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Formulier voor het melden van een (bijna) milieu-incident  

 
Lees voor het invullen de toelichting op de achterzijde 
 

BETREFT MELDING VAN: 

 Milieu-incident     Bijna milieu-incident 

GEGEVENS MELDER 

Naam:  

 De heer         Mevrouw        

Organisatie + afdeling: Gebouw / werkplek: Telefoonnummer: 

                  

Naam verantwoordelijk lijnmanager: Telefoonnummer: 

 De heer         Mevrouw             

GEGEVENS (BIJNA) MILIEU-INCIDENT  

Plaats (bijna) milieu-incident: Datum: Tijdstip: 

                  

Korte omschrijving (bijna) milieu-incident (Vermeld oorzaken en aard van de werkzaamheden / 
activiteiten tijdens het (bijna) milieu-incident, zonodig op bijlage) 

      

Het betreft: 

 Bodem     Afvalwater     Gevaarlijke stoffen     Afval     Lucht     Anders, namelijk: 
      

BLOOTSTELLING 

Is er (mogelijke) blootstelling? Zo ja, waaraan? (concentratie/hoeveelheid) 

            

MAATREGELEN 

Welke maatregelen zijn genomen direct na het (bijna) milieu-incident ? 

      

Wat voor maatregelen kunnen worden genomen om het (bijna) milieu-incident in de toekomst 
te voorkomen? 

      

ONDERTEKENING 

Melder: Verantwoordelijk lijnmanager: 

  

Datum: Datum: 

            

RUIMTE VOOR OPMERKINGEN / AANVULLINGEN 

      

 
Dit formulier opsturen naar Stichting AL-terrein ,  POSTBAK 109  of:  secretaris@stichting-alt.nl 
Kopie naar het adres zoals vermeld in KAM-regel 15 van BBio (ML_Ongevallendatabase@bbio.nl ), 
Intravacc, RIVM (FCC, FCC-secretariaat@rivm.nl), Micreos of Cipla 
  

(Handtekening) (Handtekening) 
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Doel 
Doel van het melden van een (bijna) milieu-incident is het verwerven van een beter inzicht in de 
achtergronden van incidenten op het gebied van milieu. Door middel van dit inzicht ontstaat de 
mogelijkheid om gerichte preventieve en correctieve maatregelen te nemen. Hierdoor is het mogelijk 
(bijna) milieu-incidenten in de toekomst te voorkomen. 
 
Toepassingsgebied 
Het formulier heeft betrekking op (bijna) milieu incidenten binnen de poort van het Utrecht Science Park 
Bilthoven (USPB). 
 
Milieu-incident 
Overtredingen van voorschriften, wet- en regelgeving en eisen zoals genoemd in de milieuvergunningen 
die voor de organisaties op het USPB van toepassing zijn. 
Voorbeeld: lozing chemicaliën op het riool, BA3 of GGO buiten ingeperkte ruimte, lekkage  koelmiddelen 
ed. 
 
Bijna milieu-incident 
Een gebeurtenis waarbij net geen schade aan het milieu is ontstaan. 
Voorbeeld: chemicaliënlekkages door kapotte opslagvaten  waarbij nog geen sprake is van milieuschade 
(dus nog niet in bodem of riool) of BA3of GGO buiten first containment (dus buiten BHK, maar binnen 
ingeperkte ruimte). 
 

Bij twijfel geldt: altijd melden! 
 
 
N.B.: 
In verband met verplichte, tijdige melding naar bevoegd gezag door de Stichting-ALt, bent u verplicht om 
van onderstaande (bijna) milieu-incidenten op dezelfde werkdag, en in ieder geval binnen 24 uur na het 
(bijna) milieu-incident, telefonisch een melding te doen bij: 

 de Stichting op telefoonnummer  06 5527 2108 

 of buiten kantooruren bij de beveiliging op telefoonnummer  030 274 2259, die bij ernstige 

situaties de secretaris van de Stichting waarschuwt. 
 

 Milieu-incidenten waarbij sprake kan zijn van milieuschade, zoals bij: 
-  vrijkomen van genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) of hoog risico biologische agentia; 
-  vrijkomen van milieuschadelijke (chemische) stoffen. 

 


