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Boerenbond en Vinçotte verlengen de samenwerkingsovereenkomst voor tankcontroles.
Daardoor kunnen leden hun tanks verder laten keuren tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Deze keuring moet om de drie jaar gebeuren voor bovengrondse bedrijfstanks,
om de twee jaar voor ondergrondse bedrijfstanks buiten waterwingebied en om het jaar
voor ondergrondse tanks binnen waterwingebied. Door de samenwerking met Vinçotte
kan Boerenbond de prijzen voor het keuren van tanks voor opslag van brandstoffen sterk
reduceren tot ongeveer de helft van wat Vinçotte standaard aanrekent.
– Stefaan Kint, tuinbouwconsulent Boerenbond
Nieuwe prijzen
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Onze samenwerking met Vinçotte steunt
intussen op een tiental jaren ervaring.
Binnen de wettelijke grenzen is er voor
iedere keuring steeds gezocht naar de
meest praktische oplossing. Voor Boerenbond biedt deze samenwerking nog
steeds de beste verhouding van prijs en
kwaliteit.
In de tabel vind je de nieuwe prijzen,
aangepast aan de index. Bij een gelijktijdige keuring van 2 of meer tanks op dezelfde site is er 10% korting op deze prijzen. Belangrijk is dat deze prijzen alleen
gelden bij inschrijving via Boerenbond.

Aandachtspunten bij tankcontroles
Leden die van dit aanbod gebruik willen
maken, moeten natuurlijk zelf de nodige
voorbereidingen treffen, zodat de tanks
op het ogenblik van de controle de wetge-

ving naleven. We sommen hier de meest
gemaakte fouten op.
Iedere tank moet een systeem hebben
om de kans op overvulling te zo klein
mogelijk te houden. Een tank met een
verdeelinstallatie of vulslang moet altijd
voorzien zijn van een sonde (= overvulbeveiligingssysteem). In tegenstelling tot
tanks voor verwarming van gebouwen
heb je niet de keuze tussen een fluitje
(= overvulwaarschuwingssysteem) of een
sonde.

Voor elke tank geplaatst sinds 1993 moet
je een attest van constructie kunnen
voorleggen. Vaak zijn deze attesten niet
voorhanden op het ogenblik van de
controle. Nochtans is voor alle nieuwe
tanks (voor bedrijfstanks: tank opgenomen in de milieuvergunning na 1993) een
attest van constructie een voorwaarde om
de tank te kunnen goedkeuren. Ook
overvulwaarschuwings- of overvulbeveiligingssystemen hebben zo’n attest. Koop
je nieuwe systemen, vraag dan steeds dit

Tabel 1 Prijzen tankcontroles 1 mei 2018 - 30 april 2019 (excl. btw in euro)
Bovengrondse houder

105,05

Ondergrondse houder

165,45

Herkeuring van 1ste bezoek om tot positief verslag te komen (boven- en ondergronds)

105,05

Inwendige controle verticale tank

111,76/uur + 0,83/km

Toezicht plaatsing ondergrondse tank

111,76/uur + 0,83/km
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attest erbij. En om te kunnen beoordelen
of een tank ‘bestaand’ of ‘nieuw’ is, moet
de milieuvergunning ook steeds beschikbaar zijn bij de keuring.

PERMANENT LEKDETECTIESYSTEEM

Tijdig inschrijven

Kijkglas zal niet meer volstaan
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De overheid heeft onlangs haar standpunt in verband met het kijkglas als een
lekdetectiesysteem gewijzigd. Omdat zo’n kijkglas alleen de binnenwand
detecteert en omdat je een lek slechts opmerkt wanneer je effectief door het
kijkglas kijkt, zal het niet meer aanvaard worden als permanent lekdetectiesysteem. Als overgangsmaatregel mogen brandstoftanks met een kijkglas en
een prototypegoedkeuring dit jaar alleen nog nieuw geplaatst worden als hun
volume maximaal 5000 liter is. Deze tanks moeten dan dit jaar ook hun
indienststellingsonderzoek (= eerste keuring) krijgen. Vanaf 2019 is het zeker
niet meer toegelaten om tanks met een kijkglas te plaatsen. Ook tanks met
een kijkglas die vroeger geplaatst werden, kunnen in 2019 geen indienstellingskeuring meer krijgen.
In dit kader zijn er nog besprekingen gepland tussen de keuringsorganismen
en de toezichthoudende overheid. De resultaten daarvan zullen we communiceren zodra ze beschikbaar zijn. Heb je intussen vragen hierover, neem dan
contact op met je dienstbetoon- of sectorconsulent.

via www.boerenbond.be/tankcontrole. Je
vindt er ook de overzichten met de eisen
per type tank. Zo kan je je perfect voorbereiden op de keuring. Heb je vragen of
twijfel je, contacteer de consulent dienstbetoon van jouw provincie. Je installatie
wordt gekeurd binnen de drie maanden
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Binnen de samenwerking van Boerenbond en Vinçotte kan je ook tanks voor de
opslag van corrosieve vloeistoffen (bijvoorbeeld zuren) laten keuren tegen
dezelfde prijsvoorwaarden.
Als die opslagtank nog niet vergund was
op 1 mei 1999, is een eerste voorwaarde
voor goedkeuring dat ze een attest van
prototypegoedkeuring heeft voor het
opgeslagen product. Alle tanks die later
vergund of geplaatst werden, worden
beschouwd als ‘nieuw’ en moeten zo’n
attest van constructie hebben. Daarnaast
is het belangrijk dat de overvulbeveiliging
geschikt is voor het opgeslagen product.
Tanks voor de opslag van gevaarlijke
vloeistoffen moeten om de drie jaar een
beperkt onderzoek ondergaan, maar
daarnaast om de twintig jaar ook een
algemeen onderzoek. Bij zo’n algemeen
onderzoek is ook een inwendige controle
van de leeggemaakte tank vereist. Op
onze website vind je de voorwaarden
waaraan je tank moet voldoen (www.
boerenbond.be/tankcontrole). Bij twijfel,
is het een goed idee om vooraf informatie
te vragen aan je consulent.
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Leden die zich willen inschrijven, kunnen
een inschrijvingsformulier krijgen in de
provinciale kantoren van Boerenbond of
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Een dubbelwandige tank moet altijd een werkend lekdetectiesysteem hebben,
zo niet moet ze ingekuipt worden. Een lekdetectiesysteem detecteert lekken
op beide wanden. Er zijn systemen met een vloeistof of onderdruk tussen de
wanden, en systemen met een voeler tussen beide wanden. Deze systemen
detecteren lekken in één van beide wanden. Deze systemen worden vaak
meegeleverd, maar op het ogenblik van keuring blijken ze dan niet altijd
aangesloten te zijn.

Tanks voor opslag van gevaarlijke
vloeistoffen
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nadat je een keuring aanvraagt. Deze
termijn van drie maanden is afgesproken
met Vinçotte om de keuringen te kunnen
groeperen. Dit vormt mee de basis van
het ledenvoordeel. Denk er dus aan om
de keuring zeker tijdig aan te vragen. n

