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EXPERTS AAN HET WOORD

V.l.n.r. Henri de Hemptinne van CIAC en Ilse Vervloet en Edgard Vanden Boer van Tersana.

BODEMVERVUILING

“Tersana is er om te helpen”
Bodemvervuiling is geen schande. Vaak is de verontreiniging ontstaan in een periode toen
milieu en duurzaamheid nog geen constante waren in het beleid en het gedachtengoed.
Vlaamse bedrijven met een werkplaats voor het onderhoud en het herstel van voertuigen
moeten wettelijk gezien om de 20 jaar en voor het eerst 12 jaar na de start van de exploitatie
een oriënterend bodemonderzoek (OBO) laten uitvoeren. Zowel financieel als praktisch kan
op Tersana een beroep gedaan worden. Dat gebeurde bij CIAC in Gent en Aalst.
Tony De Mesel – Foto’s Benjamin Brolet

Milieu, en dus ook de bodem, is de bevoegdheid van
de gewesten. De voorschriften zijn dan ook anders
voor het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest.
Vlaamse bedrijven met een werkplaats voor het
onderhoud en het herstel van voertuigen moeten
om de 20 jaar en voor het eerst 12 jaar na de start
van de exploitatie een oriënterend bodemonderzoek (OBO) laten uitvoeren. Zo’n onderzoek, dat
mogelijke vervuiling opspoort, is ook verplicht bij
verkoop of als de activiteiten geheel of gedeeltelijk worden stopgezet.
Als bij het OBO verontreiniging wordt vastgesteld, dan
is een beschrijvend bodemonderzoek of BBO nodig.
Dit onderzoek brengt de precieze aard en de omvang
van de verontreiniging in kaart. Afhankelijk van het
resultaat zal een sanering nodig zijn.

Dankzij de subsidie van de Vlaamse overheid en
door zich bij Tersana aan te sluiten, besparen
de bedrijven 40 % op de totale kosten. Tersana
neemt de saneringsplicht over van het aangesloten bedrijf en regelt het BBO en heel de sanering.
Of zoals Ilse Vervloet, directeur van Tersana
het stelt: “Wij staan aan de kant van de klant.
Wij ontzorgen.”

Kop in ‘t zand
Edgard Vanden Boer, technisch manager Tersana:
“Wij stellen vast dat heel wat bedrijven die verplicht
zijn om een oriënterend bodemonderzoek te laten
uitvoeren, dat nog niet hebben gedaan. Dat is

uiteraard een spijtige zaak, temeer omdat ze zich
nog maar tot 31 maart 2022 kunnen aansluiten
bij Tersana en gebruikmaken van onze diensten.
Op het moment van aansluiten moeten ze wel
beschikken over een goedgekeurd OBO.”
Henri de Hemptinne, CEO CIAC: “Ik begrijp
niet waarom concullega’s een bodemonderzoek uitstellen of doen alsof het niet nodig is.
Bodemvervuiling zal niet verdwijnen door te doen
alsof het er niet is. Dat hebben wij vastgesteld.
Op twee van onze sites hebben wij de nodige
stappen ondernomen en nu zijn we gerust.
Tersana heeft ons daarbij enorm geholpen.
Tersana zorgt niet enkel voor een besparing van
40 % op de totale kosten waarbij het onderzoek,
de sanering en de diensten van Tersana zijn
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inbegrepen. Minstens even belangrijk is dat
Tersana vanaf het OBO het dossier overneemt en
een actieve rol speelt in de afhandeling.”

CIAC in Aalst
CIAC heeft op twee van zijn sites beroep gedaan
op Tersana. In de vestiging in Aalst is in 2018 een
OBO uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat er een
historische vervuiling is. Daarmee wordt bedoeld
van voor 1996. De vervuiling heeft te maken
met minerale olie in de bodem en het grondwater nabij de ondergrondse afvalolietank. Er is
ook een recentere verontreiniging in het grondwater nabij de carwash. Door Tersana wordt
besloten het BBO snel uit te voeren. Samen met
de bodemsaneringsdeskundige kan Tersana
aantonen dat er voor de historische verontreiniging geen sanering nodig is. Ook kan worden
aangetoond dat de nieuwe verontreiniging onbeduidend is en er daarvoor geen sanering nodig is.
Henri de Hemptinne: “Dankzij Tersana kregen we

snel duidelijkheid over de precieze toedracht van
de verontreiniging. We hebben dit dossier met
een gerust gevoel kunnen afsluiten. De mensen
van Tersana zijn ook meer vertrouwd met het
technisch aspect van bodemvervuiling en dat
zorgt voor een vlotte afhandeling. Dankzij de
subsidie van 40 % gebeurde dit bovendien met
een heel beperkte kost.”

CIAC in Sint Amandsberg
Tot voor enkele jaren had CIAC aan de noordkant
van Gent, in Sint-Amandsberg, ook een vestiging.
Aanvankelijk was het de bedoeling daar te investeren in een nieuw gebouw maar nu is beslist om
de site te verkopen.
CIAC heeft in eigen beheer het OBO en het
BBO laten uitvoeren. Zelfs met de sanering is al
gestart in 2007 maar dit proces kan nog altijd
niet worden afgerond. Er is immers nog altijd een
drijflaag met afvalolie aanwezig en die bevindt
zich onder het bestaande gebouw.

BEDRIJVEN KUNNEN ZICH
NOG TOT 31 MAART 2022
AANSLUITEN BIJ TERSANA.
DOOR UITSTEL RISKEREN ZE
40 % SUBSIDIES TE MISLOPEN.”
Edgard Vanden Boer

TERSANA STAAT
AAN DE KANT
VAN DE KLANT.”

In augustus 2019 sluit CIAC zich aan bij Tersana
met de afspraak dat Tersana de sanering zal
overnemen en verderzetten nadat het gebouw
is afgebroken. CIAC heeft immers plannen om
te investeren in een nieuwbouw. Tersana blijft
in nauw contact met CIAC en stelt zijn planning
helemaal af op de timing van de sloop van het
bestaande gebouw en de nieuwbouw.
Henri de Hemptinne: “Nu is het een Tersana-dossier
geworden. Daardoor worden wij niet langer aangemaand door OVAM om de sanering verder te zetten.
Bovendien genieten we van een besparing omdat de
jaarlijkse monitoring, die al in 2008 van start ging,
op initiatief van Tersana wordt stopgezet. Tersana
zorgt dus onmiddellijk voor een besparing. Dit is
een tastbaar bewijs dat het ‘ontzorgen’ door Tersana
ook geld oplevert.”
Bij CIAC hebben ze ondertussen beslist om
de plannen te wijzigen en niet te investeren in
een nieuwbouw. De site wordt immers verkocht
en in samenspraak met de nieuwe eigenaar en
Tersana zal bekeken worden hoe de sanering
verder wordt afgehandeld.

IK BEGRIJP NIET WAAROM
CONCULLEGA’S EEN
BODEMONDERZOEK
UITSTELLEN OF DOEN
ALSOF HET NIET NODIG IS.
BODEMVERVUILING ZAL
NIET VERDWIJNEN DOOR
TE DOEN ALSOF HET ER
NIET IS.”
Henri de Hemptinne

Ilse Vervloet

TERSANA SNELT TE HULP

CIAC WORDT 100

Tersana is een vzw die ontstaan is binnen de schoot van de verschillende interprofessionele beroepsfederaties en met de steun
van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij).

In 1923 is CIAC in Gent gestart als een eenvoudige garage. Na bijna 100 jaar is CIAC uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in de
autobranche met verschillende vestigingen en
activiteiten. In Ledeberg, zijn Gentse vestiging,
vertegenwoordigt CIAC de merken Ford, Toyota
en Lexus. CIAC Aalst op zijn beurt vertegenwoordigt Toyota. Op beide locaties is er ook een
werkplaats en worden tweedehandsvoertuigen
aangeboden. Daarnaast beschikt CIAC over
twee schadeherstelbedrijven die onder het
label ‘Carrosserie Bijloke’ werken en gevestigd
zijn in Gent en Aalst. Met CIACfleet is CIAC ook
actief als leasingmaatschappij.

Bedrijven gevestigd in Vlaanderen met een werkplaats voor het
onderhoud en het herstel van voertuigen en/of een carrosseriewerkplaats kunnen zich aansluiten bij Tersana. Dat kan vanaf het
moment dat de eigenaar of de exploitant van het bedrijf beschikt
over een goedgekeurd oriënterend bodemonderzoek wat in het jargon
OBO heet. Daarmee wordt bedoeld een eerste bodemonderzoek dat
moet bepalen of er al dan niet vervuiling is. Van dan af zal Tersana
in samenspraak met het aangesloten bedrijf het dossier opvolgen.
Tegelijk bespaart een aangesloten bedrijf 40 % op de totale kosten
waarbij het onderzoek, de sanering en de diensten van Tersana zijn
inbegrepen. Aansluiten bij Tersana kan nog tot 31 maart 2022.
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