De commissie is samengesteld uit medewerkers van
Leefmilieu Brussel die expert zijn in de materie en leden
van organisaties die de betrokken deskundigen en
aannemers vertegenwoordigen.
Dankzij deze gemengde samenstelling kan de
commissie haar adviezen in alle objectiviteit uitbrengen.
De leden worden aangesteld door de minister van
Leefmilieu.

BEHEER VAN
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BODEMS
Commissie voor de controle van de
prestaties van bodemdeskundigen
en -aannemers
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De commissie controleert en houdt toezicht op de
prestaties van de bodemverontreinigingsdeskundigen en
bodemsaneringsaannemers:
èè de commissie is bevoegd om op verzoek van Leefmilieu Brussel een gemotiveerd en niet-bindend advies uit te brengen over
elke klacht tegen een bodemverontreinigingsdeskundige of een
bodemsaneringsaannemer betreffende de toepassing van de
wetgeving over verontreinigde bodems. Deze klacht kan afkomstig zijn van iedereen die verplichtingen heeft inzake het beheer
van verontreinigde bodems. Leefmilieu Brussel kan deze mogelijkheid steeds overwegen;
èè de commissie heeft ook de opdracht om op verzoek van Leefmilieu Brussel een gemotiveerd en niet-bindend advies uit te
brengen in het kader van de procedure voor de opschorting of
intrekking van de erkenning van een bodemverontreinigingsdeskundige of de registratie van een bodemsaneringsaannemer.

!
Opgelet! Het moet gaan om klachten betreffende
de verplichtingen en technische procedures, zoals
voorzien door de wetgeving over het beheer van
verontreinigde bodems. Klachten over het portretrecht
of commerciële klachten gelinkt aan de niet-betaling
van facturen of andere commerciële geschillen, komen
bijvoorbeeld niet in aanmerking.

HOE WERKT
DE COMMISSIE?

De commissie vergadert tweemaal per jaar. Elke klacht of vraag om
advies die ontvankelijk wordt geacht, zal tijdens 1 van de 2 jaarlijkse
vergaderingen door de commissie worden behandeld. De commissie
zal op voorhand de verschillende betrokken partijen uitnodigen, net als
elke getuige, deskundige of persoon die ze nuttig acht om informatie
te verkrijgen in het kader van haar adviesverstrekkende rol.

?

De persoon die het voorwerp is van een klacht of intrekkings- of opschortingsprocedure kan ook worden gehoord indien hij/zij dit wenst.
Hij/zij zal ook op de hoogte worden gebracht van het feit dat hij/zij
zich kan laten bijstaan door een raadsman of -vrouw en toegang kan
krijgen tot de inhoud van de klacht. Na afloop van deze vergadering
zal de commissie een advies uitbrengen.

HOE KAN U CONTACT OPNEMEN MET
DE COMMISSIE OF EEN KLACHT INDIENEN
Elke klacht moet worden ingediend via een speciaal formulier dat beschikbaar is op de website van Leefmilieu
Brussel: www.leefmilieu.brussels/commissiebodem

De termijn waarover de commissie beschikt om een advies uit te brengen bedraagt 2 maanden te rekenen vanaf de uitnodiging van de leden van de commissie door Leefmilieu Brussel.

Ondervindt u moeilijkheden om een klacht in te dienen?
Heeft u vragen over de procedure?
Heeft u vragen over de werking van de commissie?

Het advies van de commissie is een niet-bindend advies met als doel
Leefmilieu Brussel en de minister van Leefmilieu over bepaalde punten
meer duidelijkheid te verschaffen. Het kan nuttig zijn dat advies toe te
voegen aan het dossier dat door Leefmilieu Brussel aan de minister
zal worden voorgelegd om te helpen bij het nemen van een beslissing.

Neem dan contact op met de dienst Bodemfacilitator:
•
op het telefoonnummer: 02 775 75 75
•
via e-mail: soilfacilitator@leefmilieu.brussels
•
of stuur een brief naar dit adres: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C/3000,
B-1000 Brussel.

De commissie heeft een huishoudelijk reglement opgesteld dat beschikbaar is op de website van Leefmilieu Brussel: www.leefmilieu.
brussels/commissiebodem.
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U heeft een beroep gedaan op een bodemverontreinigingsdeskundige of een bodemsaneringsaannemer en u heeft een
klacht? Dan kunt u met uw klachten vanaf nu terecht bij de
controlecommissie die de Brusselse regering heeft opgericht
om de kwaliteit van de diensten die door deze twee sectoren
worden aangeboden, nog te verbeteren.
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