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SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 11
van ROBRECHT BOTHUYNE
datum: 25 september 2014

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Oude brandstoftanks  -  Reglementering hergebruik

In het kader van diverse wetgevingen dient het hemelwater op eigen terrein maximaal 
opgevangen en opnieuw aangewend te worden in een nuttige toepassing. Dit betekent 
dat exploitanten grote investeringen moeten doen in buffervoorzieningen. Deze 
buffervoorzieningen kunnen geplaatst worden in diverse vormen, zoals ondergrondse 
citernes, open bezinkputten of bovengrondse hemelwateropslagtanks. 

Indien men een oude brandstoftank opnieuw wenst aan te wenden als opvangtank voor 
hemelwater, dient de exploitant van het terrein alle noodzakelijke maatregelen te 
treffen om alle mogelijke hinder naar de omgeving uit te sluiten:
- waar nodig zullen lekken worden gedicht en zal de tank worden hersteld;
- de tank werd gereinigd met attest en zal een nog een 2de maal worden 

gereinigd;
- de bodemplaat en de binnenwanden zullen behandeld worden met een nieuwe 

grondlaag (= 2-componentenlaag/epoxy);
- de tanks zullen daarna nog door een erkende deskundige voor gevaarlijke 

vloeistoffen worden gekeurd, waaronder de keuring op de vloeistofdichtheid.

Volgens een interpretatie van LNE Milieuvergunningen (Leefmilieu, Natuur en Energie) is 
deze nieuwe functie van een voormalige brandstoftank echter in strijd met Vlarem II, 
artikel 5.17.3.20, § 1-3 (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning): 
“§ 1.
Indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om 
explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging 
zoveel mogelijk te beperken.

§ 2.
Na vakkundige herstelling mag de houder slechts opnieuw in gebruik worden genomen 
indien een attest werd afgeleverd door een milieudeskundige erkend in de discipline 
houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of door een bevoegd deskundige of voor de 
opslag van P3- en/of P4-producten bestemd voor de verwarming van gebouwen door 
een erkend technicus. Hieruit moet ondubbelzinnig blijken dat de houder en de 
installatie voldoen aan de voorschriften van dit besluit.

§ 3.
Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, dient de 
houder geledigd, gereinigd en binnen een termijn van 36 maanden verwijderd te worden 



onverminderd de bepalingen van het decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen dient binnen dezelfde termijn, 
in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of 
gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4-
producten bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkend technicus, de 
houder te worden geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig 
inert materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor 
explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.”

Dit betekent dat een bovengrondse brandstoftank op enkel op een van deze twee 
manieren kan worden gebruikt: ofwel moet het worden opgevuld met inert materiaal, 
ofwel moet het definitief worden afgebroken.

Volgens LNE Milieuvergunningen zou het gebruiken van een dergelijke tank als 
regenopslagplaats het versneld doorroesten van de binnenwanden betekenen. Ook zou 
de tank, zelfs na lediging en na reiniging, de wand van de opslaghouder nog lang nadien 
sporen van koolwaterstoffen vrijgeven. 

Het opnieuw aanwenden van oude brandstoftanks kan nochtans van nut zijn. De 
voorgestelde maatregelen bieden gelijkwaardige waarborgen voor de bescherming van 
de mens en van het leefmilieu. Het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen zal zelfs 
minder hinder veroorzaken dan buitengebruikstelling door verwijderen en heropbouwen, 
omwille van volgende redenen:
- bij verwijdering van de tanks ontstaan er afvalstoffen;
- bij verwijdering en heropbouwen van de tanks ontstaat er tijdelijke hinder voor 

de omwonenden omwille van de werkzaamheden op de werf;
- het voorstel van de exploitant is een toonaangevend voorbeeld van de 

materialenkringloop binnen de geest van het VLAREMA (Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen), 
waarbij zowel afvalstoffen als verspilling van grondstoffen worden vermeden.

Er wordt als juridische motivering verwezen naar enkele artikelen uit Vlarem 
II:
 “Afdeling 4.1.2. Beste Beschikbare Technieken (BBT)
Artikel 4.1.2.1.
§ 1.
De exploitant moet als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare 
technieken toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze 
van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van 
bronbeperkende maatregelen (aangepaste produktietechnieken en -methoden, 
grondstoffenbeheersing, energie en dergelijke meer). Bij de bepaling van de BBT 
moeten de criteria van bijlage 18 van titel I van het VLAREM in aanmerking worden 
genomen. Deze verplichting geldt eveneens voor wijzigingen aan ingedeelde 
inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet vergunnings- of 
meldingsplichtig zijn.

Afdeling 4.1.6. Beheer van afvalstoffen en van buiten bedrijf gestelde 
installaties
Artikel 4.1.6.2.
§ 1.
Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of 
milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de verwerking van afvalstoffen buiten het 
ophalen, sorteren en vervoeren, de voorkeur gegeven worden aan de verwerkingswijzen 
zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld:
1. hergebruik van producten;



2. recyclage van materialen;
3. winning van energie;
4. verbranding zonder energiewinning.

Artikel 4.1.6.3.
Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of 
milieuvergunningsvoorwaarden, moeten de definitief door de exploitant buiten bedrijf 
gestelde installaties of onderdelen ervan, binnen de 36 maanden na de 
buitengebruikstelling zo zijn aangepast dat schade aan het milieu of hinder uitgesloten 
zijn.”

1. Is er bij het geven van een nieuwe functie van een tank sprake van een 
“buitengebruikstelling” volgens artikel 5.17.3.20, §3 van het Vlarem II?

2. Zijn er in de praktijk enkele voorbeelden waarbij voormalige brandstoftanks opnieuw 
werden gebruikt voor een andere nuttige toepassing? Op basis van welke wetgeving of 
toepassingen werden deze nieuwe aanwendingen toegestaan? 

3. Kan er, op basis van het bovenstaande gegeven, een afwijking worden toegestaan? 
Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke manier kan men de procedure opstarten? 



JOKE SCHAUVLIEGE 
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 11 van 25 september 2014
van ROBRECHT BOTHUYNE

1. Het hergebruik van een oude brandstoftank voor de opslag van hemelwater is strikt 
genomen niet conform de bepalingen van artikel 5.17.3.20, §3 van titel II van het 
VLAREM.

2. Er zijn geen voorbeelden bekend waarbij voormalige brandstoftanks opnieuw werden 
gebruikt voor een andere nuttige toepassing. 

3. In Deel 1, Hoofdstuk 1.2, van titel II van het VLAREM is de procedure voor het 
verlenen van een afwijking van de sectorale milieuvoorwaarden opgenomen. Een 
afwijking is slechts mogelijk als wordt aangetoond dat er gelijkwaardige waarborgen 
zijn voor de bescherming van de mens en van het milieu.

Volgens mijn diensten bieden de in de vraag aangehaalde alternatieven geen 
gelijkwaardige waarborgen voor de bescherming van de mens en van het milieu. 
Hiervoor verwijzen zij naar het feit dat het reinigen van de houder en het opstellen 
van een attest op zich geen enkele garantie bieden op bescherming van de mens en 
het milieu bij hergebruik van de houder. Immers de reiniging waarvan sprake in 
artikel 5.17.2.12 en 5.17.3.20 van titel II is in functie van een definitieve 
buitengebruikstelling, waarna de verwijdering van de houder conform het VLAREMA of 
het opvullen van de houder met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal zal 
gebeuren. Een grondige reiniging in functie van hergebruik vergt andere vereisten. 
Een grondige reiniging in functie van hergebruik ter plaatse kan ook risico’s op 
schadelijke emissies voor de mensen het milieu met zich meebrengen. Ook bij deze 
reiniging zouden er gevaarlijke afvalstoffen ontstaan die op hun beurt reglementair 
afgevoerd moeten worden. Ook het coaten van de binnenwand houdt risico’s in. De 
laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat het gebruik van epoxycoatings op 
vloeistofdichte verhardingen aanleiding geeft tot emissies van Bisphenol A (corrosief, 
schadelijk en op lange termijn gezondheidsgevaarlijk) en verontreiniging van het 
aquatisch milieu.


	Vraag nr 11 van Robrecht Bothuyne aan Joke Schauvliege: Oude brandstoftanks  -  Reglementering hergebruik (18-11-2014)
	Vraag aan minister
	Antwoord


