
 

Aanvraag tot berekening van de VLABOTEX toetredingsbijdrage_08.01.2021 v01  1/4 

AANVRAAG 
TOT BEREKENEN TOETREDINGSBIJDRAGE 

 
 

De (toekomstige) saneringsplichtige overweegt om zijn verplichting tot het laten uitvoeren van een 

bodemsaneringsprocedure op een terrein dat verontreinigd is met solventen door de uitbating van een (voormalige) 

droogkuisactiviteit, over te dragen aan de vzw VLABOTEX. Hij doet daartoe hierbij, geheel vrijblijvend, een aanvraag tot het 

laten berekenen van de toetredingsbijdrage. 

 

A. HOEDANIGHEID VAN DE AANVRAGER 
 
Ondergetekende persoon die deze aanvraag invult is 
 Huidige bewoner-eigenaar van het terrein 
 Huidige bewoner-huurder van het terrein 
 Huidige exploitant-eigenaar van het terrein 
 Huidige exploitant-huurder van het terein 
 Voormalige exploitant-huurder van het terrein 
 Vruchtgebruiker van het terrein 
 Andere hoedanigheid: 

 
B. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER 

 
- indien natuurlijke persoon: 
 

Naam + voornaam:   ........................……..….……………………………….............. 

Woonachtig te:   .............…............……….........(straat)  ........ (nummer) 

      ........... (postnummer) …..........……........... (gemeente) 

Telefoon:    ............................................ 

GSM:    ............................................ 

E-mail:    ............................................ 
BTW plichtig       JA      NEEN  

Indien JA:   BTW-nummer:   ............................................ 
 
- indien rechtspersoon: 
 

Naam + rechtsvorm:  ................……….....…..…......................…..................... 

Adres maatschappelijke zetel: ..................................…........(straat)  ......... (nummer) 

      ........... (postnummer) ........…………........... (gemeente) 

Telefoon:    ............................................ 
BTW plichtig       JA      NEEN  

Indien JA:   BTW-nummer:  ............................................ 
Contactpersoon voor info:  ............................................ (naam + voornaam) 

      ............................................ (telefoon) 

      ............................................ (GSM) 

      ............................................ (e-mail) 
  

 

C. LIGGING VAN HET TERREIN WAAROP DE DROOGKUIS GEVESTIGD IS OF WAS 
 
Adresgegevens: 

 .................................…............................ (straat)  ............ (nummer) 

 ....... (postnummer)  ........................................................ (gemeente) 

 
(Vak in te vullen door VLABOTEX, gelieve niets te schrijven) 
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D. KADASTRALE GEGEVENS VAN HET BETROKKEN TERREIN 
 
 Kadastraal perceel 1* 
 

a) Perceelsgegevens: 
  

 Gemeente (afdelingsnaam): .........................................……................................ 

 Afdelingsnummer: ....................   Sectie: ..........   Perceelnummer: .................... 

 Datum toestand: ...../...../........... 
 
b) Eigenaars: 
 
Eigenaar 1 
 
- indien natuurlijke persoon: 

Naam + voornaam:   ...........................................……….............................. 

Woonachtig te:   ............................................(straat)  ........ (nummer) 

      ........... (postnummer) ...........……............ (gemeente) 

Telefoon:    ............................................ 

GSM:    ............................................ 

e-mail:    ............................................ 

BTW-nummer:    ............................................ 
 
- indien rechtspersoon: 

Naam + rechtsvorm :  ….………...................................................................... 

Adres maatschappelijke zetel: .............................................(straat)  ........ (nummer) 

      ........... (postnummer) ..............…….......... (gemeente) 

Telefoon:    ............................................ 

BTW-nummer:    ............................................ 

Contactpersoon voor info:  ............................................ (naam + voornaam) 

      ............................................ (telefoon en/of GSM) 
Eigenaar 2** 

 
- indien natuurlijke persoon: 

Naam + voornaam:   .............................…..................………........................ 

Woonachtig te:   .......................................…...(straat)  ........ (nummer) 

      ........... (postnummer) ......…….................. (gemeente) 

Telefoon:    ............................................ 

GSM:    ............................................ 

e-mail:    ............................................ 

BTW-nummer:    ............................................ 
 
- indien rechtspersoon: 

Naam + rechtsvorm:  ………..................…..................................................... 

Adres maatschappelijke zetel: ..........................…................(straat)  ........ (nummer) 

      ........... (postnummer) ..........…….............. (gemeente) 

Telefoon:    ............................................ 

BTW-nummer:    ............................................ 

Contactpersoon voor info:  ............................................ (naam + voornaam) 

      ............................................ (telefoon en/of GSM) 
 
 

(*) Indien er meerdere kadastrale percelen tot het “verontreinigd terrein” behoren, gelieve gebruik te maken van een 

kopie van de volgende bladzijde.  Gebruik telkens één kopie per kadastraal perceel. 
(**) Indien er meer dan twee eigenaars voor één kadastraal perceel zijn, gelieve gebruik te maken van een kopie van de 

volgende bladzijde.  
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Kadastraal perceel ....   (volgnummer)*** 
 

a)   Perceelsgegevens: 
 

 Gemeente (afdelingsnaam): ............................…................................................ 

 Afdelingsnummer: ....................   Sectie: ..........   Perceelnummer: .................... 

 Datum toestand: ...../...../........... 
 
b)   Eigenaars : 
 

Eigenaar ...   (volgnummer)*** 
 
- indien natuurlijke persoon: 

Naam + voornaam:   ...........................................……….............................. 

Woonachtig te:   ............................................(straat)  ........ (nummer) 

      ........... (postnummer) ...........……............ (gemeente) 

Telefoon:    ............................................ 

GSM:    ............................................ 

e-mail:    ............................................ 

BTW-nummer:    ............................................ 
 
- indien rechtspersoon: 

Naam + rechtsvorm :  ….………...................................................................... 

Adres maatschappelijke zetel: .............................................(straat)  ........ (nummer) 

      ........... (postnummer) ..............…….......... (gemeente) 

Telefoon:    ............................................ 

BTW-nummer:    ............................................ 

Contactpersoon voor info:  ............................................ (naam + voornaam) 

      ............................................ (telefoon en/of GSM) 

Eigenaar ...   (volgnummer)*** 
 

- indien natuurlijke persoon: 

Naam + voornaam:   .............................…..................………........................ 

Woonachtig te:   .......................................…...(straat)  ........ (nummer) 

      ........... (postnummer) ......…….................. (gemeente) 

Telefoon:    ............................................ 

GSM:    ............................................ 

e-mail:    ............................................ 

BTW-nummer:    ............................................ 
 
- indien rechtspersoon: 

Naam + rechtsvorm:  ………..................…..................................................... 

Adres maatschappelijke zetel: ..........................…................(straat)  ........ (nummer) 

      ........... (postnummer) ..........…….............. (gemeente) 

Telefoon:    ............................................ 

BTW-nummer:    ............................................ 

Contactpersoon voor info:  ............................................ (naam + voornaam) 

      ............................................ (telefoon en/of GSM) 
 

 
 
 

(***) Gelieve de kadastrale percelen en de respectievelijke eigenaars te nummeren.  
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E.  STATUS BODEMSANERINGSPROCEDURE 
 
Gelieve aan te kruisen in welke stadia van de bodemsaneringsprocedure al werden doorlopen. 
 
Oriënterend bodemonderzoek (OBO) 

 op heden zijn enkel de analyseresultaten van grond- en grondwater gekend 
 het volledige verslag is ter beschikking, maar werd nog niet aan de OVAM bezorgd 
 het volledige verslag werd aan de OVAM bezorgd, 
 maar er werd nog geen reactiebrief vanwege de OVAM ontvangen 
 het volledige verslag werd aan de OVAM bezorgd, 
 de reactiebrief vanwege de OVAM is ter beschikking en dateert van…………………………….(datum) 
 de OVAM heeft aanvullingen gevraagd in haar schrijven van ……………………………………….(datum) 
 de OVAM heeft een saneringsplichtige aangeduid in haar schrijven van ……………………….(datum 

 
Beschrijvend bodemonderzoek (BBO) 

 op heden zijn enkel analyseresultaten van grond- en grondwater gekend 
 het volledige verslag is ter beschikking, maar werd nog niet aan de OVAM bezorgd 
 het volledige verslag werd aan de OVAM bezorgd, 
 maar er werd nog geen reactiebrief vanwege de OVAM ontvangen 
 het volledige verslag werd aan de OVAM bezorgd, 
 de reactiebrief vanwege de OVAM is ter beschikking en dateert van…………………………….(datum) 
 de OVAM heeft aanvullingen gevraagd in haar schrijven van ……………………………………….(datum) 

 
Bodemsaneringsproject (BSP) 

 het volledige verslag is ter beschikking, maar werd nog niet aan de OVAM bezorgd 
 het volledige verslag werd aan de OVAM bezorgd, 
 maar er werd nog geen reactiebrief vanwege de OVAM ontvangen 
 het volledige verslag werd aan de OVAM bezorgd, 
 OVAM heeft het BSP conform verklaard op…………………………………………………………………….(datum) 
 het volledige verslag werd aan de OVAM bezorgd, 
 OVAM heeft het BSP NIET conform verklaard op…………………………………………………………….(datum) 

 
Bodemsaneringswerken (BSW) 

 de bodemsaneringswerken zijn nog niet opgestart 
 de bodemsaneringswerken zijn lopende sinds …………………………………………………………….(datum) 
 de bodemsaneringswerken zijn afgerond, er is een monitoringsfase lopende 
 er werd een eindevaluatieonderzoek uitgevoerd, 
 het verslag is nog niet aan OVAM bezorgd 
 er werd een eindevaluatieonderzoek uitgevoerd, 
 het verslag werd aan de OVAM bezorgd op ……………………………………………….……………….(datum)  

 
 
 
 
 
 
 

        ........................................ 
 
        (Naam en Voornaam +Datum + handtekening) 
 
 
 


