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Vooraf  
De bepalingen betreffende de controle van de prestaties van deskundigen en aannemers inzake 
bodem- en grondwaterbeheer worden geregeld door twee ordonnanties en een besluit die onlangs 
werden gewijzigd. De eerste doelstelling van het ontwerpbesluit, dat ter advies aan Brupartners wordt 
voorgelegd, is de actualisatie van deze bepalingen.  

Er wordt eveneens voorgesteld om de omkadering van de deskundigen en aannemers te herzien 
teneinde de globale kwaliteit van hun  prestaties te verbeteren. Dat moet met name gebeuren door 
de invoering van een systeem van beoordelingen.  

Het ontwerpbesluit plant tenslotte ook een aanpassing van de regels inzake opleiding van de 
deskundigen (om deze beter aan te passen) en de mogelijkheid voor de aannemers om hun 
activiteitenverslagen en verzekeringsattesten samen te versturen. 

Brupartners herinnert eraan dat hij in verband met de behandelde materie de twee volgende adviezen 
heeft verstrekt : 

- Op 17 décember 2015, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 15 december 2011 betreffende de erkenning van de bodemverontreinigings-
deskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers (A-2015-071-ESR); 

- Op 17 december 2009, het advies betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de bodemverontreinigings-
deskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers (A-2009-026-ESR). 

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

1.1 Toereikende middelen 

Brupartners stelt vast dat de belangrijkste doelstelling van deze herziening van de bepalingen 
betreffende de erkenning en de registratie van deskundigen en aannemers “bodemverontreiniging” 
erin bestaat, de kwaliteit van de prestaties van deze actoren te verbeteren. Dit wordt bewerkstelligd 
door een verbetering van hun begeleiding en door de invoering van een systeem voor de beoordeling 
van hun prestaties. In dit verband neemt hij akte van het feit dat hem is medegedeeld dat deze nieuwe 
bepalingen de hele voorziening inzake verontreinigde bodems niet ingewikkelder zouden moeten 
maken. 

Brupartners verheugt zich erover dat er maatregelen werden uitgewerkt om de kwaliteit van de 
prestaties te verhogen op dit belangrijk gebied voor de gezondheid en de kwaliteit van het leefmilieu 
van de werknemers en de inwoners. 

Brupartners stelt zich evenwel vragen bij de middelen die nodig zijn om deze doelstelling te 
verwezenlijken. Hij vraagt dan ook om erover te waken dat Leefmilieu Brussel over toereikende 
menselijke en budgettaire middelen zou beschikken om deze nieuwe taken te vervullen.  

 

https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2015/a-2015-071-esr/view
http://ces.irisnet.be/avis/avis-du-conseil/par-matiere/environnement/Avis_sols_pollues.pdf/view
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1.2 Vertrouwelijkheid van de beoordelingen 

Brupartners neemt akte van het feit dat de beoordelingen van de deskundigen en aannemers 
« bodemverontreiniging » zullen kunnen worden gebruikt in het kader van offerteaanvragen zonder 
bekendmaking. 

Ook al vindt Brupartners het gebruik van deze beoordelingen in dit kader gerechtvaardigd, toch vraagt 
hij met aandrang dat deze informatie door de onderafdeling Bodems van Leefmilieu Brussel op 
vertrouwelijke wijze zou worden behandeld. Hij zou het namelijk ongepast vinden dat deze 
beoordelingen openbaar worden gemaakt of met andere instellingen zouden worden gedeeld.     

1.3 Raadplegingsproces 

Brupartners neemt akte van het feit dat er behalve zijn raadpleging en de raadpleging van de Raad 
voor het Leefmilieu ook representatieve federaties van deskundigen en aannemers inzake 
bodembeheer worden geraadpleegd over de bepalingen die in dit ontwerpbesluit zijn voorzien. 

Brupartners verwelkomt deze gang van zaken maar vestigt de aandacht op het bestaan van patronale 
en syndicale federaties die talrijke actoren van de bouwsector vertegenwoordigen waarvoor de 
bepalingen, die in dit ontwerpbesluit worden overwogen, een impact zullen hebben. 

1.4 Bepaling van termijnen door verwijzing naar de ordonnantie 
betreffende de milieuvergunning 

Brupartners stelt vast dat een gedeelte van de procedures voor de behandeling van de aanvragen tot 
erkenning / registratie als deskundige of aannemer worden bepaald door verwijzingen naar de 
ordonnantie betreffende de milieuvergunning. Dat is met name het geval voor de vaststelling van de 
termijnen die aan het Bestuur worden toegekend om dossiers volledig te verklaren. 

Omwille van duidelijkheidsredenen vraagt Brupartners om deze termijnen rechtstreeks in het besluit 
in te schrijven. 

1.5 Opleidingen 

Brupartners stelt vast dat het ontwerpbesluit bepaalt dat de opleidingen, die door een externe 
organisatie worden gegeven, slechts door één persoon, die door de erkenninghouder wordt 
tewerkgesteld, kunnen worden gevolgd en dat de erkenninghouder er vervolgens op toeziet dat intern 
een evenwaardige opleiding wordt gegeven (art. 20 §6). Hij stelt zich vragen bij de beschikbare 
middelen om de controle van zo’n voorziening te verzekeren en vraagt om verduidelijkingen.  

* 
* * 
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