247 Beleidsbrief Ruimtelijke Ordening/Onroerend Erfgoed 2006-2007, Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 
967/1, 26. 
2248 Memorie van toelichting, Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2249 Art. 16 §1 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2250 Art. 17 §1 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
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toestand een principaal zakelijk recht bezitten op de aangrenzende percelen2251. De 
onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein2252 kunnen door middel van 
een stationeer- of wegvergunning aan een natuurlijke of rechtspersoon ter beschikking 
worden gesteld2253. Een laatste faciliteit betreft de voorkooprechten. De Vlaamse 
overheid zal ingevolge artikel 20 op de projectgronden geen voorkooprechten 
uitoefenen gedurende de periode die loopt vanaf de inwerkingtreding van de 
brownfieldconvenant tot en met 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar 
waarin deze convenant een einde nam. Projectontwikkelaars zullen anders 
weigerachtig staan tegenover het leveren van belangrijke inspanningen op het vlak 
van bijvoorbeeld heraanleg of sanering. 
 
5.3. Financiële faciliteiten 
 
Wat vervolgens de faciliteiten van financiële aard betreft, moet verwezen worden naar 
de artikelen 15, 21, 25 en 26 van het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. Een 
eerste financiële faciliteit die hier besproken wordt en die waarschijnlijk meteen ook 
de belangrijkste is, wordt gevormd door het feit dat de Participatiemaatschappij 
Vlaanderen (PMV) brownfieldprojecten financieel kan ondersteunen. De PMV kan 
zich namelijk op grond van artikel 21 §1 lid 1 Ontwerpdecreet 
Brownfieldconvenanten, naast haar generieke taken, toeleggen op het realiseren van 
brownfieldprojecten die het voorwerp uitmaken van een brownfieldconvenant. De 
deelname van de PMV kan volgens het RIA-rapport “onder meer de vorm aannemen 
van een financiële tussenkomst, een participatie in een PPS-rechtspersoon, of een 
tussenkomst met betrekking tot de verzekering die kan afgesloten worden ter dekking 
van de overschrijding van de kosten voor de herontwikkeling van brownfields, dan 
wel tot afscherming van aansprakelijkheden”. De PMV krijgt op die manier een 
belangrijke rol toebedeeld in het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten2254. Binnen 
de PMV is er 22 miljoen euro voorzien om mee te participeren in concrete 
projecten2255. Opdat de andere convenantspartijen reeds voor het sluiten van het 

                                                 
2251 Art. 18 lid 1 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. Deze bepaling is ook van toepassing op de 
van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest afhangende rechtspersonen. 
2252 Het gaat om het openbaar domein van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de daarvan 
afhangende rechtspersonen of de lokale besturen. 
2253 Art. 19 lid 1 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2254 Dat wordt overigens ook herhaaldelijk bevestigd in een aantal beleidsbrieven van Minister Van 
Mechelen. Zie bijvoorbeeld: 

- de Beleidsbrief Ruimtelijke Ordening/Monumenten en Landschappen 2005-2006: “PMV 
wordt als openbare investeringsmaatschappij naar voor geschoven om van overheidswege een 
financiële rol te spelen in de brownfieldontwikkeling, waarbij PMV niet in de plaats treedt van 
wie wettelijk aansprakelijk is voor de verontreiniging, maar wel als pps-facilitator” (Parl. St. 
Vl. Parl. 2005-06, nr. 541/1, 46). 

- de Beleidsbrief Ruimtelijke Ordening/Onroerend Erfgoed 2006-2007: “De PMV 
(ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) wordt als speler op het vlak van PPS-verbanden tussen 
het Vlaamse Gewest en brownfieldprojectontwikkelaars bevestigd. De PMV onderhandelt 
autonoom met de projectontwikkelaars, vennootschappen of bedrijven over de modaliteiten 
van de projectgebonden financiering” (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 967/1, 26). 

- de Beleidsbrief Financiën en Begroting 2006-2007: “Door gebruik te maken van 
brownfieldconvenanten zal PMV zich actief op dit domein kunnen begeven dat van groot 
belang is voor de uitbouw van onze economische infrastructuur op het gebied van 
bedrijventerreinen” (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 966/1, 68). 

2255 Dat blijkt uit het RIA-rapport en uit de laatste nota aan de leden van de Vlaamse regering voor de 
definitieve goedkeuring van het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten na het advies van de Raad van 
State. 
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convenant een zicht hebben op de participatie van de PMV, kan de PMV 
voorafgaandelijk afspraken maken over haar aandeel in een brownfieldproject, onder 
de opschortende voorwaarde dat het convenant daadwerkelijk wordt gesloten2256.  
 
De PMV-participatie gebeurt met het oog op het realiseren van winst, of minstens een 
financiële return2257. De beleidsbrief Ruimtelijke Ordening/Onroerend Erfgoed 2006-
2007 voegt er het volgende aan toe: 

“Deze return kan zich verwezenlijken op korte, middellange of lange 
termijn. Een oordeelkundige combinatie van projecten met onmiddellijk 
rendement met projecten die op langere termijn winstgevende effecten 
sorteren, kan daarbij vermijden dat globale deficits ontstaan, maar ook dat 
slechts snel renderende projecten worden geselecteerd (‘egalisatie’-
principe)”2258. 

Daaruit kan afgeleid worden dat de PMV enkel zal deelnemen in 
brownfieldontwikkelingen die verwacht worden minstens het break-evenpoint te 
bereiken. De vraag is dan of er nog wel convenanten afgesloten zullen worden 
omtrent brownfieldprojecten die een lage of negatieve financiële return hebben. 
Nochtans zijn het juist deze projecten die de meeste behoefte hebben aan financiële 
ondersteuning2259. Bovendien lijkt de PMV met dit uitgangspunt in het vaarwater te 
komen van andere financiers, zoals bijvoorbeeld de banken. 
 
De verduidelijking omtrent het winstoogmerk is belangrijk, omdat ze voor de 
opstellers van het decreet een van de hoofdredenen vormt om de financiële 
participatie van de PMV niet als een staatssteun te beschouwen. Zoals reeds eerder 
aangegeven, moeten de lidstaten namelijk de Europese Commissie op de hoogte 
brengen van elk voornemen tot invoering van een steunmaatregel. De Commissie 
controleert dan de maatregel op de verenigbaarheid met artikel 87 lid 1 EG-
Verdrag2260. De Raad van State had er in zijn advies over het Ontwerpdecreet 
Brownfieldconvenanten op gewezen dat de ontworpen regeling effectief vooraf 
diende te worden aangemeld bij de Commissie. De opstellers van het decreet zijn er 
echter van overtuigd dat dit niet nodig is, onder meer omdat, gezien het 
winstoogmerk, de PMV zich zou opstellen en gedragen als een privé-investeerder en 
er dus geen sprake zou zijn van een “steun van overheidswege”. Om te beoordelen of 
een maatregel een voordeel toekent, en er dus sprake kan zijn van “steun”, hanteert 
het Hof van Justitie namelijk het criterium van de “voorzichtige particuliere 
investeerder”: indien een particulier investeerder die qua omvang vergelijkbaar is met 
de organen die de publieke sector beheren, in vergelijkbare omstandigheden ertoe zou 
kunnen worden gebracht, een even grote hoeveelheid kapitaal in te brengen, mede 
gelet op de ten tijde van de inbreng beschikbare informatie en te verwachten evolutie, 
dan handelt de overheid als een voorzichtige particuliere investeerder en dan kan er 
geen sprake zijn van staatssteun2261. In het licht van dit criterium kan inderdaad 
worden geargumenteerd dat de PMV geen staatssteun toekent. 
 

                                                 
2256 Art. 21 §1 lid 2 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2257 Memorie van toelichting, Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2258 Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 967/1, 26. 
2259 SERV/MINA-RAAD, o.c., 18. 
2260 Art. 88 lid 3 EG-Verdrag. 
2261 H.v.J. 16 mei 2002 Frankrijk tegen de Commissie, nr. C-482/99, Jur. H.v.J. 2002, I, 4397. 
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Een tweede argument van de opstellers van het decreet om de financiële participatie 
van de PMV niet als een staatssteun te beschouwen is dat de regeling een generiek 
kadert vormt, dat in werking treedt indien voldaan is aan decretaal omschreven 
criteria. Het zou aldus niet gaan om steunmaatregelen ten behoeve van “bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producties”, zoals artikel 87 lid 1 EG-Verdrag vereist. Dit 
argument overtuigt minder. Doordat de Vlaamse regering brownfieldprojecten met 
specifieke kenmerken prioritair kan behandelen, zij blijkens de persmededeling van 
minister Van Mechelen van 14 juli 2006 wel degelijk bepaalde brownfields voor ogen 
heeft, en doordat de PMV zeer gericht zal participeren, lijkt hier niet echt sprake van 
algemene maatregelen van economisch beleid. Bovendien moet de term “bepaalde” 
niet geïnterpreteerd worden als een bij naam genoemde onderneming of productie. Uit 
de bij de bespreking van de staatssteunregeling aangehaalde voorbeelden valt af te 
leiden dat de meeste van de goedgekeurde steunmaatregelen een soort van – wat de 
opstellers van het decreet zouden noemen – generiek kader scheppen2262. Toch 
melden de verschillende lidstaten de maatregelen aan en beoordeelt de Commissie ze 
ook in detail. 
 
De conclusie zou moeten zijn dat vooral op basis van het eerste argument de niet 
aanmelding van de regeling verantwoord kan zijn. De opstellers van het decreet 
vergeten in hun argumentatie omtrent de aanmelding echter dat de Raad van State in 
zijn advies ook gewezen heeft op een tweede financiële faciliteit die aanmelding 
noodzakelijk zou maken en wel de in artikel 25 van het Ontwerpdecreet 
Brownfieldconvenanten voorziene vrijstelling van de registratierechten voor de 
overeenkomsten tot overdracht of aanwijzing van onroerende goederen als bedoeld in 
de artikelen 44, 109 en 131 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten2263. In het kader van een brownfieldproject kunnen namelijk meerdere 
overdrachten van onroerende goederen plaatsvinden. Door de vrijstelling worden de 
zware kosten en lasten bij de uitvoering van een project gedrukt. De vrijstelling geldt 
wel enkel voor zover de betrokken onroerende goederen deel uitmaken van een 
brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een brownfieldconvenant, en op 
voorwaarde dat de overdracht of de aanwijzing geschiedt met het oog op de realisatie 
van het project. Bovendien vervalt de gunstmaatregel indien het brownfieldproject 
niet wordt uitgevoerd conform het in het convenant opgenomen tijdskader. Volgens 
de Raad van State kan deze gunstmaatregel voor de betrokken ondernemingen een 
steunmaatregel vormen, waardoor de aanmelding van de regeling bij de Europese 
Commissie noodzakelijk is. De opstellers van het decreet lijken deze opmerking over 
het hoofd te hebben gezien. Waarschijnlijk schrikken zij ook terug voor een 
aanmelding, omdat het risico bestaat dat de Commissie de regeling dan afkeurt2264 en 
omdat de procedure gemakkelijk een half jaar tot een jaar in beslag neemt2265. 
Nochtans moet in principe de Raad van State worden bijgetreden en moet worden 
geconcludeerd dat voor het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten een aanmelding 
                                                 
2262 Cfr. supra. 
2263 Zie voetnoot 3 van het advies van de Raad van State over het voorontwerp van decreet betreffende 
de brownfieldconvenanten. 
2264 Daar staat wel tegenover dat een niet aangemelde steunmaatregel achteraf door het Hof van Justitie 
als een verboden steunmaatregel kan worden gezien. 
2265 Zie de aangehaalde voorbeelden bij de bespreking van de staatssteunregeling. Er zijn uitschieters 
waarbij de procedure zelfs meer dan twee jaar duurt. De duur hangt wel sterk af van hoeveel 
bijkomende informatie de Commissie nodig heeft om de aangemelde steunmaatregel te kunnen 
beoordelen. De duur kan dus beperkt worden door een zo volledig mogelijk en kwaliteitatief 
hoogstaand dossier in te dienen. 
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vereist is. De vrijstelling van de registratierechten zou eventueel wel onder de 
uitzondering van de de minimis-regel kunnen vallen. Wanneer het totale bedrag van 
de steun die is verleend aan één onderneming, niet hoger is dan 100.000 EUR over 
een periode van drie jaar, is de steun namelijk niet onderworpen aan de voorafgaande 
notificatie aan de Commissie2266. 
 
Een derde financiële faciliteit, neergeschreven in artikel 15, speelt enkel een rol 
wanneer het brownfieldproject een of meerdere verontreinigde gronden omvat. Indien 
dat het geval is, zal OVAM aan het brownfieldconvenant deelnemen en kan zij bij de 
overdracht van een verontreinigde projectgrond afzien van het eisen van een 
financiële zekerheidsstelling. Dat is positief, omdat de financiële zekerheidsstelling 
een zware extra financiële last is die de overdracht kan afremmen. Bij of krachtens het 
convenant moet dan wel voorzien zijn in voldoende waarborgen dat diegene die zich 
engageert tot de bodemsanering daadwerkelijk zijn verplichtingen nakomt2267. De 
opstellers van het decreet gaan er namelijk van uit dat bij de uitvoering van een 
brownfieldproject waaromtrent een brownfieldconvenant is afgesloten waaraan ook 
OVAM deelneemt, ervan mag worden uitgegaan dat het engagement en de bereidheid 
tot uitvoering van de bodemsanering aanwezig is, en dat in het kader van het 
convenant voldoende zekerheden en waarborgen daartoe kunnen worden 
ingebouwd2268. 
 
Hiermee gerelateerd, is het feit dat de PMV en OVAM er op basis van artikel 21 §2 
Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten toe gehouden zijn om een protocol af te 
sluiten omtrent de ondersteuning van brownfieldprojecten die een of meerdere 
gronden met (potentiële) bodemverontreiniging omvatten. In het protocol zouden 
afspraken moeten worden vastgelegd over de taakverdeling ter zake en de billijke 
return die uit de gezamenlijk ondersteunde brownfieldprojecten voortvloeit. Nu de 
PMV zich echter in brownfieldprojecten als een privé-investeerder zal opstellen en 
gedragen, is het nut van een dergelijk protocol onduidelijk. 
 
Een laatste financiële faciliteit betreft de retributie op het verkrijgen van vergunningen 
voor het privatief gebruik van het domein van de wegen en hun aanhorigheden 
ressorterend onder het beheer van het Vlaams Gewest2269. De overheid kan namelijk 
een particulier de toestemming verlenen om een gedeelte van het openbaar domein (in 
dit geval de wegen en hun aanhorigheden) voor een bepaalde duur en op een wijze die 
het recht van anderen uitsluit, in gebruik te nemen. Het privatief gebruik van het 
domein van de wegen en hun aanhorigheden ressorterend onder het beheer van het 
Vlaams Gewest kan worden toegestaan met een vergunning2270. Het verkrijgen van 
een dergelijke vergunning is onderworpen aan het betalen van een retributie2271. Er 
wordt in dit verband een nieuw punt (5°) toegevoegd aan artikel 43 lid 3 van het 
decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
                                                 
2266 Art. 2 Verordening (EG) Nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de 
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun, P.B. L. 13 januari 2001, 
afl. 10. 
2267 Art. 15 lid 2 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2268 Memorie van toelichting, Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2269 Zie art. 26 Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten. 
2270 Art. 40 §1 Decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1993, B.S. 29 december 1992. 
2271 Art. 40 §2 Decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1993. 
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1993. Daardoor zou de Vlaamse regering de werken en handelingen gesteld in het 
kader van een brownfieldproject2272 kunnen vrijstellen van het vaste en het variabele 
gedeelte van de retributie2273.  
 
3. Bedenkingen bij het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten 
 
Het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten is het resultaat van een zeer interessante 
denkoefening omtrent de uitwerking van een specifiek juridisch kader voor 
brownfieldontwikkeling. Er zijn echter meerdere bedenkingen te formuleren. Daarbij 
moet wel worden opgemerkt dat een deel van deze bedenkingen samenhangt met de 
focus van dit onderzoek. Verscheidene bedenkingen zijn overigens reeds aan bod 
gekomen. Het gaat onder meer om het feit dat het Ontwerpdecreet 
Brownfieldconvenanten in principe openstaat voor een onbepaald aantal brownfields. 
Nochtans lijkt de Vlaamse regering welbepaalde brownfields voor ogen te hebben. 
Het was daarom misschien toch beter geweest dat de opstellers van het decreet de 
oorspronkelijke mogelijkheid voor de Vlaamse regering om bij besluit een 
prioriteitenlijst voor PMV-participatie vast te leggen, behouden hadden en dat zij de 
hele steunregeling gewoon hadden aangemeld bij de Europese Commissie.  
 
Een andere bedenking betreft het feit dat het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten 
vooral lijkt te zijn bedoeld voor niet verontreinigde brownfields of brownfields die 
hoogstens slechts minimaal verontreinigd zijn. De PMV zal bijvoorbeeld enkel maar 
participeren (lees: financieel ondersteunen) indien het project een voldoende hoge 
financiële return oplevert. Dat zal bij ernstig verontreinigde brownfields vaak niet het 
geval zijn. De vraag is dan of er omtrent deze laatste brownfields nog wel 
convenanten afgesloten zullen worden. Het risico bestaat dat de echte kankerplekken 
onaangeroerd blijven liggen. Deze indruk wordt versterkt door de bevinding dat 
OVAM slechts een zeer beperkte rol speelt in de hele regeling. 
 
Wat daarnaast opvalt bij de bespreking van de verschillende financiële faciliteiten, is 
dat de noodzaak, doeltreffendheid en impact ervan telkens slechts zeer summier 
onderbouwd zijn. De SERV en de MiNa-Raad hadden nochtans expliciet gevraagd 
naar een nadere onderbouwing, mede in het licht van de reeds beschikbare 
ondersteuningsmechanismen van het beleid inzake regionale ontwikkeling en het 
decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid. Zij 
verwachtten dat de reguleringsimpactanalyse (RIA) die onderbouwing zou 
verschaffen, maar dat is niet het geval2274. 
 
Een volgende bedenking is dat het binnen een brownfieldconvenant ontbreekt aan een 
leidende figuur, een persoon die een brownfield doorheen het hele 
ontwikkelingsproces trekt en alles ook nauwgezet opvolgt, beheert en controleert. Er 
zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan de aanduiding door de 

                                                 
2272 Als voorbeeld van werken en handelingen, waarvoor een vergunning voor het privatief gebruik van 
het domein van de wegen en hun aanhorigheden nodig is, kan gedacht worden aan het plaatsen van 
containers of een saneringsinstallatie op de weg. 
2273 De memorie van toelichting spreekt enkel van een vrijstelling op het variabele gedeelte van de 
retributie, maar de Vlaamse regering kan sinds 1 januari 2004 wel degelijk zowel een vrijstelling 
verlenen van het vaste als van het variabele gedeelte. 
2274 SERV/MINA-RAAD, o.c., 18. 
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convenantspartijen van een soort van “brownfieldmanager”, die deze taken voor zijn 
rekening neemt.  
 
Een laatste opmerking betreft de administratief-juridische faciliteit dat de Vlaamse 
regering tijdens de duurtijd van het convenant kan afwijken van een aantal belangrijke 
aspecten in een aantal basisdecreten. Het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten 
lijkt in dit verband soms onvoldoende rekening te houden met de complexiteit van het 
reeds bestaande juridische kader. De afwijkingen worden in één fase gegoten: de 
bekrachtiging door de decreetgever nadat ze aan het Vlaams Parlement voorgelegd 
zijn. De vraag is of het zo eenvoudig zal kunnen gaan in de praktijk. Bijvoorbeeld in 
het ruimtelijke ordeningsrecht zijn bepaalde inspraakprocedures zeer uitgebreid 
geregeld en ook zeer belangrijk en sterk verankerd in de maatschappij. Het zou in de 
praktijk wel eens bijzonder moeilijk kunnen zijn om met een eenvoudige 
bekrachtiging deze inspraakprocedures te omzeilen. Bovendien staat onder meer het 
standstillbeginsel dit ook niet zo maar toe. 
 
4. Conclusie 
 
Het bestaande juridische kader is nog onvoldoende aangepast om een vlotte en 
efficiënte sanering en ontwikkeling van de bestaande brownfields te garanderen. 
Ingrijpende wijzigingen dringen zich op. Vanuit wetgevingstechnisch oogpunt en 
vanuit de noodzaak een geïntegreerd brownfieldbeleid uit te werken, is de invoeging 
van een brownfieldregelgeving in een bestaand decreet niet aan te raden. De keuze 
voor de creatie van een nieuw zelfstandig brownfielddecreet verdient de voorkeur. In 
een apart decreet kan de overheid een regeling uitwerken die volledig aangepast is aan 
de specifieke noden. Alleen op die manier is een werkelijk geïntegreerd en optimaal 
brownfieldbeleid mogelijk. 
 
Een eerste concreet initiatief met betrekking tot een zelfstandig brownfielddecreet is 
het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten dat op 21 maart 2007 in het Vlaams 
Parlement werd aangenomen. Het Ontwerpdecreet Brownfieldconvenanten werkt een 
specifiek juridisch kader voor brownfieldontwikkeling uit en stelt voor om te werken 
met brownfieldconvenanten. Dat uitgangspunt is zeker aantrekkelijk. Het staat toe om 
binnen een vooraf uitgestippeld kader overeenkomsten af te sluiten waarbij de 
convenantspartijen toch over voldoende vrijheid beschikken om concrete afspraken te 
maken in functie van de te ontwikkelen brownfield. Het Ontwerpdecreet 
Brownfieldconvenanten roept echter meerdere bedenkingen op. Op grond van deze 
bedenkingen moet geconcludeerd worden dat het ontwerpdecreet in de huidige versie 
een onvoldoende antwoord biedt op de brownfieldproblematiek. Toch vormt het een 
goede vertrekbasis. Mits de nodige aanpassingen, zou het kunnen uitgroeien tot een 
volwaardig brownfielddecreet. 
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TOT SLOT 
 

“De zogenaamde ‘brownfield-gedachte’ is erop gericht de zware erfenis van 
voormalige (veelal industriële) terreinen aan te pakken en ze opnieuw bruikbaar te 
maken. Er wordt duidelijk gestreefd naar een integratie van de site in de omgeving. 

De uitgangspunten hierbij zijn een gebruiksklare ontwikkeling die inspeelt op de 
lokale en regionale behoeften inzake gebruik van terreinen en een duurzame 

ontwikkeling”. 
Milieubeleidsplan 2003-20072275 

 
 
September 2006. Nadat OVAM meer dan drie jaar geleden de controle over de 
terreinen van het vroegere bedrijf Balmatt te Mol overgenomen heeft, lijkt er eindelijk 
een doorbraak in de sanering en ontwikkeling van deze brownfield. Op 20 juli 2006 
kondigde minister van Leefmilieu Peeters aan dat het financiële luik van de operatie 
volledig rond was2276. De Balmatt-site is een verlaten industrieel gebouw op een site 
van ongeveer 6,7 ha te Mol, waarvan de eigenaar in 1998 failliet werd verklaard. 
Omdat de curatoren niet over de middelen beschikken om tot sanering over te gaan 
werd het terrein opgenomen op de lijst van de terreinen waar de OVAM tot 
ambtshalve sanering kan overgaan. De totale kostprijs voor de sloop van de 
gebouwen, de asbestverwijdering, de bodemsanering en de herontwikkeling wordt 
geraamd op 18,3 miljoen euro. Vervolgens gaf de minister op 21 september 2006 het 
startschot voor een aantal veiligheidsmaatregelen, zoals de verwijdering van zakken 
asbest en de onderstutting en afbraak van bepaalde bouwwerken2277. Deze 
veiligheidsmaatregelen zijn noodzakelijk om de volledige sloop en vervolgens de 
sanering veilig te laten verlopen. OVAM bereidt, in overleg met de 
Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Vlaamse Milieuholding (VMH), de 
noodzakelijke werken voor2278. Na de sanering zal het terrein een bedrijventerrein 
blijven. Er wordt aan gedacht een soort van “milieu-technologie-valley” in te richten, 
aansluitend op de kenniscentra de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek 
(VITO) en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK). 
 
De Lommelse Maatheide anno 2007. Het terrein is volledig gesaneerd. De sanering 
werd in maart 2003 aangevat door de onderneming SCR-Sibelco NV, die het terrein 
kocht om kwartszand te ontginnen. Op 9 januari 2004 stelde de Vlaamse regering de 
Maatheide vast als site2279. Op basis van artikel 48ter Bodemsaneringsdecreet, dat 
enkel geldt voor sites, kon de Vlaamse regering afwijken van de klassieke 
bodemsaneringsprocedure. In november 2004 was de sanering afgerond. SCR-Sibelco 
NV ontgint er nu effectief het kwartszand. 
 

                                                 
2275 X, Milieubeleidsplan 2003-2007, 2003, 104, beschikbaar op 
http://www.mina.be/uploads/MBP_milieubeleidsplan_20032007.pdf (laatst bezocht op 5 april 2007). 
2276 Persbericht van 20 juli 2006, op http://www.krispeeters.be/viewobj.jsp?id=221266 (laatst bezocht 
op 5 april 2007). 
2277 Persbericht van 21 september 2006, op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/176?actionReq=actionPubDetail&fileItem=1117 (laatst bezocht op 
5 april 2007). 
2278 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 19/4-G, 16. 
2279 Besluit van de Vlaamse regering van 9 januari 2004, B.S. 4 februari 2004. 
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Dit onderzoek vertrekt van een reëel maatschappelijk probleem, eerder dan van een 
wel omlijnd juridisch probleem. Het onderwerp is niet zozeer een bepaalde wetgeving 
of rechtspraak, maar de vaststelling dat tal van brownfields verspreid liggen over het 
Vlaams Gewest. Een brownfield wordt voor dit onderzoek gedefinieerd als zijnde een 
verlaten of onderbenut terrein waarop een of meerdere economische activiteiten 
plaatsvinden of plaatsgevonden hebben en waarvan de expansie, de ontwikkeling of 
het hergebruik wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van 
milieuverontreiniging. Dergelijke terreinen zijn overigens niet alleen te vinden in het 
Vlaams Gewest, maar in zowat elk geïndustrialiseerd land of gebied. 
 
Het feit dat dit onderzoek vertrekt van de vaststelling van een maatschappelijk 
probleem betekent echter niet dat er vanuit de rechtswetenschap geen of slechts een 
beperkte bijdrage kan worden geleverd voor de oplossing ervan. Wel integendeel. En 
bij brownfields is dat zelfs zeker niet het geval. Onze maatschappij wordt gekenmerkt 
door een veelheid aan rechtsregels. Bij brownfieldontwikkeling bieden zich zoveel 
rechtsregels aan dat het soms een onontwarbaar kluwen wordt. Een loutere 
opsomming daarvan is in een proefschrift niet op zijn plaats en zou ook weinig 
bijbrengen aan het reeds bestaande juridische discours. Anderzijds is het een 
onmogelijke opdracht om alle potentieel toepasselijke juridische bepalingen grondig 
te onderzoeken. Dat geldt a fortiori omdat het onderzoek via de rechtsvergelijking 
poogt nieuwe creatieve oplossingen aan te reiken en de conclusies zoveel mogelijk te 
baseren op gemeenschappelijke ervaringen. Niet alleen de situatie in het Vlaams 
Gewest komt aan bod, maar ook die in het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, Nederland en de Verenigde Staten. Vandaar dat er noodzakelijkerwijze 
gefocust wordt op de juridische regels met betrekking tot de belangrijkste steeds 
weerkerende aspecten, meer bepaald de milieuverontreiniging, de ruimtelijke 
ordening en de financiering. 
 
Het onderzoek is sterk beleidsmatig georiënteerd en dat is een bewuste keuze. Er 
bestaan reeds enkele zeer goede overzichten van de toepasselijke wetgeving2280. Daar 
is geen nood meer aan. Het huidige brownfieldbeleid heeft wel nood aan nieuwe 
ideeën, voorstellen, hoe eenvoudig of beperkt die soms ook mogen lijken. In het 
onderzoek worden deze voorstellen wetenschappelijk stevig onderbouwd. Ze zijn 
gebaseerd op rechtsvergelijkend onderzoek en, waar mogelijk, getoetst aan de 
praktijk. Talloze contacten met ervaringsdeskundigen liggen mee aan de oorsprong 
ervan. Op deze manier zou dit onderzoek moeten kunnen bijdragen tot een 
geïntegreerde en duurzame ontwikkeling van brownfields. 
 
De verhoogde aandacht voor brownfields de voorbije jaren werpt wel degelijk 
vruchten af. De voorbeelden van de Balmatt-terreinen en de Lommelse Maatheide 
                                                 
2280 Zie J. BOUCKAERT, D. D’HOOGHE en R. NAUWELAERTS (eds.), Juridische aspecten van 
brownfieldontwikkeling in het Vlaams Gewest, Brugge, die Keure, 2004, 353 p.; D. DEVOS en B. 
MARTENS (eds.), Brownfields in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2004, 463 p. Zie ook de 
verschillende leidraden opgesteld door OVAM en beschikbaar in de lijst van brownfieldpublicaties op 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubSearch&searchString=bro
wnfields&sort1=type&sort2=title&sort3=date&showTable=1 (laatst bezocht op 5 april 2007): 
- OVAM, Leidraad brownfieldontwikkeling, april 2003, 103 p. 
- OVAM, Leidraad brownfieldontwikkeling: bodemproblematiek en sanering, juni 2003, 34 p. 
- OVAM, Leidraad brownfieldontwikkeling: financiering en subsidiemogelijkheden, juni 2003, 48 p. 
- OVAM, Leidraad brownfieldontwikkeling: Deelthema risico-beheer, juni 2003, 34 p. 
- OVAM, Leidraad brownfieldontwikkeling: ruimtelijke planning, juni 2003, 29 p. 
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tonen dat aan. Brownfields worden geleidelijk aan aantrekkelijker voor 
projectontwikkelaars omdat ze vaak heel wat troeven hebben en omdat de overheid de 
vernieuwing ervan promoot. De Balmatt-terreinen en de Lommelse Maatheide zijn 
echter maar enkele van de vele brownfields die intussen in een bepaald stadium van 
het ontwikkelingsproces zitten of zelfs volledig ontwikkeld zijn. Deze positieve 
evolutie is de verdienste van alle betrokken partijen (lokale en provinciale overheden, 
projectontwikkelaars, administraties, kabinetten, POM’s, immobiliënmaatschappijen, 
aannemers, investeringsmaatschappijen, banken, eigenaars van gronden, 
natuurverenigingen, omwonenden, onderzoekers,…). 
 
Ondanks de vele inspanningen verloopt brownfieldontwikkeling tot op heden toch 
niet optimaal. Er duiken gedurende het hele ontwikkelingsproces nog steeds meerdere 
knelpunten op. Verscheidene van deze knelpunten zijn van juridische aard en zijn in 
dit onderzoek gedetailleerd besproken. Het volledig wegwerken van alle juridische 
knelpunten is waarschijnlijk een utopie, maar toch heeft dit onderzoek, via de 
voorgestelde oplossingen en aanbevelingen, de ambitie om met betrekking tot het 
toepasselijke juridische kader voor brownfieldontwikkeling een belangrijke stap 
voorwaarts te zetten. Onze gemeenschap vraagt het. En onze kinderen verdienen 
het2281. 

                                                 
2281 White House Press Release, Vice President Gore Announces Expansion of Brownfields Initiative, 
13 mei 1997, beschikbaar op http://www.epa.gov/brownfields/html-doc/wh051397.htm (laatst bezocht 
op 5 april 2007). 
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