Een stookolietank buiten gebruik stellen
Voor stookolietanks (mazouttanks) die gebruikt werden voor de verwarming van een woning, gelden de volgende
verplichtingen als de tank definitief buiten gebruik gesteld wordt.
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Wat is dit?
Stookolietank van minder dan 5000 liter
Een bovengrondse stookolietank met een inhoud van minder dan 5000 liter die buiten gebruik gesteld wordt, moet in elk
geval worden leeggemaakt.
Een ondergrondse stookolietank moet leeggemaakt énverwijderd worden.
Als verwijdering onmogelijk is, wordt de tank, in overleg met een erkende stookolietechnicus, opgevuld met zand, schuim of
een ander gelijkwaardig inert materiaal. De erkende stookolietechnicus moet in dat geval een certificaat geven waaruit blijkt
dat de buitengebruikstelling (door opvulling) werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.

Stookolietank van 5000 liter of meer
Een (ondergrondse of bovengrondse) stookolietank met een inhoud van 5000 liter of meer moet bij definitieve
buitengebruikstelling:
 leeggemaakt
 gereinigd en
 verwijderd zijn binnen een termijn van 36 maanden (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).
Als verwijdering onmogelijk is, moet, binnen dezelfde termijn, in overleg met een erkende stookolietechnicus of
milieudeskundige (in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen) de tank leeggemaakt, gereinigd en
opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Hoe aanvragen?
 Een ondergrondse tank met een inhoud van minder dan 5000 liter die bij de buitengebruikstelling niet verwijderd kan
worden, moet opgevuld worden door erkende stookolietechnicus. Die stelt een certificaat op waaruit blijkt dat de
buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.
 Een ondergrondse of bovengrondse tank van 5000 liter of meer die bij buitengebruikstelling niet verwijderd kan
worden, moet opgevuld worden door:
 een erkende stookolietechnicus of
 een erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.
Op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u een lijst van stookolietechnici en
milieudeskundigen die erkend zijn door het Vlaamse Gewest.
 Erkende stookolietechnici (pdf)
hebben een persoonlijk erkenningsnummer dat bestaat uit de letters 'SV' en 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of
SV56489).
 Erkende milieudeskundigen in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen (pdf)

hebben een erkenningsnummer dat bestaat uit: een jaartal (waarin de milieudeskundige voor het eerst werd erkend) +
de letter 'H' + gevolgd door:
 3 cijfers (bijvoorbeeld 2000/H017) of
 2 of 3 letters en daarna 3 cijfers (bijvoorbeeld 2001/HAV007, 2008/HSGS012) of
 hun voor- en achternaam.
U bent niet verplicht om voor de verwijdering van de tank een beroep te doen op een erkende firma, maar het is wel
aangeraden.

Regelgeving
VLAREM Titel II Hoofdstuk 6.5 Particuliere stookolietanks met een waterinhoud van minder dan 5000 liter.
VLAREM Titel II Hoofdstuk 5.17 Opslag van gevaarlijke producten.

