Antwoordformulier periodieke onderzoeksplicht
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Bodeminformatiebeheer – Team BAG
Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN
Waarvoor dient dit formulier?
Indien u activiteiten op een grond uitvoert die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, bent u als exploitant verplicht
om voor een bepaalde datum en vervolgens periodiek een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Dit heet de
periodieke onderzoeksplicht.
Dit formulier dient om de OVAM op de hoogte te brengen van het indienen van het periodieke oriënterend
bodemonderzoek
Uitgebreide informatie over de periodieke onderzoeksplicht vindt u op www.ovam.be/periodiekeplicht
Indien u meent dat de OVAM niet over de juiste gegevens beschikt, kan u dit formulier ook gebruiken om de correcte
informatie over te maken.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Stuur dit formulier, samen met eventuele bijlagen, naar het adres dat bovenaan op dit formulier staat.

Gegevens van de contactpersoon
1 Referentienummer van de OVAM : dit nummer vindt u terug op de brief bij ‘opdrachtnummer’
Opdrachtnummer* :
2 Vul hieronder de contactgegevens in.
voor- en achternaam* : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
bedrijfsnaam

: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

straat en nummer* : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
postnummer en gemeente* : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer* : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mailadres* : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ondernemingsnummer : …………… / ………. / ……………
Hoedanigheid* O eigenaar van de locatie

O exploitant op de locatie

O beide

Periodieke onderzoeksplicht
3 Indien u risico-activiteiten uitvoert met indeling onder catA of catB op een grond, bent u als exploitant verplicht om
voor een bepaalde datum en vervolgens periodiek een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Voor het
uitvoeren van een bodemonderzoek neemt u contact op met een bodemsaneringsdeskundige.
Meer info : Informatie over het bepalen van de periodieke onderzoeksplicht vindt u op www.ovam.be/periodiekeplicht
Informatie over bodemsaneringsdeskundigen vindt u op www.ovam.be/deskundigen
Als exploitant bezorg ik het bodemonderzoek binnen de 6 maanden aan de OVAM
Naam van de aangestelde bodemsaneringsdeskundige : …………………………………………………………………………………………
Ga verder naar 6
4

Ik ben van mening dat de informatie bij de OVAM niet correct is.
Ga verder naar 5

Rechtzetting van foutieve informatie
5 De informatie van de OVAM kan verschillen met de werkelijke situatie. Gelieve de situatie aan te duiden die van
toepassing is.
De bepaling van de termijn voor het indienen van het eerste periodieke bodemonderzoek is foutief.
De startdatum van de exploitatie is ……………./……………… (maand/jaartal)
Meer info : De verplichting tot het uitvoeren van een periodiek bodemonderzoek kan in de toekomst liggen.
Gelieve het periodieke bodemonderzoek tegen de wettelijke termijn in te dienen.
Informatie over het bepalen van de periodieke onderzoeksplicht vindt u op www.ovam.be/periodiekeplicht
De risico-activiteiten worden uitgevoerd door een andere exploitant.
Meer info De verplichting tot het uitvoeren van een periodiek bodemonderzoek ligt bij een andere exploitant.
Relevante informatie kan u aan de OVAM overmaken via ‘bijlagen’
De gegevens van deze exploitant zijn :
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Straat + nr : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode + gemeente : ………………………………………………………………………………………………………………………….………….
De risico-activiteiten zijn reeds beëindigd.
Meer info Bij beëindiging van de risico-activiteiten is de exploitant verplicht om een bodemonderzoek uit te voeren.
Informatie over de sluiting van een risico-inrichting vindt u op www.ovam.be/sluiting
Relevante informatie kan u aan de OVAM overmaken via ‘bijlagen’
Datum beëindiging ……………./……………… (maand/jaartal)
Gegevens van de exploitant die tot beëindiging overging:
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Straat + nr : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode + gemeente : ………………………………………………………………………………………………………………………….………….
De risico-activiteiten werden nooit uitgevoerd of vallen niet onder risico-activiteiten. De gemeente heeft besloten
dat er op de grond geen periodieke onderzoeksplicht rust. Voeg in dat geval de beslissing van de gemeente toe
Meer info U bezorgt hiervoor de nodige bewijsstukken aan de gemeente om de informatie van de vergunning te laten
overeenstemmen met de werkelijke situatie. In complexe gevallen dient een ‘gemotiveerde verklaring’ te worden
opgesteld door een bodemsaneringsdeskundige. De gemeente beslist of een grond al dan niet als risicogrond
wordt/blijft beschouwd. U bezorgt de beslissing van de gemeente samen met dit formulier aan de OVAM. Een
bodemdeskundige of een milieucoördinator kan u hierbij helpen.
andere (enkel in te vullen indien de situatie niet kan ingedeeld worden één van bovenstaande situaties)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Ondertekening
6 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
datum

.......... /………. / ……….

Handtekening
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