Om een premie te genieten, moet u aan al deze voorwaarden voldoen:
• bodemonderzoeken of bodemsaneringswerken hebben
uitgevoerd die door Leefmilieu Brussel conform de bodemordonnantie werden verklaard;
• geconfronteerd zijn met weesverontreiniging of de afwezigheid
van verontreiniging hebben aangetoond;
• het kadastrale perceel moet op het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn.

Om de burgers, kleine en middelgrote ondernemingen, overheidsdiensten en verenigingen zonder winstoogmerk die met dit probleem
worden geconfronteerd te ondersteunen, kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2008 premies toe voor bodemonderzoeken
en bodemsaneringen.

Onderzoek en
behandeling van
bodemverontreiniging

DE PREMIES
VAN LEEFMILIEU
BRUSSEL

0 tot 3 boringen: 3 500 €
4 tot 7 boringen: 6 000 €
≥ 8 boringen: 7 000 €

Risico-onderzoek

Oppervlakte 0 tot 10 are:
2 600 €
Oppervlakte 10 tot 50 are:
3 400 €
Oppervlakte 50 are en meer:
5 700 €

Vereenvoudigde
risicobeoordeling

250 €

Risicobeheersvoorstel

5 250 €

Saneringsvoorstel

5 250 €

Eindbeoordeling

2 100 €

Natuurlijke
persoon

80 %

90 000 €

Rechtspersoon

70 %

60 000 €

DE AANVRAAG INDIENEN

Het volstaat het premieaanvraagformulier in te vullen dat kan worden
gedownload op de webpagina van Leefmilieu Brussel of het webplatform BRUSOIL.
leefmilieu.brussels/bodempremies
brusoil.leefmilieu.brussels
Dien het formulier in:
• per e-mail aan bodeminfosol@leefmilieu.brussels of
• via de post: Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86 C in 1000 Brussel.
Opmerking: uw premieaanvraag zal veel sneller worden behandeld
als ze per e-mail wordt ingediend.
Moeten worden bijgevoegd:
• Een recto-versokopie van uw identiteitskaart. Als het om
een rechtspersoon gaat, van de persoon die het mandaat heeft
om de rechtspersoon te vertegenwoordigen;
• Een kopie van de facturen van de erkende deskundige of
de geregistreerde aannemer;
• Een kopie van de betalingsbewijzen van de facturen
(rekeninguittreksel).
De premies worden, in de mate van het beschikbare budget, gestort
binnen een termijn van maximaal 3 maanden na de aanvaarding van
uw dossier.

Voor de behandelingswerken is een bonus van 10 % van toepassing:
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0 tot 3 boringen: 3 500 €
4 tot 7 boringen: 5 000 €
≥ 8 boringen: 6 000 €

Gedetailleerd
onderzoek

Behandelingswerken
van bodemverontreiniging

De premies voor bodemonderzoeken
kunnen oplopen tot 7.000 €.
De premies voor de werken kunnen
oplopen tot 90.000 €.

100 %

MAXIMUMBEDRAG
VAN DE PREMIE

• als het of de terrein(en) waarop de premieaanvraag betrekking
heeft zich in de Zone voor Stedelijke Herwaardering bevind(t)(en);
• of als de behandelingswerken voor bodemverontreiniging
saneringswerken zijn.

Meer info: 02 775 75 75
of leefmilieu.brussels/bodempremies
of soilfacilitator@leefmilieu.brussels

Ver. uit.: F. Fontaine & B. Dewulf · Havenlaan 86C/3000 · B-1000 Brussel/gerecycleerd papier/plantaardige inkt

Bodemverontreiniging is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
geen zeldzaam verschijnsel: op basis van de inventaris van de
bodemtoestand blijkt dat 18,6 % van het gewestelijke grondgebied
getroffen is, en wordt 80 % van de verontreiniging als “weesverontreiniging” bestempeld.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN
VOOR DE PREMIES

Verkennend
bodemonderzoek

PERCENTAGE VAN
HET BEDRAG
VAN DE FACTUUR

INFO

U moet een bodemonderzoek laten uitvoeren en bent niet
verantwoordelijk voor de verontreiniging? Die wettelijke
verplichting brengt voor u zeer vaak aanzienlijke kosten met
zich (boringen, bodemanalyses, sanering van de verontreiniging), terwijl u wellicht niet rechtstreeks verantwoordelijk
bent voor de historische (wees)verontreiniging die een impact
heeft op de bodem of het grondwater van uw perceel.

TYPE VAN STUDIES /
BEHANDELINGSWERKEN VAN WEESVERONTREINIGING
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Via het besluit "BODEMpremies", dat recent door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werd goedgekeurd, kunnen de volgende onderzoeken financieel worden ondersteund:

