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Grondverzet is in Vlaanderen wettelijk geregeld door het VLAREBO. Hierin staan de
regels die gevolgd moeten worden bij de uitvoering van de werken om de bodem te
hergebruiken.
Voor de uitvoering van de grondwerken bij risico-gronden is altijd een
bodemonderzoek (technisch verslag) verplicht. Het is de taak van de bouwheer om
een technisch verslag te laten opmaken door een erkende
bodemsaneringsdeskundige. In het technisch verslag gaat de erkende
bodemsaneringsdeskundige na hoe het bodemmateriaal opnieuw gebruikt kan
worden. Zo kan de aannemer die de werken uitvoert nagaan waar en hoe hij de
bodemmaterialen kan gebruiken.
Om ongecontroleerde verspreiding van verontreiniging met PFAS door grondverzet
te beperken en rekening te houden met het stand-still principe, is een
ontwerprichtlijn voor grondverzet uitgewerkt. Aangezien het wetenschappelijk
onderzoek over PFAS nog volop in evolutie is, moet deze richtlijn en het
voorgestelde normeringskader als voorlopig worden beschouwd.
In de voorgenoemde studie naar het voorkomen van PFAS in Vlaanderen, is
vastgesteld dat er voor bepaalde activiteiten een grotere kans bestaat dat PFAS is
vrijgekomen in het leefmilieu. Afhankelijk van de uitgevoerde activiteiten op het
terrein geeft de OVAM richtlijnen voor het analyseren op PFAS als verdachte
stofgroep bij de opmaak van een bodemonderzoek (decretaal of voor grondverzet).
Indien een technisch verslag wordt opgemaakt op een terrein met risico-activiteiten
waarvoor de kans op het vrijkomen van PFAS in het milieu ‘groot’ is, wordt PFAS
steeds als verdachte stofgroep beschouwd.

Indien een technisch verslag wordt opgemaakt op een terrein met risico-activiteiten
waarvoor de kans op het vrijkomen van PFAS in het milieu ‘beperkt’ is evalueert de
erkende bodemsaneringsdeskundige of PFAS als verdachte stofgroep wordt
beschouwd. Indien de erkende bodemsaneringsdeskundige besluit dat PFAS geen
verdachte stofgroep is, moet PFAS niet geanalyseerd worden. Het niet opnemen
van PFAS als verdachte stofgroep wordt gemotiveerd. De erkende
bodemsaneringsdeskundige neemt deze motivatie op in het technisch
verslag.
Indien een technisch verslag wordt opgemaakt op een terrein waar geen risicoactiviteiten voorkomen, waarbij het vrijkomen van PFAS in het milieu niet kan
worden uitgesloten, evalueert de erkende bodemsaneringsdeskundig of PFAS als
verdachte stofgroep wordt beschouwd. Indien de erkende
bodemsaneringsdeskundige besluit dat PFAS geen verdachte stofgroep is, moet
PFAS niet geanalyseerd worden.
De uitspraak van de Raad van State heeft betrekking op het technisch verslag van
de werken mbt de Oosterweelverbinding en niet op de grondverzetregeling en het
VLAREBO. Indien er een goedgekeurd technisch verslag is dan kunnen de werken
beginnen
De aansprakelijkheid voor sanering bodemverontreiniging wordt bepaald door
artikel 23 van het bodemdecreet. Eerst wordt de exploitant aangeduid als
saneringsplichtige, dan de gebruiker en ten slotte de eigenaar.
Op de stuurgroep van de brownfieldconvenant Ragheno werd de
eigenaar/ontwikkelaar door de OVAM verzocht om in uitvoering van het
bodemsaneringsproject de parameter PFOS mee te onderzoeken omdat het niet
100% kan uitgesloten worden dat er geen galvanisatie heeft plaats gevonden op
het terrein van PRB/Mettalurgia en meer specifiek na 1970.
Of en hoeveel vertraging er dan zal zijn is afhankelijk van het aantreffen van PFOS
en de concentraties.
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