
Bodem +

HUM Bbk 

Errata Velduitgave

Handhaving  
Uitvoeringsmethode
Besluit bodemkwaliteit



15

1

Schema 6: Verstrekken van gegevens aan een bestuursorgaan

Handhaven 1:

De VROM-Inspectie en Inspectie V&W zijn bevoegd tot optreden. Het lokale bevoegde gezag mag een aanvraag om  -

beschikking, waarbij de gegevens worden gebruikt, niet in behandeling nemen. Het lokale bevoegde gezag moet de 

betreffende inspectie informeren.

* In art. 22, lid 2 Bbk zijn de volgende wettelijke voorschriften genoemd:

art. 8.40, eerste lid van de Wet milieubeheer (verwijst naar AMvB’s zoals het Activiteitenbesluit, waarin o.a. in  -

bepaalde situaties bodemonderzoeken zijn voorgeschreven)

art. 2a t/m 2d van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (verwijzen naar AMvB’s, waarin o.a. in bepaalde  -

situaties waterbodemonderzoeken zijn voorgeschreven)

art. 6 t/m 12 van de Wet bodembescherming (verwijzen naar de diverse uitvoeringsregels van de Wbb, waar- -

onder het Bbk. Hiermee is dit art. dus o.a. van toepassing op alle milieuhygiënische verklaringen zoals bedoeld 

in het Bbk)

art. 27 lid 1, 39 lid 1 en 4, 39b lid 2 onderdelen b en c, 70 en 72 van de Wet bodembescherming (verwijzen naar  -

diverse onderzoeks- en meldingsverplichtingen)

Deze bepaling is daarmee grofweg van toepassing op alle bewijsmiddelen en gegevens die voortvloeien uit de 

werkzaamheden waarvoor erkenning en/of persoonsregistratie verplicht is. 

** Uit schriftelijke bewijsmiddelen of verklaringen van betrokkenen kan blijken dat de gebruiker van het resultaat 

wist, of redelijkerwijs had kunnen vermoeden, dat het resultaat een onbetrouwbaar beeld geeft. 

Overtreding van art. 22 Bbk kan tevens valsheid in geschrifte (art. 225 WvSr) opleveren.

1.  Worden gegevens aan een bestuursorgaan 

verstrekt ter voldoening aan wettelijke voor-

schriften als bedoeld in art. 22 lid 2 Bbk? *

2.  Zijn de gegevens afkomstig van een persoon 

of instelling die voor het verkrijgen daarvan 

in strijd met art. 5 lid 1 of 2 Bbk (erkenning of 

persoons registratie) heeft gehandeld?

3.  Is bij degene die de gegevens 

verstrekt bekend dat in strijd met 

art. 5 Bbk is gehandeld?

4.  Had degene die de gegevens 

verstrekt dit redelijkerwijs wel 

kunnen vermoeden?

Artikel 22 Bbk  

niet overtreden

Overtreding 

art. 22 lid 1 Bbk 

Handhaven 1 **

nee

nee

ja

nee

ja

ja

ja

nee
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Schema 18: Functionele toepassing

* Zoek dus uit wat gangbare maatstaven voor de hoeveelheid toegepast materiaal zijn. Dit kan met name blijken uit 

de bouwvergunning, het bestek, het bestemmingsplan of bijv. bij een geluidswal uit een akoestisch onderzoeks-

rapport waarin de benodigde omvang is aangegeven.

** Zoek dus uit in hoeverre deze toepassing op deze locatie noodzakelijk is. Dit kan met name blijken uit de bouw-

vergunning, het bestek, het bestemmingsplan of bijv. bij een geluidswal uit een akoestisch onderzoeksrapport 

waarin de benodigde omvang is aangegeven.

*** Omstandigheden kunnen zeer divers zijn. 

Enerzijds kan dit een relatie hebben met de reden waarom de toepassing nodig is, bijv. een geluidsgevoelige 

locatie. Als een geluidsbron is verwijderd, moet bijv. de geluidswal die was aangelegd worden verwijderd.  

De reden voor de geluidswal is immers verdwenen. Anderzijds kunnen omstandigheden betrekking hebben op de 

wijze waarop de toepassing is uitgevoerd. 

1. Is er sprake van het toepassen van 

een bouwstof, grond of baggerspecie?

2. Zijn de gebruikte hoeveelheden vol-

gens gangbare maatstaven nodig voor 

het functioneren van de toepassing? *

3. Is de toepassing volgens gangbare 

maatstaven op deze locatie nodig? **

4. Is de toepassing onder deze 

omstandigheden volgens gangbare 

maatstaven nodig? ***

5. Is de toepassing genoemd in art. 

35 Bbk?

6. Is het toegepast materiaal een 

afvalstof?

7. Wordt het afval nuttig toegepast?

Bbk niet van toepassing. 

Afvalstoffenregelgeving 

mogelijk wel van toepassing.

Bbk niet van 

toepassing

Functionele 

toepassing

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

ja

nee
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Schema 24: Zorgplicht water

Is er sprake van een 

oppervlaktewater?

Worden handelingen met 

bouwstoffen, grond of 

baggerspecie verricht?

Ontstaan door de handeling 

nadelige gevolgen voor het 

oppervlaktewater of kunnen 

deze ontstaan?

Weet degene die de 

handeling verricht dat de 

na delige gevolgen ontstaan 

of kunnen ontstaan?

Zijn alle maatregelen 

genomen die redelijkerwijs 

van de betrokken kunnen 

worden gevergd om de 

gevolgen te voorkomen?

Zijn alle maatregelen 

genomen die redelijkerwijs 

van de betrokken kunnen 

worden gevergd om de 

gevolgen te beperken?

Overtreding art. 7 

Bbk Handhaven 1

Zorgplicht niet van 

toepassing

Zorgplicht wordt 

voldoende nageleefd

nee

nee

ja

ja

ja

ja

nee

nee

ja

ja
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Schema 7: Tijdelijke opslag 

Grond of baggerspecie *

Tijdelijke opslag  

van materiaal

1.  Betreft het her gebruik 

in het zelfde werk onder 

dezelfde omstandigheden?

2.  Is de grond of bagger-

specie bestemd voor 

een eindbestemming als 

genoemd in art. 35 Bbk?

4.  Wordt de maximale toege-

stane opslag termijn over-

schreden? (Zie tabel 11)

5.  Wordt voldaan aan de 

voorwaarden voor tijdelijke 

opslag? (Zie tabel 11)

Overtreding art. 59 Bbk 

Handhaven 3

Bouwstof

Toets aan 

bouwstoffen, 

schema 11 ****

Opslag gedurende  

de looptijd van het project 

toegestaan (Art. 36 lid 3 Bbk)

Hoofdstuk 4 Bbk niet van 

toepassing. Bij afval geldt 

mogelijk het stortverbod art. 

10.2 Wm Handhaven 1

Overtreding art. 42 lid 1 

Bbk Handhaven 2

Geen tijdelijke opslag ***

Tijdelijke opslag 

toegestaan

ja

nee

nee

ja

ja

nee

ja

nee

nee

3.  Is de opslag gemeld? **

ja
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* Bij grond is dit schema alleen van toepassing voor grond met een kwaliteit tot en met de klasse industrie. 

** Op grond van art 42 lid 1 Bbk moet de tijdelijke opslag gemeld worden. Op grond van art 42 lid 4 Bbk moet de 

eindbestemming binnen 6 maanden bekend zijn en gemeld zijn. 

*** In de tabel 10 is aangegeven hoe lang een tijdelijk opslag plaats mag vinden. Bij overschrijding van die termijn valt 

de tijdelijke opslag mogelijk onder cat. 28 Ivb en is het een vergunningplichtige Wm-inrichting. Ook kan het een 

reguliere toepassing volgens hoofdstuk 4 Bbk zijn. 

**** In art. 28 Bbk is voor de (tijdelijke) opslag hetzelfde geregeld als voor de overige handelingen. Hier wordt namelijk 

gesproken over het voor handelsdoeleinden voorhanden hebben.  

Handhaven 1:

Zo mogelijk een juiste eindbestemming laten bepalen en laten vastleggen. Als dit niet mogelijk is, moet de opslag worden  -

verwijderd.

Handhaven 2:

Is er sprake van een vergissing? Alsnog een melding in laten dienen en afhankelijk van de resultaten daarvan de partij wel  -

of niet in de toepassing laten.

Is er sprake van bewust overtreden of grove nalatigheid? Alsnog een melding in laten dienen en afhankelijk van de  -

resultaten daarvan de partij wel of niet in de toepassing laten. Optreden i.v.m. overtreding art. 42 lid 1 Bbk. Informeer het 

toezichtsloket.

Handhaven 3:

Is er sprake van een vergissing en kan aan de voorwaarden worden voldaan: alsnog laten voldoen (melding / voldoen aan  -

kwaliteit ontvangende bodem).

Is er geen melding ingediend: alsnog een melding in laten dienen. Is er sprake van opzet of grove nalatigheid: bestuurs- -

rechtelijk en strafrechtelijk optreden. Informeer het toezichtsloket. 

Wordt niet voldaan aan de kwaliteit van de ontvangende bodem: voorzieningen laten treffen of opslag laten verwijderen.
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Schema 10: Overzicht schema’s toepassingen 

Zorgplicht 

bodem  

Schema 19

Grond of 

baggerspecie

2.  Bevat de grond of bagger-

specie meer dan 20% 

bodemvreemd materiaal?

Droge 

toepassing 

Schema 14 t/m 

17

Toepassen  

bouwstoffen  

Schema 11 + 13

Meldingsplicht 

Schema 25 + 26

Natte 

toepassing 

Schema 20 t/m 

23

Afwijkende  

partijomvang  

Schema 12

Afwijkende  

partijomvang  

Schema 8 + 9

Toepassen grond, 

baggerspecie of 

bouwstoffen

1.  Is de toepassing 

functioneel?  

Zie schema 18

Toepassing 

volgens Bbk niet 

mogelijk

Zorgplicht water 

Schema 24

Bouwstof

3.  Bevat de bouwstof 

meer dan 20% grond of 

baggerspecie?

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee nee
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Schema 12: Afwijkende partijgrootte bouwstoffen

Partij bouwstoffen die groter of kleiner is dan wordt 

vermeld op de milieuhygiënische verklaring.

1.  Is de oorspronkelijke partij 

gesplitst?

2.  Zijn op de afleverbon de 

juiste gegevens vermeld? *

Splitsing toegestaan. Iedere deel-

partij moet wel aan de samenstel-

lings- en emissie-eisen voldoen.

Onderzoek 

de reden 

van de afwijkende 

partijgrootte

Overtreding 

art. 28 lid 1 Bbk 

Handhaven 1

Overtreding art. 

3.7.4 lid 3 Regeling 

Handhaven 2

3.  Zijn er partijen samengevoegd?

4.  Zijn alle milieuhygiënische 

verklaringen van de deelpartijen 

aanwezig? **

5.  Zijn op de afleverbon de juiste 

gegevens vermeld? *

6.  Is een bouwstof samengevoegd 

met een niet-bouwstof, anders 

dan ter productie van een 

nieuwe bouwstof?

Samenvoeging toegestaan.  

Zie art. 3.7.4 Regeling

nee

nee

ja

nee

nee

nee

KleInere parTIj groTere parTIj

ja

ja

ja

nee

ja

* In art. 3.7.4 Regeling bodemkwaliteit is bepaald dat op de afleverbon moet zijn vermeld welke partijen zijn 

samengevoegd, in welke verhouding, wanneer dit is uitgevoerd en wie dit heeft gedaan.

** Op grond van art. 3.7.4 lid 2 Regeling bodemkwaliteit mag gebruik worden gemaakt van de milieuhygiënische 

verklaringen van de oorspronkelijke partijen als het dezelfde soort bouwstoffen betreft.   

ja
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Schema 13: Toepassing IBCbouwstoffen

Toepassen 

bouwstof

1.  Is er sprake van het 

toepassen van een 

IBC-bouwstof?

2.  Wordt de IBC-bouwstof 

toegepast in 

oppervlaktewater?

3.  Is de toepassing tijdig 

gemeld?

4.  Wordt voldaan 

aan de maximale 

emissiewaarden voor 

IBC-bouwstoffen?

5.  Wordt tenminste  

5000 m3 toegepast? *

6.  Wordt de IBC-bouwstof 

aaneengesloten in een 

werk toegepast **

7.  Worden de noodzakelijke 

IBC-maatregelen 

genomen? ***

Toepassing 

toegestaan

Zie schema 11

Overtreding 

art. 30 lid 2 Bbk 

Handhaven 1

Overtreding 

art. 32 lid 2 Bbk 

Handhaven 2

Overtreding 

art. 28 lid 1 Bbk 

Handhaven 3

Geen toepassing 

als IBC-bouwstof 

mogelijk 

Handhaven 4

Geen toepassing 

als IBC-bouwstof 

mogelijk 

Handhaven 5

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee
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Schema 14: Aantreffen toegepaste grond of baggerspecie

Aantreffen func-

tioneel toegepaste 

grond of bagger-

specie.

1. Betreft het herge-

bruik in hetzelfde 

werk onder dezelfde 

omstandigheden?

2. Betreft het grond of 

baggerspecie?

3. Is het een toepassing 

als genoemd in art. 35 

Bbk?

4. Is er een milieu-

hygiënische verklaring  

bij de partij?

5. Is de toepasser 

een particulier of 

een agrariër op zijn 

eigen perceel?

Overtreding art. 38  

lid 2 Bbk 

Handhaven 1

Toepassing 

toe gestaan  

(Art. 38 lid 6 Bbk)

6. Horen de verklaring  

en partij bij elkaar?  

(Zie tabel 27)

Generiek 

kader Schema 15

Grootschalige 

bodem toepassing  

Schema 17

Gebiedsspecifiek 

kader Schema 16

Toepassing 

toegestaan

Bbk niet van  

toe  passing 

Eventueel afval-

regelgeving

ja

nee

nee nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Handhaven 1:

Is er sprake van een vergissing? Dan alsnog de juiste verklaring laten tonen. -

Is er sprake van bewust overtreden of grove nalatigheid? Informeer het toezichtsloket.  -

Optreden i.v.m. overtreding:

Valsheid in geschrifte (art. 225 WvSr)•	

Art. 38 lid 2 Bbk.•	

ja

nee

ja

ja

nee
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Schema 15: Droge toepassing grond of baggerspecie, generiek kader

Toepassing van grond 

of baggerspecie, niet 

in oppervlaktewater

Generiek kader

1. Is de bodemfunctie- 

klasse van de ontvangende 

bodem vastgelegd ?

4. Mag de partij volgens 

de “dubbeltoetsing” op 

deze locatie worden 

toegepast? *

5. Is voldaan aan de 

meldingsplicht van art. 42 

Bbk? (Zie schema 25)

Overtreding 

art. 42 lid 1 Bbk 

Handhaven 2

Gebiedsspecifiek 

kader Schema 16

Overtreding 

art. 56 lid 1 Bbk 

Handhaven 1

Grootschalige 

bodemtoepassing 

Schema 17

2. Voldoet de kwaliteit van 

de grond of baggerspecie 

aan de criteria voor AW 

(schone grond)?

3. Is één van de 
uitzonderingen 
van art. 56 lid 2 van 
toepassing? **

Toepassing 

toegestaan

Verspreiden 

baggerspecie 

Schema 27

Toepassing 

toegestaan

Overtreding 

art. 56 lid 1 Bbk 

Handhaven 1

nee

ja

nee

ja ja

nee

nee

ja

* Op grond van art. 59 lid 1 Bbk moet de kwaliteit van de grond of baggerspecie voldoen aan de max. waarden 

voor de ter plaatse geldende bodemfunctieklasse en aan de max. waarden voor de bodemkwaliteitsklasse  

(kwaliteit ontvangende bodem) Dit wordt de dubbeltoetsing genoemd.

** Art. 56 lid 2 Bbk noemt de volgende uitzonderingen:

Particulieren -

Onder bepaalde voorwaarden binnen een landbouwbedrijf. -

Verspreiden baggerspecie op aangrenzende percelen en weilanddepots -

(verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater: hier is in de schema geen rekening mee gehouden!) -

ja nee
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Schema 17: Droge grootschalige toepassing

Toepassing van grond 

of baggerspecie, niet in 

oppervlaktewater.

Generiek kader 

Schema 15

6. Voldoet de kwaliteit 

van de leeflaag aan 

het lokaal geldende 

Bbk-kader?

5. Betreft het bermen of 

taluds binnen 10 meter 

van een rijksweg, provin-

ciale weg of spoorlijn?

4. Is of wordt er een  

leeflaag of laag bouw-

stoffen aangebracht?

7. Is voldaan aan de 

meldingsplicht van art. 

42 Bbk? (Zie Schema 25)

8. Voldoet de kwaliteit van 

de leeflaag aan de maximale 

waarden van de bodem-

functieklasse industrie?

Toets aan 

toepassen 

bouwstoffen 

Schema 11

Toepassing 

toegestaan

Overtreding art. 

42 lid 1 Bbk  

Handhaven 3

Overtreding art. 

63 lid 6 Bbk  

Handhaven 2

Gebiedsspecifiek 

kader Schema 16

Overtreding art. 

52 lid 1 of 59 lid 1 

Bbk Handhaven 1

Grootschalige 

bodemtoepassing

1. Is het een toe passing 

als genoemd in art. 35 

onder a, c, d of e?

2. Is de toepassing als 

GBT gemeld?

3. Voldoet de toe passing 

aan de minimumeisen 

van art. 63 Bbk? *

3. Voldoet de kwaliteit van de toe 

te passen grond of baggerspecie 

aan de minimumeisen van art. 63 

Bbk? **

Verspreiden 

baggerspecie 

Schema 27

Geen GBT toe gestaan.  

Toets aan ander lokaal 

Bbk-kader toestaan

ja

nee

ja ja, 
bouwsToffen

nee

ja

ja

ja

nee

ja

nee

ja, 
leeflaag

nee

jaja

nee
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Schema 20: Natte toepassing grond of baggerspecie, generiek kader

 

Betreft het 

verspreiden in 

oppervlaktewater?

Betreft het een 

groot schalige 

bodemtoepassing?

Betreft het hergebruik 

in hetzelfde werk onder 

dezelfde omstandigheden?

Is de toepasser een 

par ticulier of een agrariër  

op zijn eigen perceel?

Voldoet de partij aan  

de criteria voor AW?

Voldoet de grond of bagger-

specie aan de kwa liteit 

van de ont vangende 

waterbodem?

Toepassing niet 

toe gestaan (Art. 59 lid 

1  Bbk) Handhaven 1

Toets aan 

verspreiden, 

Schema 22

Toets aan 

GBT, Schema 23

Toepassing 

toegestaan

Is voldaan aan de 

meldingsplicht?  

(Zie schema 25)

Overtreding Art. 42 lid 

1  Bbk Handhaven 2

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee nee

Handhaven 1:

Als een toepassing niet is toegestaan, moet de toegepaste grond of baggerspecie worden verwijderd.   -

Optreden i.v.m. overtreding art. 59 lid 1 Bbk.

Handhaven 2:

Is er sprake van een vergissing? Alsnog een melding in laten dienen en afhankelijk van de resultaten daarvan de partij wel  -

of niet in de toepassing laten.

Is er sprake van bewust overtreden of grove nalatigheid? Alsnog een melding in laten dienen en afhankelijk van de resul- -

taten daarvan de partij wel of niet in de toepassing laten. Informeer het toezichtsloket. 

Optreden i.v.m. overtreding art. 42 lid 1 Bbk.

ja
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Schema 22: Verspreiden in oppervlaktewater

1. Wordt verspreid op 

uitwaarden, gorzen, slikken, 

stranden of platen?

3. Zijn verspreidingsvakken 

aangewezen door de water-

beheerder?

6. Voldoet de kwaliteit aan  

de verspreidingsnorm?

7. Is voldaan aan de  

meldings plicht art. 42 Bbk?  

(Zie Schema 25)

Toepassing 

toegestaan

2. Is de baggerspecie afkomstig 

van watergangen die binnen 

deze gebieden liggen?

4. Wordt de baggerspecie  

binnen de aangewezen ver-

spreidingsvakken toegepast?

Toepassing niet 

toe gestaan (Art. 60 lid 

1  Bbk) Handhaven 3

Toepassing niet 

toe gestaan (Art. 42 lid 

1  Bbk) Handhaven 4

5. Worden de maximale 

verspreiding hoeveelheden 

nageleefd?

Toetsen 

aan andere 

toepassingen van  

art. 35 Bbk

Toepassing niet toege-

staan (Art. 43 lid 2  Bbk) 

Handhaven 1

Toepassing niet toege-

staan (Art. 43 lid 2  Bbk) 

Handhaven 2

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

Handhaven 1:

Als op de verkeerde locatie wordt toegepast, moet de toegepaste baggerspecie worden verwijderd, tenzij de locatie alsnog  -

wordt aangewezen. Optreden i.v.m. overtreding art. 43 lid 2 Bbk. Informeer het toezichtsloket.

Handhaven 2:

Als de hoeveelheid wordt overschreden, moet de toegepaste baggerspecie worden verwijderd tot het toegestane niveau.  -

Optreden i.v.m. overtreding art. 43 lid 2 Bbk. Informeer het toezichtsloket.

Handhaven 3:

Als een toepassing niet is toegestaan omdat niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, moet de toegepaste baggerspecie  -

worden verwijderd. Optreden i.v.m. overtreding art. 60 lid 1 Bbk. Informeer het toezichtsloket.

Handhaven 4:

Is er sprake van een vergissing? Alsnog een juiste melding in laten dienen en afhankelijk van de resultaten daarvan de partij  -

wel of niet in de toepassing laten. Toepassing stilleggen totdat de melding is behandeld. 

Is er sprake van bewust overtreden of grove nalatigheid? Alsnog een juiste melding in laten dienen en afhankelijk van de  -

resultaten daarvan de partij wel of niet in de toepassing laten. Informeer het toezichtsloket. 

Optreden i.v.m. overtreding art. 42 lid 1 Bbk. Toepassing stilleggen totdat de melding is behandeld. 
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Schema 23: Grootschalige bodemtoepassing in oppervlaktewater

Toepassing van grond  

of baggerspecie.

Betreft het hergebruik in 

hetzelfde werk onder dezelfde 

omstandigheden?

Is de toepassing gemeld  

als GBT?

Is het een toepassing als 

genoemd in art. 35  

onder a, c, d, of e?

Voldoet de toepassing aan de 

minimumeisen van art. 63 Bbk?*

Voldoet de kwaliteit van de 

toegepaste grond of bagger-

specie aan de eisen van  

art. 63 lid 1 onder a?**

Is of wordt er een leeflaag of 

laag bouwstoffen aangebracht?

Leeflaag met grond of 

baggerspecie.

Betreft het bermen of taluds 

binnen 10 meter van een rijksweg, 

provinciale weg of spoorlijn?

Voldoet de kwaliteit van de leeg-

laag aan de maximale waarden 

bodemfunctieklasse Industrie?

Geen GBT toe gestaan.  

Toets aan het lokaal 

geldende Bbk-kader.

Toepassing toegestaan.

Geen GBT toe gestaan.  

Toets aan het lokaal 

geldende Bbk-kader.

Geen GBT toe gestaan.  

Toets aan het lokaal  

geldende Bbk-kader.

Is voldaan aan de  

meldingsplicht art. 42 Bbk?  

(Zie Schema 25).

Toepassing 

toegestaan.

Laag bouwstoffen.

Voldoet de kwaliteit leeflaag 

aan het lokaal geldend 

Bbk-kader? ***

Toets aan 

toepassen bouw-

stoffen, Schema 11.

Overtreding art. 52 lid 1 of 

art. 59 Handhaven 1.

Toepassing niet toe gestaan. 

(Art. 42 lid 1 Bbk) 

Handhaven 2.

ja

nee

nee

nee

ja

nee

ja

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

nee

ja

nee

ja

ja
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Schema 26: Toetsing melding Bbk

Ingediende 

melding

1. Is er sprake van een 

meldingsplicht?  

(Schema 25)

2. Is de melding 

toe gezonden aan de juiste 

instantie? *

Toets volledigheid

3. Is de melding compleet?  

(Zie art. 42 Bbk)

4. Welk toetsingskader is 

van toepassing?

Gebiedspecifiek 

kader Schema 16/21

5. Melding akkoord?

Generiek 

kader Schema 15/20

Verstuur bericht 

Melding akkoord

Verstuur bericht 

Melding niet 

akkoord

GBT  

Schema 17/23

Melding niet 

akkoord

Geen 

meldingsplicht

Doorzenden aan 

de juiste instantie

Verzoeken om  

aanvullende 

gegevens

Tot 1-7-2013 

evt. ook Bsb-bodem-

beheerplan

nee

nee

nee

ja

ja

compleeT

ja

ja nee

nee

aanvullende 

gegevens

* Dit kan zich voordoen als de melder de verkeerde instantie heeft vermeld op het meldingsformulier.




