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GELIJKWAARDI GHEIDSATTES:r
DICHTHEIDSBEPROEVING
AMV /18,0 4,99/3

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de mili euvergunning, zoals gewijzigd bij de
decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993,21
dece mber 1994 , 8 juli 1996 en 21 oktobe r 1997;

Gelet op het bes luit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 hou dende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuh ygiëne, zoals gewij zigd bij de besl uiten van 6 september 1995, 26 j uni
1996, 3 j uni 1997, 17 december 1997 (twee besluiten) , 24 maart 1998, 6 oktobe r 1998 en 19
januari 1999, inzonder heid art ikel 5.17.2,8.;

Gelet op de aanvraag met referte aminal vergunningen 9900 op 18 april 1999 ingediend door
CORCON VZW , Molendreef 47A te 9300 Aalst ingediend om een erkenning van
gelijkwaardigheid te bekomen voor de dichth eidproef "Corcon" voor het testen van de dichtheid
van ondergrondse houders ;

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 1999 houde nde alge mene
en sec torale bepali ngen inzake milieuhygiëne in artikel 5,17.2 .8., een periodiek onder zoek
oplegt van ondergrondse houders; dat voor enkelwandige houders ondermeer een
dichtheidsbeproeving gedurende min imum 1 uur bij een overd ruk van 100 kPa of bij een
onderd ruk van 30 kPa voorgeschreven is;

Overwegende dat artikel 5. 17.2.8. van voo rnoemd besluit tevens voorziet in een gelijkwaa rdige
dichtheidsbeproe ving uitg evoerd overeenkomstig een door de Afd eling Milieuverg unning en
aanvaarde cod e van goede praktijk;

Overwegende dat uit onderzoek van de aanvraag volgt dat de dichtheidpro ef"Corcon" zoals
nader toegelicht in de bijgevoegde stavingsstukken kan beschouwd worden als een
dichtheid sbeproeving gelijkw aardig aan deze beschreven in artikel 5.17.2.8.;
Overwegende dat de gelijkwaard igheid afhankelijk dient gesteld van bepaalde na te leven
voorwaarden;

ATTEST

Artikel I. - De dichthei dproef "Corcon" voor dichtheidsbeproeving van ondergro ndse houders
van CORCON VZW, Molendreef 47A te 9300 Aalst zoals beschreven in de bijlage bij dit attest
wordt erkend als gelijkwaardig aan de dichtheid sbeproeving beschreven in artikel 5.17.2.8. van
het besluit van de Vlaamse regering van I juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne;

Artikel 2. - De in artikel I bedoelde erkenning van gelijkwaardigheid is afhankelijk van het
naleven van de volge nde voorwaarden :
de technische nota gevoegd bij de aanvraag en als bijla ge gehecht aan dit attest blijft
onverbrekelijk verbonden aan deze gelijkwaardigheidsverklaring;
de erkende milieudeskundige of de bevoegde deskundige dient in het verslag
betreffende het algemeen onderzoek expliciet te verwijzen naar het attest van
gelijkwaardigheid met vermelding van het numme r van het attest;
elke erkende milieudeskundige of bevoegde deskundige die deze gelijkwaardig
verklaarde methode gebruikt, verstrekt na elk kalenderjaar zij n bevind ingen in een
verslag aan de Afdeling Milieuvergunningen hoofdbestuur te Brussel;
de beschreve n gelijkwaardige methode mag door elke erkende milieudeskundige of
erkende deskundige zonder onderscheid worden gebruikt volgens de in de bijlage bij
dit attest beschre ven wijze en mits naleving van alle gestelde voorwaarden;
de Afdeling Milieuvergunningen behoudt zich het recht voor bij negatieve ervari ngen
op elk ogenblik het attest van gelijkwaardigverklaring in te trekken.
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