Proces-verbaal SO Milieu
(Tweede kolom: Vul in of kruis aan indien van toepassing.
Bij XXXXXXXXXXXXXXXX hoeft niets te worden ingevuld.)

Pro Justitia
Pleegdatum (dag / maand / jaar)
Tijdstip van overtreding
Feitelijke pleegplaats en -gemeente
Verbalisantennummer (uw 6-cijferig nummer)
Nummer akte van beëdiging
Werkgever
Standplaats
Domein

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Domein II - Milieu, welzijn en infrastructuur

Artikel
Strafbaarstelling in

Opmerkingen verbalisant / Redenen van wetenschap:
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Verdachte verklaarde:

Verdachte: (aankruisen wat van toepassing is)

Persoon
Rechtspersoon

De persoon gaf daarnaar gevraagd op / stelde ter beschikking:

(Bij verdachte rechtspersoon: Onderstaande persoon is gerechtigd een verklaring namens de rechtspersoon af te leggen.)

Rbw / pasp / ID-kaart / vreemd ID-kaart
Nummer document
Burgerservicenummer
Man / vrouw
Naam en voorvoegsel
Voornamen
Geboorteplaats / -gemeente (en -land)

Geboortedatum
Adres en huisnummer
Postcode, woonplaats, woongemeente, land

Gegevens rechtspersoon:
Naam
Vestigingsadres
Postcode en vestigingsplaats
KvK-nummer
Beschrijving bedrijf / activiteiten
Vertegenwoordigingsbevoegde
Inrichting (aanvullen indien van toepassing)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
……………….. is een inrichting in de zin van artikel
1.1, derde lid, van de Wet Milieubeheer in
samenhang met artikel …….…. sub …………….. van
het Besluit Omgevingsrecht ………………, en

Examensjabloon-PV-SO-Milieu-1-1

vallende onder categorie ………………. bijlage 1
onder C van het Besluit Omgevingsrecht.

Aan de verdachte is voorafgaand aan het afleggen van de verklaring mededeling
gedaan: (aankruisen wat van toepassing is)
• dat hij niet tot antwoorden verplicht is
•

van welk strafbaar feit hij als verdachte is aangemerkt

•
•

van het recht op rechtsbijstand
(waaronder consultatiebijstand)
van het recht op verhoorbijstand

•

van het recht op vertolking / vertaling

•

van de consequenties van het afzien van deze rechten

•

dat hij te allen tijde kan terugkomen op het besluit om af te
zien van rechts- en verhoorbijstand.

Verdachte wenste geen verklaring af te leggen.

Bijlage(n): (Indien van toepassing. Alleen de omschrijving; de bijlagen hoeven niet op papier te worden bijgevoegd)

Dit proces-verbaal is opgemaakt:
Op ambtseed / ambtsbelofte
Datum
Plaats
Verbalisantennummer
Naam en voorletters
Handtekening:

(vul in:)
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