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Aanvraag van een vrijstelling van de
onderzoeksplicht
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Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Afdeling Bodembeheer
Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN
T 015 284 458 (Klantenbeheer OVAM)
postbodem@ovam.be
www.ovam.be/vrijstelling-onderzoeksplicht

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

dossiernummer/
opdrachtnummer

Waarvoor dient dit formulier?
Voor gronden waarop zich vroeger risico-inrichtingen bevonden die tot bodemverontreiniging kunnen leiden
(zogenaamde risicogronden), heeft de eigenaar de verplichting om voor een bepaalde datum een oriënterend
bodemonderzoek uit te voeren, zoals bepaald in artikel 31, §1 en §2, van het Bodemdecreet. Met dit formulier kunt u als
eigenaar van een dergelijke risicogrond een aanvraag tot vrijstelling van de onderzoeksplicht indienen zodat u dat
bodemonderzoek niet zelf hoeft uit te voeren.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Stuur de ondertekende versie van dit formulier naar bovenvermeld adres of mail. De OVAM neemt binnen negentig
dagen een beslissing en laat u weten of u vrijgesteld bent van de verplichting om het bodemonderzoek uit te voeren.
GELIEVE DE GEGEVENS IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN aub

Gegevens van de eigenaar
1 Vul hieronder de gegevens en het domicilieadres van de eigenaar in.
voor- en achternaam
rijksregisternummer
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoon
e-mailadres

Gegevens van de gronden
2 Vul de huidige kadastrale gegevens van de locatie in.
U vindt die informatie op de aankoopakte, een aanslagbiljet onroerende voorheffing of via geopunt.be. In de bovenste
regel van de onderstaande tabel vindt u in het grijs een fictief voorbeeld.
straat en nummer

gemeente en afdeling

gemeentenr.

sectie

perceelnr.

datum verwerving
(+datum verwerving
erflater bij vererving)

Stationsstraat 110

Mechelen 1 afd.

12025

A

508/02 A 21

01/01/1990 (01/10/1985)

Verklaring op erewoord
3 Kruis de onderstaande verklaringen aan als u deze aanvraag als of in naam van de eigenaar indient.
Als eigenaar verklaar ik dat ik aan al de volgende voorwaarden voldoe:
de grond in mijn eigendom is effectief een risicogrond (indien nodig is dit afgestemd met de milieudienst
van de gemeente);
ik heb de risico-inrichtingen niet zelf geëxploiteerd;
de risico-inrichtingen werden geëxploiteerd voor ik eigenaar van de gronden werd
ik heb de gronden, nadat ik ze heb verworven, alleen aangewend voor particulier gebruik
(activiteiten vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen ‘KBO’ op de locatie werden/worden niet tijdens de
eigendomsperiode uitgeoefend)

Enkel aan te duiden indien de eigenaar de grond heeft verworven door vererving:
de erflater voldoet ook aan de bovenvermelde voorwaarden.
(vergeet niet de datum van verwerving door de erflater aan te vullen bij ‘2. Gegevens van de gronden’)

Ondertekening
4 Kruis de onderstaande verklaring aan als die van toepassing is en onderteken dit formulier.
(het tweede vakje moet steeds worden aangekruist !)
Als ik niet de eigenaar ben, verklaar ik dat ik beschik over een mandaat om in naam en voor rekening van de
eigenaar een vrijstelling van de onderzoeksplicht aan te vragen.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
datum

dag

maand

jaar

handtekening

Vul onderstaande gegevens enkel in als u niet de eigenaar bent.
voor- en achternaam
functie
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
e-mailadres
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