Attest ter verklaring dat het tankstation voldoet aan
de toepasselijke milieunormen overeenkomstig art.
12 § 3 1° van het SWA* in geval van afwezigheid van
de exploitatie van een tankstation
Dit attest kan worden gebruikt in het geval een aanvraag voor verderzetting of verderzetting bij wijze
van overgangsmaatregel werd ingediend en waar geen verderzetting of vernieuwing van de exploitatie
van een tankstation op het moment van indiening van het terugbetalingsdossier is.
Onderstaande**:
 de aanvrager
 de erkende bodemsaneringsdeskundige die betrokken was bij de bodemsanering
 de milieucoördinator
 de erkende deskundige in de discipline houders van gevaarlijke stoffen (VL) of erkend
deskundige op het vlak van opslaginstallaties (BR)
verklaart dat, op het terrein gelegen te
............................................................................................... ............................
gekend bij BOFAS met aanvraagnummer ..................

-

geen tankstation wordt uitgebaat op het moment van indiening van het terugbetalingsdossier
m.b.t. het hierboven vermeld terrein
aan de uitbatingsvoorwaarden, van toepassing bij de stopzetting van de exploitatie van een
tankstation, is voldaan. Meer bepaald aan de verplichtingen betreffende de definitieve
buitengebruikstelling van houders.

Naam (en indien van toepassing, referentie erkenning) van de ondertekenaar:
.............................................................................................................. .............
Datum en handtekening van de ondertekenaar:
........................................................................................................... ................

Bij dit attest moet in elk geval volgende attesten te worden toegevoegd, indien niet opgenomen in
het eindevaluatierapport:
Bijlage 1: attest van reiniging en ontgassen van de houders
Bijlage 2: attest van ontvangst olieafval
Bijlage 3: vernietigingsattest van de houders
In het geval de houders niet werden afgevoerd en vernietigd, maar om reden van materiële
onmogelijkheid tot verwijderen ter plaatse werden geneutraliseerd, moet er een bijkomende
verklaring door een erkend deskundige in de discipline houders van gevaarlijke stoffen (VL) of erkend
deskundige op het vlak van opslaginstallaties (BR) toegevoegd worden.

* SWA: Samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstation en gasolietanks voor
verwarmingsdoeleinden
** aanduiden met een kruisje de hoedanigheid van de ondertekenaar
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