MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
ADMINISTRATIE MILIEU-, NATUUR-, LAND- EN WATERBEHEER
AFDELING MILIEUVERGUNNINGEN
KONING ALBERT U-LAAN, 20, Bus 8
1000 BRUSSEL

GELIJKWAARDIGHEIDSATTEST
DICHTHEIDSBEPROEVING
AMV/06.12.99/4

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals meermaals
gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van I juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals meermaals gewijzigd, en verder genoemd "titel 11 van
het VLAREM", inzonderheid op artikel 5.17.2.8 ervan;

Gelet op de aanvraag, met referte oW9031 op 6 december 1999 ingediend door CORCON
VZW, Molendreef 47A te 9300 Aalst in naam van VIGNERON nv, Zoning Industriel, rue
Pré des Haz 48 te 5060 Sambreville, tot aanvaarding van de ultrasoontestmethode
VIGNERON als een code van goede praktijk die een gelijkwaardige dichtheidsbeproeving
als bedoeld in artikel 5.17.2.8, § 2, 5° van titel II van het VLAREM uitmaakt;

Gelet op het schrijven met referte JP/vdv/000224-0 ICn van 24 februari 2000 van
c:
VIGNERON nv, Zoning Industriel, rue Pré des Haz 48 te 5060 Sambreville, waarmee de
volgende stukken aan het aanvraagdossier werden toegevoegd:
een presentatiedossier van de testmethode VIGNERON;
kopie van de brief met referte div99009 van 20 september 1999 waarmee de erkende
milieudeskundige CORCON vzw het keuringsprogramma toestuurt voor wat betreft het
vastleggen van de parameters van het ultrasoontoestel voor de testmethode VIGNERON;
kopie van de brief van 18 oktober 1999 waarmee de erkende milieudeskundige CORCON
vzw zijn bevindingen meedeelt met betrekking tot een beproeving met de testmethode
VIGNERON die op 29 september 1999 werd uitgevoerd op een proefopstelling in
aanwezigheid van o.m. een afgevaardigde van de afdeling Milieuvergunningen tevens
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voorzitter van de in de schoot van deze afdeling werkzame BBT-werkgroep "gevaarlijke
producten";
een verslag aangaande proe ven ter vergelijking van de testmethode SDT enerzijds en de
testmethode VIGNERON anderzijds met refTerte 1412/P99 van 17 februari 1999
opgesteld door de erkende milieudeskundige APRAGAZ vzw;

Gelet op het gunstige advies van de voorzitter van de in de schoot van de afdeling
Milieuvergunningen werkzame BBT-werkgroep "gevaarlijke producten";

Overwegende dat artikel 5.17.2.8, § 2, 5°, eerste lid, van titel II van het VLAREM voor de
geviseerde houders en leidingen een periodieke dichthe idsbeproeving oplegt ;
dat niet toegankelijke enkelwand ige leidingen ondermeer dienen beproefd bij een overdruk
van tenminste 30 kPa gedurende I uur;
dat evenwel eveneens een alternatieve gelij kwaardige dichtheidsbeproeving is toegelaten mits
deze wordt uitgevoerd overeenkomstig een door de afdeling Milieuvergunningen aanvaarde
code van goede praktijk;

Overwegende dat de ultrasoontestmethode "VIGNERON" een dichtheidsbeproeving betreft
die wordt uitgevoerd bij een onderdruk van 20 kPa op niet toegankelijke enkelwandige
leidingen daar waar volgens de normaal voorgeschreven methode de beproeving bij een
overdruk van tenminste 30 kPa moet gebeuren;
dat een aanverwante ultrasoontestmethode reeds eerder als een code van goede praktijk werd
aanvaard; dat met name bij attest AMV/30.06.0511 van 24 november 1995 van de afdeling
Milieuvergunningen de testmethode SDT als een toelaatbare gelijkwaardige
dichtheidsbeproeving werd beschouwd;

Overwegende dat uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de ultrasoontestmethode
"VIGNERON" kan worden beschouwd als een alternatieve dichtheidsbeproeving die
gelijkwaardig is aan deze beschreven in artikel 5.17.2.8, § 2 van titel 11 van het VLAREM; dat
dit evenwel enkel het geval is mits strikte eerbiediging van de meetomstandigheden en het
keuringsprogramma omschreven in voormelde aan het aanvraagdossier toegevoegde verslag
van APRAGAZ vzw en de brieven van CORCON vzw ; dat inzonderheid het periodiek ij kèh
van de apparatuur door een ter zake erkende milieudeskundige onontbeerlijk is;
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Overwegende dat de voorgestelde code van goede praktijk voor een alternatieve
gelijkwaardige dichtheidsbeproeving bijgevolg kan worden aanvaard mits oplegging van een
(
aantal voorwaarden;
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Artikel 1. De ultrasoontestmethode "VIGNERON" van VIGNERON nv, Zoning Industriel,
rue Pré des Haz 48 te 5060 Sambreville wordt aanvaard als een code van goede praktijk voor
een dichtheidsbeproeving van niet toegankelijke enkelwandige leidingen, die gelijkwaardig is
aan de dichtheidsbeproeving beschreven in artikel 5.17.2.8, § 2, 50 van titel 11 van het
VIvAREM;

Art. 2. De in artikel I bedoelde aanvaardng is afhankelijk van het naleven van volgende
voorwaarden:
I. de code van goede praktijk moet steeds worden uitgevoerd overeenkomstig de
omschrijving van de methode in het aanvraagdossier met strikte eerbiediging van de
meetomstandigheden en het keuringsprogramma omschreven in voormelde aan het
aanvraagdossier toegevoegde verslag van APRAGAZ vzw en de brieven van CORCON
vzw;
voormeld aanvraagdossier met inbegrip van het vermelde verslag en brieven maken als
bijlage bij dit attest een onlosmakelijk onderdeel van dit attest uit;
<"

2. de erkende milieudeskundigen, de bevoegde deskundigen of de erkende technici die deze
als gelijkwaardig aanvaarde methode gebruiken :
a) dienen in het verslag betreffende de bedoelde periodieke onderzoeken expliciet te
verwijzen naar onderhavig attest van gelijkwaardigheid met vermelding van het
nummer van het attest;
b) verstrekken vóór I april van elk jaar hun bevindingen over het gebruik van deze
alternatieve testmethode gedurende het voorbije kalenderjaar in een schriftelijk verslag
aan de afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert U-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel;
zeer in het bijzonder worden bij dit verslag de kopies gevoegd van de verslagen van
ijking van de apparatuur door een erkend milieudeskundige;
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3. de afdeling Milieuvergunningen behoudt zich het recht voor om bij negatieve ervaringen

op elk ogenblik het attest van gelijkwaardigheid in te trekken.

Brussel, 29 maart 2001

Voor de afdeling Milieuvergunningen:
het afdelingshoofd,

Ing. François WAMBACQ
bestuursdirecteur

