Melding van de sluiting van een risico-inrichting
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN
T 015 284 458
E-mail: postbodem@ovam.be

Vak bestemd voor de OVAM
referentie OVAM:
dossiernummer
ontvangstdatum
administratief correct

ja

nee

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier meldt de exploitant van een risico-inrichting aan de OVAM de sluiting van die inrichting. De melding
moet gebeuren binnen 90 dagen na de sluiting van de risico-inrichting. De lijst van risico-inrichtingen is opgenomen in
bijlage 1 bij VLAREBO (risico-inrichtingen waarvan de exploitatie is aangevat vóór 1 juni 2015) en in bijlage 1 bij VLAREM
II (risico-inrichtingen waarvan de exploitatie is aangevat na 31 mei 2015) . Meer informatie vindt u op

www.ovam.be/sluiting. Dit formulier is vastgesteld bij het ministerieel besluit van 9 juli 2020 houdende vaststelling van
het modelformulier voor de melding van de sluiting van een risico-inrichting.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Stuur dit formulier, samen met de nodige documenten, naar het adres dat bovenaan op dit formulier staat. U kunt het
formulier ook mailen naar postbodem@ovam.be.
Hoe gaat het nu verder met uw melding?
De OVAM beoordeelt uw meldingsformulier binnen zestig dagen na de ontvangst ervan:
 Als uw melding niet ontvankelijk is, brengt de OVAM u daarvan op de hoogte.
 Als uw melding ontvankelijk is:
o en uit de gegevens van de OVAM blijkt dat er nog vervolgstappen nodig zijn, zal de OVAM de
exploitant die tot sluiting van de risico-inrichting overgaat, aanmanen tot het uitvoeren van de
vervolgstappen.
o en uit de gegevens van de OVAM blijkt dat er geen vervolgstappen nodig zijn dan heeft u in het kader
van het Bodemdecreet geen verdere verplichtingen voor de sluiting.

Gegevens van de exploitant
1 Vul de gegevens van de exploitant in.
voor- en achternaam of bedrijfsnaam
straat en nummer
postcode en gemeente
telefoonnummer
mailadres
Ondernemingsnummer (indien van
toepassing)

Sluiting van de risico-inrichting
2 Vul hieronder de datum in van de sluiting van de risico-inrichting.
hie
dag
maand
jaar
ron
der
de
dat
um
in
van
de
slui

Gegevens van de risicogrond
3 Geef de kadastrale gegevens van de risicogrond of -gronden waarop de risico-inrichting gesloten wordt.
Ga daarbij op volgende manier te werk:
- Vul op basis van het voorbeeld de kadastrale gegevens van de risicogrond(en) in de onderstaande tabel in. Als de
tabel te klein is, neemt u de tabel op in een apart document dat u bij dit formulier voegt.
- Als de melding betrekking heeft op een grond zonder kadastraal perceelnummer (bijvoorbeeld een spoorweg of
straat), voegt u een kadastraal plan bij dit formulier, waarop u de risicogronden in kwestie aanduidt.
De kadastrale gegevens kan u terugvinden in het verslag van oriënterend bodemonderzoek of in het verslag van
oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek.
datum toestand
bv. 01/01/2020

straat en nummer

gemeente en afdeling

afdeling

sectie

perceelnummer

Stationsstraat 110

Mechelen 1 afd.

12025

A

508 / 02 A 21

Oriënterend bodemonderzoek
4 Vul hieronder de gegevens in van het verslag van oriënterend bodemonderzoek of verslag van oriënterend en
beschrijvend bodemonderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van de sluiting van de risico-inrichting. Het moet
gaan om een bodemonderzoek uitgevoerd binnen 90 dagen na de sluiting van de risico-inrichting.
titel

datum

dag

maand

jaar

bodemsaneringsdeskundige
5 Is het verslag van bodemonderzoek al in het bezit van de OVAM?
ja
nee. Laat uw bodemsaneringsdeskundige eerst het verslag van oriënterend bodemonderzoek of het verslag van
oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek aan de OVAM overmaken via het webloket voor
bodemsaneringsdeskundigen.

Bij te voegen document
6 Voeg het onderstaande document bij uw melding voor zover dit betrekking heeft op een grond zonder kadastraal
nummer
het kadastraal plan waarop de risicogronden zijn aangeduid voor zover dit betrekking heeft op een grond zonder
kadastraal nummer (bijvoorbeeld een spoorweg of straat) (zie vraag 3)
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Ondertekening
7 Vul de onderstaande verklaring in.
Als de exploitant een rechtspersoon is, ondertekent een natuurlijk persoon die de exploitant mag vertegenwoordigen dit
meldingsformulier.
Bij de functie van de ondertekenaar vult u in: zaakvoerder, curator ...
Ik verklaar dat alle gegevens in deze melding naar waarheid ingevuld zijn.
Als ik niet de exploitant ben, verklaar ik dat ik beschik over een mandaat om in naam en voor rekening van de
exploitant de melding van de sluiting van een risico-inrichting te doen (lastgeving).
datum

dag

……..

maand

……..

jaar

…………..

Handtekening
……………………………………………………………………………

voor- en achternaam
functie
straat en nummer
postcode en gemeente
telefoonnummer
mailadres
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