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Vooraf 
Dit ontwerpbesluit streeft ernaar, de lijst van de “risicoactiviteiten” in overeenstemming te brengen 
met de recente wijzigingen aan de lijst van ingedeelde inrichtingen. Ter herinnering, de 
“risicoactiviteiten” stemmen overeen met de ingedeelde inrichtingen die zijn geïdentificeerd als 
mogelijke bronnen van bodemverontreiniging. 

De wijzigingen, die door dit ontwerpbesluit worden aangebracht, zijn bijgevolg gebaseerd op de 
wijzigingen die met de aanneming van de ordonnantie van 30 november 20171 en het besluit van 21 
februari 20192 aan de lijst van ingedeelde inrichtingen werden aangebracht. De Raad wijst erop dat hij 
adviesaanvragen heeft ontvangen in het kader van de opstelling van deze beide teksten. Het betreft 
de twee volgende adviezen :  

- Op 18 februari 2016, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot hervorming 
van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 
betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen (A-2016-
009-ESR); 

- Op 17 september 2015, het advies betreffende het ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde 
inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 
5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (A-2015-042-ESR).  

De Raad herinnert er eveneens aan dat hij de volgende adviezen heeft uitgebracht die verband houden 
met het vraagstuk van de “risicoactiviteiten” : 

- Op 20 maart 2014, het advies betreffende het voorontwerp van besluit tot wijziging van het 
besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en 
voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard die worden uitgesloten uit 
de definitie van 'vervreemding van een zakelijk recht' in de zin van de ordonnantie van 5 maart 
2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (A-2014-032-ESR); 

- Op 23 april 2009, het advies betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten (A-2009-013-ESR); 

- Op 29 april 2004, het advies betreffende het ontwerpbesluit tot vaststelling van de 
risicoactiviteiten (A-2004-008-ESR). 

De Raad wijst er tenslotte op dat hij de volgende adviezen heeft uitgebracht in verband met de 
vraagstukken van de ingedeelde inrichtingen, enerzijds, en de verontreinigde bodems, anderzijds : 

Ingedeelde inrichtingen 

- Op 14 november 2018, het advies betreffende het ontwerpbesluit betreffende gastanks en -
flessen voor blusgassen, verbonden met een automatisch blussysteem, en tot wijziging van 

                                                 
1 Ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de 
ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen. 

2 Besluit van 21 februari 2019 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot 
vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 
5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 

 

https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2015-009-esr/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2015-009-esr/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2015/a-2015-042-esr/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2014/a-2014-032-esr/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2009-1/23-april-2009-5/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2003/29-april-2004-7/view
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het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de 
lijst van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II, IC, ID, II en III tot uitvoering van artikel 4 
van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (A-2018-084-ESR); 

- Op 24 mei 2012, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven 
uitzenden, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot 
vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III in uitvoering van 
artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, en het besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de 
samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en –vergunning (A-2012-
025-ESR); 

- Op 23 april 2009, het advies betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de 
lijst van inrichtingen van klasse IB, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 
juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 20 mei 1999 tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde 
ingedeelde inrichtingen (A-2009-015-ESR). 

Verontreinigde bodems 

- Op 15 september 2016, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van sommige bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de 
sanering van verontreinigde bodems (A-2016-065-ESR); 

- Op 20 maart 2014, het advies betreffende het voorontwerp van besluit tot wijziging van het 
besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en 
voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard die worden uitgesloten uit 
de definitie van 'vervreemding van een zakelijk recht' in de zin van de ordonnantie van 5 maart 
2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (A-2014-032-ESR); 

- Op 24 januari 2008, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 
(A-2008-005-ESR); 

- Op 3 september 2007, het advies betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een premie voor de uitvoering van 
een bodemonderzoek in het kader van het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 
(A-2007-019-ESR); 

- Op 20 november 2003, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie betreffende 
het beheer van verontreinigde bodems (A-2003-022-ESR). 

Advies 
De Raad neemt ervan akte dat de wijzigingen, die worden doorgevoerd door dit ontwerpbesluit, 
ernaar streven om de lijst van de “risicoactiviteiten” aan de lijst van ingedeelde inrichtingen aan te 
passen, zoals deze werd gewijzigd ingevolge de aanneming van de ordonnantie van 30 november 2017 

https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2018/a-2018-084-esr/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2012/Advies_antennes_elektromagnetische_golven.pdf/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2012/Advies_antennes_elektromagnetische_golven.pdf/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2009-1/23-april-2009-3/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-065-esr/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2014/a-2014-032-esr/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2008-1/24-januari-2008-1/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2007-1/3-september-2007-1/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2003-1/8.%20Advies_verontreinigde_bodems.pdf/view
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en het besluit van 21 februari 2019. Dit moet vermijden dat de risicoactiviteiten worden 
geïdentificeerd op basis van rubrieken van ingedeelde inrichtingen die niet meer bestaan of die werden 
gewijzigd.   

* 
* * 
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