MIJN TANK LATEN
CONTROLEREN?
Praktische gids voor mijn stookolietank
BESTAANDE TANK (GEPLAATST VOOR 27/08/18) IN HET BRUSSELS GEWEST

1. W
 ANNEER MIJN TANK LATEN CONTROLEREN IN HET BRUSSELS GEWEST?
	Bovengrondse tank
kleiner dan 3.000 liter
Geen verplichting maar sterk aan te raden: een overvulbeveiging en een regelmatige controle door een erkend technicus
	
Bovengrondse tank
vanaf 3.000 liter

1ste controle

Periodieke
controle

Vervaldatum om de tank conform te maken

Minimale uitrusting op termijn= een overvulbeveiliging en een inkuiping (voor enkelwandige tanks)
Tank zonder minimale uitrusting:

voor 27/08/2020

jaarlijks

vanaf 27/08/2023

Tank voorzien van de minimale uitrusting:

voor 27/08/2024

om de 5 jaar

/

1ste controle

Periodieke
controle

Vervaldatum om de tank conform te maken

	
Ondergrondse tank
≤ 10.000 liter

Minimale uitrusting op termijn : overvulbeveiliging, dubbele wand met lekdetectie, kathodische bescherming of aarding

Tank zonder minimale uitrusting:

Tank voorzien van de minimale uitrusting:

voor le 27/08/2020

jaarlijks

vanaf 27/08/2023
PS: Tanks zonder dubbele wand met lekdetectie
systeem na 27/08/2023 moeten jaarlijks worden
gecontroleerd

voor 27/08/2022

om de 3 jaar

/

! Voor de reglementering van ondergrondse tanks groter dan 10.000 liter zie https://informazout.be/nl/faq/opslag-brussel

2. W
 IE KAN ME CONCREET HELPEN?
De controle mag enkel door een erkend tanktechnicus
gebeuren. Hij levert na controle een conformiteitsattest af.

3. W
 AAROM MIJN TANK LATEN
CONTROLEREN?
1. Een reservoir moet voldoen aan een aantal eisen die
worden opgelegd door de wetgever.
2. Bovendien garandeert een gecontroleerde tank u een
zekere en veilige opslag op lange termijn.
3. Bepaalde verzekeringspolissen dekken stookolieschade
(ook saneringskosten) wanneer u uw tank volgens de
wettelijke regels laat controleren. Kijk hiervoor uw
brandpolis of familiale verzekering na.

www.informazout.be

U ZOEKT…
… een vakman in uw buurt? Op www.informazout.be/nl/
adressengids vindt u de gegevens van de MazoutExperts,
verwarmingstechnici die gespecialiseerd zijn in verwarmen
met stookolie.

TIPS
• Ga na of uw tank moet gecontroleerd worden. Is dat
het geval, check dan de geldigheidsduur van uw vorige
conformiteitsattest.
• Neem, indien u schade vaststelt, contact op met een erkend
technicus voor een herstelling of buitengebruikstelling van
de tank.
• Werd uw tank nog nooit gecontroleerd of wenst u meer
info, contacteer dan uw installateur of Informazout op het
nummer 078 152 150 of via www.informazout.be/nl/contact.
• Meer informatie is te vinden op
https://informazout.be/nl/faq/opslag-brussel
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