Aanvraag voor de erkenning als
bodemsaneringsdeskundige type 2
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Afdeling Bodembeheer
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
Tel. 015 284 137 en 015 284 138 (infolijnen)
Fax 015 284 407
e-mail: bodem@ovam.be

In te vullen door de
behandelende afdeling

ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een erkenning aan als bodemsaneringsdeskundige type 2. Dien dit aanvraagformulier samen
met uw dossier aangetekend, tegen afgifte van ontvangstbewijs bij de OVAM in. De procedure voor de erkenning als
bodemsaneringsdeskundige is opgenomen in artikel 27 tot en met 30 van het Vlaams reglement inzake erkenningen met
betrekking tot het leefmilieu van 19 november 2010, het zogenaamde VLAREL.
De OVAM onderzoekt of uw aanvraag en uw dossier ontvankelijk en volledig zijn. Als het dossier volledig en ontvankelijk
is, wordt het verder ten gronde beoordeeld. De leidinggevende ambtenaar van de OVAM neemt vervolgens een
beslissing over het verlenen van de erkenning.
De bijzondere vergunningsvoorwaarden en gebruikseisen voor de bodemsaneringsdeskundige type 2 zijn beschreven
in de respectievelijke artikels 25/2 en 53/3 tot 53/5 van het Vlarel.

Gegevens van de rechtspersoon
1 Vul hieronder de gegevens in van de rechtspersoon.
naam van de rechtspersoon
rechtsvorm
maatschappelijke zetel:
straat en nummer
postnummer en gemeente
land
telefoonnummer
e-mailadres
RSZ-nummer
btw-nummer
contactpersoon:
voor- en achternaam
telefoonnummer
e-mailadres

.
BE

.
-

-
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Bij te voegen bewijsstukken
2 Kruis in de onderstaande lijst alle bewijsstukken aan die u bij uw aanvraag voegt.
Nummer de bijlagen zoals is aangegeven.
Meer informatie over die bijlagen vindt u in het VLAREL en op de website van de OVAM (www.OVAM.be).
de statuten van de rechtspersoon, als bijlage 1
een lijst met de namen van de natuurlijke personen die door de rechtspersoon gemachtigd zijn om die rechtspersoon
ten aanzien van derden te verbinden, als bijlage 2
een kopie van de behaalde diploma’s waarmee de aanvrager aantoont dat hij de nodige personen in dienst heeft die
beschikken over de vereiste diploma's, vermeld in artikel 25/2, 2° en 3°, van het VLAREL beschikt, als bijlage 3
een curriculum vitae en een referentielijst met een overzicht van onderzoeken waaruit kan blijken dat de opgegeven
persoon, in dienst van de aanvrager, minstens drie jaar praktische ervaring heeft wat betreft het onderzoek inzake
bodemverontreiniging als voor het onderzoek inzake risico's van bodemverontreiniging verworven binnen zes jaar
voorafgaand aan de erkenningsaanvraag, vermeld in artikel 25/2, 4°, van het VLAREL, als bijlage 4
een curriculum vitae en een referentielijst met een overzicht van bodemsaneringen waaruit kan blijken dat de
opgegeven persoon, in dienst van de aanvrager, minstens vijf jaar praktische ervaring heeft met het leiden van de
bodemsaneringen verworven binnen tien jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag, vermeld in artikel 25/2, 5°,
van het VLAREL, als bijlage 5
een curriculum vitae en een referentielijst met een overzicht van opgevolgde werven waaruit kan blijken dat de
opgegeven persoon, in dienst van de aanvrager, minstens vijf jaar beroepservaring heeft gedurende de tien jaar die
voorafgaan aan de datum van de erkenningsaanvraag, vermeld in artikel 25/2, 6°, van het VLAREL, als bijlage 6
een kopie van het getuigschrift voor aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, module 2, vermeld in
artikel 25/2, 7°, van het VLAREL uitgereikt door een erkend opleidingscentrum aan een persoon in dienst van de
aanvrager, als bijlage 7
een curriculum vitae, getuigschrift of diploma waaruit kan blijken dat de opgegeven personen, in dienst van de
aanvrager, beschikken over de grondige kennis (Vlaamse reglementering inzake de milieuverguning, het grondwater
en de Vlaamse reglementering inzake de stedenbouw en ruimtelijke ordening), vermeld in artikel 25/2, 8°, van het
VLAREL, als bijlage 8
een bewijs dat de aanvrager minstens één natuurlijke persoon in dienst heeft of contractueel ter beschikking heeft
met de nodige ervaring om het mathematisch grondwatermodel te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren,
zoals bepaald in artikel 25/2, 9° van het VLAREL, als bijlage 9
een bewijs dat de aanvrager de beschikking heeft over een model voor risicoanalyse van bodemverontreiniging zoals
bepaald in artikel 53/3, §1, 6°, van het VLAREL als bijlage 10
een onvoorwaardelijke verbintenis waarin de aanvrager zich ertoe verbindt alle analyses van monsters en al het
veldwerk uit te voeren of te laten uitvoeren als vermeld in artikel 53/3, §1, 1° en 2°, van het VLAREL, als bijlage 11
een bewijs dat de aanvrager van de erkenning en, in voorkomend geval, de natuurlijke personen waarvan de
identiteit moet worden vermeld in de aanvraag, in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat
geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, voor
overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning, vermeld in artikel 8 van
het VLAREL, als bijlage 12
een bewijs dat de aanvrager beschikt over een verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid,
inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning als vermeld in artikel 34, §3,
van het VLAREL, als bijlage 13
een verklaring op erewoord dat de vermelde personen in dienst zijn bij de rechtspersoon die de erkenning aanvraagt
overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, §2 van het Vlarel, als bijlage 14
het bewijs van de betaling van de retributie vermeld in artikel 54/1, §1, als bijlage 15

Ondertekening door de aanvraag
3 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier correct zijn ingevuld.
Ik bevestig dat de bijlagen die ik bij mijn aanvraag heb gevoegd, in het totaal

datum
Handtekening
voor- en achternaam
functie

dag

maand

jaar

pagina's beslaan.

