Verklaring milieukundige begeleider en directievoerder
Wij hebben de milieukundige verantwoording over de periode van ………… (invullen datum) tot
en met ……………. (invullen datum) van ………………………….……..(invullen naam onderneming,
eigenaar/erfpachter) betreffende de kosten van sanering van het bedrijfsterrein, plaatselijk
bekend …………………….. (invullen adres) en kadastraal bekend gemeente ……………………………..
(invullen gegevens), sluitend met een totaalbedrag van ……………… (invullen bedrag),
gecontroleerd.
Deze verantwoording is bestemd voor het afleggen van rekening en verantwoording aan het
Wbb-bevoegd gezag omtrent de correcte toepassing van subsidiegelden overeenkomstig het
doel van de subsidieverlening, waaronder de eventuele waargenomen samenloop en de
doelmatigheid van de gemaakte kosten.
Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlegrondslagen
en met inachtneming van:
 De Wet bodembescherming (Wbb) en de daaraan gelieerde regelgeving;
 Het Besluit financiële bepalingen bodemsanering 2005;
 De beschikking van het Wbb-bevoegd gezag, datum ……………. (invullen datum), kenmerk
………….. (invullen kenmerk) waarin de bijdrage is verleend.
Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat de subsidiegelden zijn besteed in
overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en overige door de Minister en
het Wbb-bevoegd gezag gestelde voorwaarden.
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld te …………………………..…. op ………………………,

Naam milieukundig begeleider: ………………….

Naam directievoerder: …………………………

Naam bedrijf: ………………………….

Naam bedrijf: ………………………….

Adres: ………………………….

Adres: ………………………….

Postcode en plaats: ………………………….

Postcode en plaats: ………………………….

Handtekening:

Handtekening:

………………………….

………………………….

Accountantsverklaring verantwoording
Wij hebben de financiële verantwoording over de periode van …………… (invullen datum) tot en
met …………… (invullen datum) van ……………………………….. (invullen naam onderneming,
eigenaar/erfpachter) betreffende de kosten van sanering van het bedrijfsterrein, plaatselijk
bekend ……………………… (invullen adres) en kadastraal bekend gemeente …………….. ………
(invullen kadastrale gegevens), sluitend met een totaalbedrag van € ……………… (invullen
bedrag), gecontroleerd.
Deze verantwoording is bestemd voor het afleggen van rekening en verantwoording aan het
Wbb-bevoegd gezag.
Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlegrondslagen
en met inachtneming van:
 De Wet bodembescherming (Wbb) en de daaraan gelieerde regelgeving;
 Het Besluit financiële bepalingen bodemsanering 2005;
 De beschikking van het Wbb-bevoegd gezag, datum ……………… (invullen datum), kenmerk
………………… (invullen kenmerk) waarin de bijdrage is verleend.
Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat:
 de bijdrage is besteed in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en
overige door de Minister en het Wbb-bevoegd gezag gestelde voorwaarden;
 de in de verantwoording van de onderneming opgenomen gegevens juist en volledig zijn
weergegeven.

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld te ………………………………… op ………………………...

Naam accountant: ………………………….
Naam accountantskantoor: ………………………….
Adres: ………………………….
Postcode en plaats: ………………………….
Handtekening: ………………………….

