
Toespraak door minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur 
 
Mijnheer Johan Carpentier, algemeen directeur van de vzw VLABOTEX, 
Mijnheer Raphaël Aneca, gedelegeerd bestuurder van de n.v. Aneca St.-André,  
Mijnheer Eddy van Dyck, afdelingshoofd Bodemsanering bij OVAM, 
Mijnheer Herwig De Wilde, bodemsaneringsdeskundige van n.v. Tauw die het project uitvoert, 
Geachte vertegenwoordigers van de Federatie van de Textielverzorging (FBT), 
Dames en heren van de pers, 
Dames en heren genodigden. 
 
Het bedrijf waar we ons hier bevinden kent iedereen in Brugge - en ruime omstreken - omdat het een 
product levert waar we onze voeten MOGEN aan vegen, letterlijk.  Het bedrijf levert matten aan 
winkels, winkelgalerijen, restaurants, kantoorgebouwen, scholen, instellingen en noem maar op.  Een 
strategisch goed geplaatste mat houdt een heel bedrijf proper.  Bij Aneca St.-André krijgt de mat een 
droogkuisbeurt – in Nederland heet dat een stomerij – en eens de mat daar gepasseerd is, ziet ze er 
weer keurig uit.  Ze oogt zo goed als nieuw. 
Aneca St.-André is een topspeler in de droogkuissector.  Helaas is dat een sector die al gedurende 
enkele decennia kampt met bodemverontreiniging uit het verleden.  Dat is het geval op vele plaatsen in 
Vlaanderen waar een droogkuiszaak werd uitgebaat.  Daar wordt op vandaag in de bodem en in het 
grondwater verontreiniging met droogkuisproducten vastgesteld.  Ik wil u – zeker bij het begin van de 
grote vakantie - een les in scheikunde besparen, maar het gaat onder meer om “per”, de afkorting van 
perchloorethyleen.  De specifieke eigenschappen van dergelijke producten maken de bodemsanering tot 
een heel complex en vooral DUUR verhaal.  De sanering loopt voor vele uitbaters of eigenaars vaak te 
hoog op.  Bodemverontreinigingen uit het verleden legden een hypotheek op de droogkuissector.  Dat is 
nu niet langer zo. 
Na lang onderhandelen heeft de Vlaamse Regering op 14 september 2007 VLABOTEX vzw erkend als 
bodemsaneringsorganisatie voor de droogkuissector.  VLABOTEX is de afkorting van Vlaams 
bodemsaneringsfonds voor de textielverzorging en biedt een oplossing voor de 
bodemsaneringsproblematiek. 
VLABOTEX zal de bodemsanering voor de verontreiniging met droogkuisproducten die als HISTORISCH te 
beschouwen is - dit wil zeggen de verontreiniging die ontstaan is voor oktober 1995 - uitvoeren.  
Gedurende 30 jaar wordt een forfaitaire jaarlijkse bijdrage gevraagd.  De hoogte van de bijdrage houdt 
rekening met de draagkracht van de aanvrager. 
 

• Voor een bestaande droogkuis is dit bedrag afhankelijk van de aard van de milieuvergunning, de 
omzet van het bedrijf en van de reeds vastgestelde vervuilingsgraad. 

• Voor een terrein met een voormalige droogkuis hangt het bedrag af van het kadastrale inkomen 
van het terrein en van de reeds vastgestelde vervuilingsgraad. 

 
Tot op heden zijn er al 57 concrete aanvragen ingediend bij VLABOTEX.  In het totaal zijn er een 70-tal 
dossiers nog in voorbereiding.  Historische verontreinigingen vormen het leeuwendeel van de 
aangetroffen verontreinigingen. 
Als er echter verontreinigingen worden aangetroffen met droogkuisproducten die ontstaan zijn NA 
oktober 1995 of verontreinigingen die VREEMD zijn aan de uitbating van de droogkuis, dan zal de 
aanvrager de hiermee verbonden kosten wél zelf moeten dragen. 
 
Vandaag begint VLABOTEX met het echte werk: de start van een eerste reeks beschrijvende 
bodemonderzoeken om de aanwezige verontreiniging volledig in kaart te brengen.  Op basis daarvan 
wordt bepaald of er bodemsaneringswerken noodzakelijk zijn. 
Ter ondersteuning van VLABOTEX voorziet de Vlaamse Overheid gedurende 30 jaar een jaarlijks te 
indexeren subsidie van ongeveer anderhalf miljoen euro.  Hiermee krijgen de droogkuisuitbaters of de 
eigenaars van een door een droogkuis vervuild terrein een werkbare oplossing. 
 
Dames en heren, 
 
Eén strategisch goed geplaatste vloermat is goed voor een schone vloer over een heel bedrijf. 
Zo ook is de bodemsanering van VLABOTEX goed voor een nieuwe toekomst van een hele sector, de 
belangrijke sector van de droogkuis. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 


