Risicogrond door tankstation?
Uitbater, gebruiker of eigenaar?

BOFAS wijst de
weg naar sanering
of terugbetaling.

Was u ooit uitbater van een tankstation? Of stond
er op uw eigendom ooit een tankstation? Dan
kan de bodem eventueel verontreinigd zijn. Is dat
het geval, dan kunt u een beroep doen op BOFAS.
Het bodemsaneringsfonds voor tankstations
betaalt gemaakte kosten terug of saneert de
grond voor u. Check of u in aanmerking komt.
Want de tijd dringt.

Doe de test op
www.bofas.be

J. Bordetlaan 166, bus 1
1140 Brussel
Tel. 02 788 29 00
help@bofas.be

www. bofas.be
BOFAS is een door de overheid erkend fonds dat financieel
en operationeel tussenkomt bij de bodemsanering van
tankstations. Het fonds is actief in heel België.

Wat is BOFAS?
BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations, is een
gezamenlijk initiatief van de brandstoffensector en de overheid.
BOFAS werd in het leven geroepen om de verontreiniging van
gronden door uitbating van tankstations aan te pakken. Het fonds
beperkt uw financieel risico door de sanering uit te voeren of
(gedeeltelijk) terug te betalen.

Wie kan een beroep doen op BOFAS?
BOFAS helpt saneringsplichtigen. Bent u (gewezen) uitbater van een
tankstation of eigenaar van een grond waarop een tankstation stond
of staat? Als u aan de criteria voldoet en tijdig een aanvraag indient,
dan komt u in aanmerking voor een tussenkomst van BOFAS.

U weet niet of er ooit een tankstation stond
(op uw eigendom)?
Hebt u recent een brief van BOFAS ontvangen? Dan is de kans
zeer groot dat u ooit een tankstation hebt uitgebaat of dat er op uw
grond ooit een tankstation heeft gestaan. Zelfs al hebt u geen brief
ontvangen en twijfelt u, dan nog doet u er goed aan u te informeren
(bij uw gemeente, notaris of wie mogelijk weet heeft van de historiek

van het perceel). Want ook al heeft de grond intussen een andere
bestemming gekregen, het risico blijft. Zeker wanneer het terrein
bekend zou zijn bij de overheid, riskeert u alsnog te moeten saneren.

U weet niet of de grond verontreinigd is?
Wie een beroep wil doen op BOFAS, moet verontreiniging door een
tankstation kunnen aantonen. Hoe gaat u daarbij tewerk? Laat door
een erkend bodemsaneringsdeskundige een onderzoek uitvoeren.
De kost van zo’n onderzoek weegt niet op tegen de kost van een
sanering. De lijst van erkende deskundigen vindt u op www.bofas.be.

Kom ik in aanmerking voor terugbetaling of
sanering?
Niet iedereen kan een beroep doen op BOFAS. De wetgever
heeft een aantal criteria opgesteld die bepalen of u al dan niet in
aanmerking komt voor terugbetaling of sanering. Wilt u nagaan of u
aan de criteria voldoet, dan komt u dat snel te weten via een test met
enkele eenvoudige vragen. Als blijkt dat u wel degelijk op BOFAS een
beroep kunt doen, dan krijgt u meteen alle nodige informatie. Ga dus
naar www.bofas.be en doe de test.

Hoe dien ik een aanvraag in?
U weet niet hoe u een aanvraag indient? BOFAS helpt u bij het
opstellen van uw dossier en begeleidt u gedurende het hele
proces. Alle informatie die u nodig hebt, vindt u op onze website
www.bofas.be. Hebt u toch nog vragen? Contacteer ons dan via mail
(help@bofas.be) of telefonisch (02 788 29 00).

Vermijd extra kosten

Laatste kans

(Uw) milieu

Een sanering van verontreiniging door een tankstation kost
gemiddeld 135.000 euro. Dient u geen dossier in en de
verontreiniging komt aan het licht, dan riskeert u als (gewezen)
uitbater van het station of eigenaar van de grond zelf voor de
kosten op te draaien. Voldoet u aan de wettelijk vastgelegde
criteria, dan voert BOFAS de sanering uit of is er een financiële
tussenkomst van het fonds. Speel dus op zeker en check of u in
aanmerking komt op www.bofas.be.

Hebt u eerder nog geen dossier bij BOFAS ingediend, dan is dit uw
laatste kans. Het fonds wordt nog één keer opengesteld voor nieuwe
aanvragen. Maar de tijd dringt. Hoe komt u te weten of en voor welk
type tussenkomst u in aanmerking komt? Doe de test en beantwoord
enkele eenvoudige vragen op www.bofas.be.

Een verontreinigde grond is niet gezond voor het milieu. Woont u op
een risicogrond of bent u eigenaar van een perceel waarop ooit een
tankstation heeft gestaan, dan weet u maar best waar u aan toe bent.
Uw grond behoudt bovendien zijn waarde na sanering. Tenslotte
heeft iedereen alle belang bij een propere bodem.

