Verklaring incidenten overeenkomstig artikel 14
§1, 4° en 17 §1A, 4° van het samenwerkingsakkoord

Ondergetekende verklaart, dat na de uitvoering van het bij de aanvraag
opgenomen oriënterend bodemonderzoek, geen incidenten dewelke aanleiding
kunnen geven tot bodemverontreiniging, zijn voorgevallen op de kadastrale percelen
opgenomen in dit oriënterend bodemonderzoek.1

Of

Ondergetekende verklaart hierbij een melding te maken van de incidenten die zijn
voorgevallen na uitvoering van het oriënterende bodemonderzoek en dat enkel
vernoemde incidenten zijn voorgevallen op de kadastrale percelen opgenomen in dit
oriënterende bodemonderzoek.2

Datum van incident: …………

Perceelnummer(s) waarop verontreiniging tot stand kwam: …………………………………
Datum gemeld overheid3: …………

------------------------------------------------(Datum +handtekening aanvrager)

1 Aanduiden

met kruisje indien van toepassing.
met kruisje indien van toepassing.
3 U dient een kopie van de officiële melding als bijlage toe te voegen. Indien u geen melding heeft gemaakt
aan de overheid dient u geen datum in te vullen maar een korte beschrijving van het incident als bijlage toe te
voegen.
Gebruik hiervoor het incidentenformulier als bijlage.
2 Aanduiden
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Incidentformulier (te gebruiken voor melding aan BOFAS)
1.Datum van incident: ......................
Is de verontreiniging beperkt tot het perceel waarop ze is ontstaan?
zeker
waarschijnlijk
neen
geen idee
2.Oorzaak (duid aan wat van toepassing is)
lek in ondergrondse tank
lek in bovengrondse tank
overvulling
breuk in toevoerleiding
verliezen van lading
ongeval met vrachtwagen
achterlaten van verdachte vaten
Indien tank, reservoir of vaten, specificeer inhoud:
...................................................................
Indien achtergelaten afval, specificeer geschatte hoeveelheid:
................................................
overige:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Identificatie product (duid aan wat van toepassing is)
benzine
diesel
stookolie
afvalolie
overige:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Omvang incident
Hoeveelheid product die in het ‘milieu’ is terecht gekomen:
Welke milieucompartimenten of andere entiteiten zijn reeds aangetast (duid aan wat van
toepassing is):
bodem
grondwater
oppervlaktewater
waterput
kelderruimte
riool/drain
beplanting
overige:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Op welke wijze wordt de verontreiniging waargenomen (duid aan wat van toepassing is):
visueel
geur
irritatie
ogen/huid
smaak in drinkwater
overige:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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