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Gegevens van de ondergetekende

voor- en achternaam           

straat en nummer           

postnummer en gemeente           

telefoonnummer           

faxnummer           

e-mail           

 hoedanigheid bouwheer architect

studiebureau bodemsaneringsdeskundige

andere:           

herkomst van de grond           

Adresgegevens van de werf

naam           

straat en nummer           

postnummer en gemeente           

land           

kadasternummers           

Bestemmingstype en huidig gebruik van het perceel

I (natuur) II (landbouw) III (wonen) IV (recreatie) V (industrie)
bestemmingstype

huidig gebruik

Totale hoeveelheid uit te graven grond 

          m³ Als de totale hoeveelheid uit te graven bodem meer is dan 250 m³, dan moet u voor het  
afvoeren van de uit te graven bodem een technisch verslag laten opstellen.

Kenmerken van de uitgegraven grond (kleur, gehalte stenen, zandig, kleiig ...) 

          

http://www.ovam.be/
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Mogelijke verontreiniging van de uitgegraven grond 

Als u minstens een van de onderstaande hokjes hebt aangekruist, moet u voor het afvoeren van de uit te graven bodem 
een technisch verslag laten opstellen.

het perceel is opgenomen in het grondeninformatieregister voor zover bij een bodemonderzoek in de bodem 
concentraties van stoffen werden aangetroffen die hoger zijn dan de waarde voor vrij gebruik.
U vindt die informatie in het bodemattest. Op eenvoudig verzoek levert de OVAM een bodemattest af. Een blanco 
bodemattest vermeldt dat er geen gegevens in het register van de verontreinigde gronden beschikbaar zijn, maar is  
op zich nog geen bewijs dat het perceel niet verontreinigd is.

het perceel is opgenomen in de gemeentelijke inventaris.
Een  perceel waarop Vlarebo-activiteiten worden of werden uitgeoefend, wordt in de gemeentelijke inventaris  
opgenomen. Op eenvoudig verzoek levert de gemeente een uittreksel uit de gemeentelijke inventaris af. De  
gemeente is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die haar worden verstrekt. Het feit dat een  
perceel niet in de gemeentelijke inventaris is opgenomen, betekent niet automatisch dat er geen Vlarebo-activiteiten  
op het perceel plaatsgevonden hebben.

de uit te graven bodem ligt in een zone waarin VLAREM-activiteiten worden of werden uitgeoefend die aanleiding 
kunnen geven tot bodemverontreiniging.

Die informatie is beschikbaar via de milieuvergunning. De juistheid ervan moet ter plaatse geverifieerd worden.

de uit te graven bodem is afkomstig van de openbare weg, een oude wegbedding of een wegberm

op het perceel zijn om een andere reden, die werd aangewezen door de minister, aanwijzingen van 
bodemverontreiniging.

Andere aanwijzingen kunnen zijn: oliegeur, afwijkende geur; aanwezigheid van assen, slakken, puin, enzovoort,  
ligging van het perceel in een verontreinigde regio ...

Bij te voegen bewijsstukken 

Voeg bij deze verklaring alle nuttige documenten en gegevens waarover u beschikt.

Ondertekening 

Ik verklaar dat alle gegevens correct en volledig zijn.
Ik bevestig dat uit de beschikbare gegevens blijkt dat de uitgegraven bodem als niet-verdacht beschouwd mag 
worden.

datum dag   maand   jaar     

handtekening           


