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Hoe dichter bij de kern 
van de vervuiling

Hoe groter de 
waardevermindering van 
huizen of bouwgronden

Dus: saneren neemt de 
waardevermindering 
(tendele) weg

= een manier om de 
‘baat’ van de sanering 
te meten

Bodemvervuiling, gezondheidseffecten 
&  economische vertaling
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Prijs woonhuizen als functie van de 
afstand tot de kern van de vervuiling

= de ‘hedonistische prijs’ methode

Baat = de vermeden schade

Kost = uitgaven voor de sanering

Kosten-batenanalyse
• = een ‘structuur’ = maatwerk 

• baten: empirische meting belangrijk 

• MAAR: niet alle baten zijn in 
geldtermen uit te drukken

• aanleiding tot DENKEN omtrent 
alternatieven

• 3,5 miljoen potentieel verontreinigde locaties in de 
Europese Unie

• 1995: het Vlaams Gewest keurt het
Bodemsaneringsdecreet goed

• aanpak van verontreinigde bodems

• CMK-Milieurecht focust op juridische aspecten van 
sanering

• Inventarisatie van bodemverontreiniging

• Wanneer en in welke mate moet men saneren?

• Wie moet saneren (saneringsplichtige)?

• Wie is aansprakelijk voor de kosten
(saneringsaansprakelijke)?

• Hoe kan men verontreinigde bodems verkopen?

• Bijzondere aandacht voor sanering en ontwikkeling van 
brownfields

• Brownfields zijn:

• verlaten of onderbenutte industriële terreinen die 
(potentieel) verontreinigd zijn

• Brownfields zijn vaak al vele jaren verontreinigd en de 
gebouwen erop vervallen

• Juridisch zeer complex probleem

• Doelstellingen:

• - herstel door sanering en hergebruik

• - nieuwe industriële activiteiten aantrekken

• - open ruimte (greenfields) sparen 

• Sanering en ontwikkeling worden daarbij afgestemd op de 
toekomstige bestemming van het terrein

Milieurecht

Milieueconomie

• Kostenbesparingen (vb. minder gebruik energie, grondstoffen)

• nakomen van de reglementering

• anticiperen van toekomstige (strengere) regulering

• reduceren van milieu-risico’s

• tegemoetkomen aan toeleveringsvereisten

• verbeterde relaties met de overheid

• verbeterd imago bij het publiek

• betere afzetmogelijkheden

• enthousiasme ( / motivatie) van het personeel

“Baten” van een milieu-bedrijfsbeleid

Economische aspecten van fytoremediatie: 

Valorisatie van de  biomassa
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