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Welke clausules kunnen worden opgenomen in verkoopovereenkomsten met betrekking tot 

stookolietanks (Brussels Gewest) 

De regelgeving verschilt naargelang de situatie van de tank, de capaciteit en het type 

opslag (bovengronds/ondergronds. Hieronder de meest courante voorbeeldclausules:  
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1. De stookolietank is nog in gebruik 

1.1 Niet-ingegraven opslagtank 

1.1.1 Niet-ingegraven opslagtank: 3000 l – 10.000 l 

 

1.1.1.A Niet-ingegraven opslagtank: - 3000 l – 10.000 l– bestaand: uitbating voor 27.08.18  

 

Periodieke controle werd uitgevoerd  

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een niet - ingegraven stookolietank zoals 

bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 

01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de 

uitbating een aanvang nam voor 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank 

gelegen is _________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de voorafgaande aangifte als klasse 3 inrichting zoals art. 7 

§ 3 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd gerespecteerd. De verkoper verklaart dat de 

tank voldoet aan de bepalingen van titel II van het Besluit en dat de eerste periodieke 

controle door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld in art. 28 

van het Besluit conform art. 24 § 2 van het Besluit werd uitgevoerd op …., zijnde in de 

periode 27.08.2018 – 27.08.2024. Als gevolg van deze controle werd een 

groene/oranje/rode controleplaatje aangebracht zoals bedoeld in artikel 26 § 1 van 

het Besluit. De koper verklaart van de verkoper het certificaat van de controle van een 

expert op het vlak van “opslaginstallaties” te hebben ontvangen, dat als volgt luidt: 

“_______________________”.  De koper verklaart hieromtrent geen verdere inlichtingen 

te verlangen.  " 

 

 

Periodieke controle werd nog niet uitgevoerd 

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een niet - ingegraven stookolietank zoals 

bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 

01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de 

uitbating een aanvang nam voor 27.08.18.De verkoper verklaart dat de stookolietank 

gelegen is _________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de voorafgaande aangifte als klasse 3 inrichting zoals art. 7 

§ 3 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd gerespecteerd. De verkoper verklaart dat de 

tank voldoet aan de bepalingen van titel II van het Besluit en dat de eerste periodieke 

controle door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld in art. 28 

van het Besluit conform art. 24 § 2 van het Besluit nog niet werd uitgevoerd. De koper 

wordt gewezen op het feit dat dit dient te gebeuren vóór 27.08.2024.  

 

1.1.1.B Niet-ingegraven opslagtank: - 3000 l – 10.000 l - nieuw: uitbating na 27.08.18  

 

Controle van de plaatsing werd uitgevoerd 

 

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een niet - ingegraven stookolietank zoals 

bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 
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01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de 

uitbating een aanvang nam na 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank 

gelegen is _________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de voorafgaande aangifte als klasse 3 inrichting zoals art. 7 

§ 3 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd gerespecteerd. De verkoper verklaart dat de 

tank voldoet aan de bepalingen van titel II van het Besluit en dat de “controle van de 

plaatsing” door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld in art. 28 

van het Besluit conform art. 21 van het Besluit werd uitgevoerd op …. . Als gevolg van 

deze controle werd een groene/oranje/rode controleplaatje aangebracht zoals 

bedoeld in artikel 26 § 1 van het Besluit. De koper verklaart van de verkoper het 

certificaat van de controle van een expert op het vlak van “opslaginstallaties” te 

hebben ontvangen, dat als volgt luidt: “_______________________”.  De koper verklaart 

hieromtrent geen verdere inlichtingen te verlangen.  " 

 

Bij gebreke aan controle van de plaatsing werd de periodieke controle uitgevoerd  

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een niet - ingegraven stookolietank zoals 

bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 

01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de 

uitbating een aanvang nam na 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank 

gelegen is _________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de voorafgaande aangifte als klasse 3 inrichting zoals art. 7 

§ 3 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd gerespecteerd. De verkoper verklaart dat de 

tank voldoet aan de bepalingen van titel II van het Besluit en dat bij gebreke aan 

“controle van de plaatsing” door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals 

bedoeld in art. 28 van het Besluit conform art. 21 van het Besluit, de eerste periodieke 

controle conform art. 24 § 2 werd uitgevoerd op … . Als gevolg van deze controle werd 

een groene/oranje/rode controleplaatje aangebracht zoals bedoeld in artikel 26 § 1 

van het Besluit. De koper verklaart van de verkoper het certificaat van de controle van 

een expert op het vlak van “opslaginstallaties” te hebben ontvangen, dat als volgt 

luidt: “_______________________”.  De koper verklaart hieromtrent geen verdere 

inlichtingen te verlangen.  " 

 

 

1.1.2 Niet-ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l 

 

1.1.2 A Niet-ingegraven opslagtank: 10.000 l  – 50.000 l -bestaand: uitbating voor 27.08.18  

 

Periodieke controle werd uitgevoerd  

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een niet - ingegraven stookolietank zoals 

bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 

01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de 

uitbating een aanvang nam voor 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank 

gelegen is _________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de milieuvergunning voor een klasse 2 inrichting zoals art. 7 

§ 1 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd toegekend. De verkoper verklaart dat de tank 

voldoet aan de bepalingen van titel II van het Besluit en dat de eerste periodieke 

controle door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld in art. 28 
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van het Besluit conform art. 24 § 2 van het Besluit werd uitgevoerd op …., zijnde in de 

periode 27.08.2018 – 27.08.2024. Als gevolg van deze controle werd een 

groene/oranje/rode controleplaatje aangebracht zoals bedoeld in artikel 26 § 1 van 

het Besluit. De koper verklaart van de verkoper het certificaat van de controle van een 

expert op het vlak van “opslaginstallaties” te hebben ontvangen, dat als volgt luidt: 

“_______________________”.  De koper verklaart hieromtrent geen verdere inlichtingen 

te verlangen.  " 

 

Periodieke controle werd nog niet uitgevoerd  

 

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een niet - ingegraven stookolietank zoals 

bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 

01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de 

uitbating een aanvang nam voor 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank 

gelegen is _________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de milieuvergunning voor een klasse 2 inrichting zoals art. 7 

§ 1 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd toegekend. De verkoper verklaart dat de tank 

voldoet aan de bepalingen van titel II van het Besluit en dat de eerste periodieke 

controle door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld in art. 28 

van het Besluit conform art. 24 § 2 van het Besluit nog niet werd uitgevoerd. De koper 

wordt gewezen op het feit dat dit dient te gebeuren vóór 27.08.2024.  

 

 

 

 

1.1.2 B Niet-ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l -nieuw: uitbating na 27.08.18  

 

Controle van de plaatsing werd uitgevoerd 

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een niet - ingegraven stookolietank zoals 

bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 

01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de 

uitbating een aanvang nam na 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank 

gelegen is _________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de milieuvergunning voor een klasse 2 inrichting zoals art. 7 

§ 1 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd toegekend. De verkoper verklaart dat de tank 

voldoet aan de bepalingen van titel II van het Besluit en dat de “controle van de 

plaatsing” door expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld in art. 28 van 

het Besluit conform art. 21 van het Besluit werd uitgevoerd op …. . Als gevolg van deze 

controle werd een groene/oranje/rode controleplaatje aangebracht zoals bedoeld in 

artikel 26 § 1 van het Besluit. De koper verklaart van de verkoper het certificaat van de 

controle van een expert op het vlak van “opslaginstallaties” te hebben ontvangen, dat 

als volgt luidt: “_______________________”.  De koper verklaart hieromtrent geen 

verdere inlichtingen te verlangen.  " 

 

Bij gebreke aan controle van de plaatsing werd de periodieke controle uitgevoerd  

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een niet - ingegraven stookolietank zoals 

bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 
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01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de 

uitbating een aanvang nam na 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank 

gelegen is _________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de milieuvergunning voor een klasse 2 inrichting zoals art. 7 

§ 1 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd toegekend. De verkoper verklaart dat de tank 

voldoet aan de bepalingen van titel II van het Besluit en dat bij gebreke aan “controle 

van de plaatsing” door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld 

in art. 28 van het Besluit conform art. 21 van het Besluit, de eerste periodieke controle 

conform art. 24 § 2 werd uitgevoerd op … . Als gevolg van deze controle werd een 

groene/oranje/rode controleplaatje aangebracht zoals bedoeld in artikel 26 § 1 van 

het Besluit. De koper verklaart van de verkoper het certificaat van de controle van een 

expert op het vlak van “opslaginstallaties” te hebben ontvangen, dat als volgt luidt: 

“_______________________”.  De koper verklaart hieromtrent geen verdere inlichtingen 

te verlangen.  " 

 

 

 

1.2 Ingegraven opslagtank 

1.2.1 Ingegraven opslagtank: <10.000 l 

 

1.2.1.A Ingegraven opslagtank: < 10.000 l – bestaand: uitbating voor 27.08.18  

 

Periodieke controle werd uitgevoerd 

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een ingegraven stookolietank zoals bedoeld in 

artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna 

genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de uitbating een 

aanvang nam voor 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is 

_________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. De 

verkoper verklaart dat de voorafgaande aangifte als klasse 3 inrichting zoals art. 7 § 3 

van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd gerespecteerd. De verkoper verklaart dat de 

tank voldoet aan de bepalingen van titel III van het Besluit en dat de eerste periodieke 

controle door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld in art. 28 

van het Besluit conform art. 24 § 1 van het Besluit werd uitgevoerd op …., zijnde in de 

periode 27.08.2018 – 27.08.2022. Als gevolg van deze controle werd een 

groene/oranje/rode controleplaatje aangebracht zoals bedoeld in artikel 26 § 1 van 

het Besluit. De koper verklaart van de verkoper het certificaat van de controle van een 

expert op het vlak van “opslaginstallaties” te hebben ontvangen, dat als volgt luidt: 

“_______________________”.  De koper verklaart hieromtrent geen verdere inlichtingen 

te verlangen.  " 
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Periodieke controle werd nog niet uitgevoerd 

 

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een ingegraven stookolietank zoals bedoeld in 

artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna 

genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de uitbating een 

aanvang nam voor 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is 

_________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. De 

verkoper verklaart dat de voorafgaande aangifte als klasse 3 inrichting zoals art. 7 § 3 

van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd gerespecteerd. De verkoper verklaart dat de 

tank voldoet aan de bepalingen van titel III van het Besluit en dat de eerste periodieke 

controle door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld in art. 28 

van het Besluit conform art. 24 § 1 van het Besluit nog niet werd uitgevoerd. De koper 

wordt gewezen op het feit dat dit dient te gebeuren vóór 27.08.2022.  

 

 

1.2.1.B Ingegraven opslagtank:  < 10.000 l – nieuw: uitbating na 27.08.18  

Controle van de plaatsing werd uitgevoerd 

 

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een ingegraven stookolietank zoals bedoeld in 

artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna 

genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de uitbating een 

aanvang nam na 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is 

_________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. De 

verkoper verklaart dat de voorafgaande aangifte als klasse 3 inrichting zoals art. 7 § 3 

van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd gerespecteerd. De verkoper verklaart dat de 

tank voldoet aan de bepalingen van titel III van het Besluit en dat de “controle van de 

plaatsing” door expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld in art. 28 van 

het Besluit conform art. 21 van het Besluit werd uitgevoerd op …. . Als gevolg van deze 

controle werd een groene/oranje/rode controleplaatje aangebracht zoals bedoeld in 

artikel 26 § 1 van het Besluit. De koper verklaart van de verkoper het certificaat van de 

controle van een expert op het vlak van “opslaginstallaties” te hebben ontvangen, dat 

als volgt luidt: “_______________________”.  De koper verklaart hieromtrent geen 

verdere inlichtingen te verlangen.  " 

 

Bij gebreke aan controle van de plaatsing werd de periodieke controle uitgevoerd  

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een ingegraven stookolietank zoals bedoeld in 

artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna 

genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de uitbating een 

aanvang nam na 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is 

_________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. De 

verkoper verklaart dat de voorafgaande aangifte als klasse 3 inrichting zoals art. 7 § 3 

van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd gerespecteerd. De verkoper verklaart dat de 

tank voldoet aan de bepalingen van titel III van het Besluit en dat bij gebreke aan 

“controle van de plaatsing” door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals 
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bedoeld in art. 28 van het Besluit conform art. 21 van het Besluit, de eerste periodieke 

controle conform art. 24 § 1 werd uitgevoerd op … . Als gevolg van deze controle werd 

een groene/oranje/rode controleplaatje aangebracht zoals bedoeld in artikel 26 § 1 

van het Besluit. De koper verklaart van de verkoper het certificaat van de controle van 

een expert op het vlak van “opslaginstallaties” te hebben ontvangen, dat als volgt 

luidt: “_______________________”.  De koper verklaart hieromtrent geen verdere 

inlichtingen te verlangen.  " 

 

 

 

1.2.2 Ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l 

 

1.2.2.A Ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l – bestaand: uitbating voor 27.08.18  

 

Periodieke controle werd uitgevoerd 

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een ingegraven stookolietank zoals bedoeld in 

artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna 

genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de uitbating een 

aanvang nam voor 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is 

_________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. De 

verkoper verklaart dat de milieuvergunning voor een klasse 2 inrichting zoals art. 7 § 1 

van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd toegekend. De verkoper verklaart dat de tank 

voldoet aan de bepalingen van titel III van het Besluit en dat de eerste periodieke 

controle door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld in art. 28 

van het Besluit conform art. 24 § 1 van het Besluit werd uitgevoerd op …., zijnde in de 

periode 27.08.2018 – 27.08.2020. Als gevolg van deze controle werd een 

groene/oranje/rode controleplaatje aangebracht zoals bedoeld in artikel 26 § 1 van 

het Besluit. De koper verklaart van de verkoper het certificaat van de controle van een 

expert op het vlak van “opslaginstallaties” te hebben ontvangen, dat als volgt luidt: 

“_______________________”.  De koper verklaart hieromtrent geen verdere inlichtingen 

te verlangen.  " 

 

 

Periodieke controle werd nog niet uitgevoerd 

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een ingegraven stookolietank zoals bedoeld in 

artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna 

genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de uitbating een 

aanvang nam voor 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is 

_________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. De 

verkoper verklaart dat de milieuvergunning voor een klasse 2 inrichting zoals art. 7 § 1 

van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd toegekend. De verkoper verklaart dat de tank 

voldoet aan de bepalingen van titel III van het Besluit en dat de eerste periodieke 

controle door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld in art. 28 

van het Besluit conform art. 24 § 1 van het Besluit nog niet werd uitgevoerd. De koper 

wordt gewezen op het feit dat dit dient te gebeuren vóór 27.08.2020. 
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1.2.2.B Ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l – nieuw: uitbating na 27.08.18  

 

 

Controle van de plaatsing werd uitgevoerd 

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een ingegraven stookolietank zoals bedoeld in 

artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna 

genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de uitbating een 

aanvang nam na 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is 

_________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. De 

verkoper verklaart dat de milieuvergunning voor een klasse 2 inrichting zoals art. 7 § 1 

van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd toegekend. De verkoper verklaart dat de tank 

voldoet aan de bepalingen van titel III van het Besluit en dat de “controle van de 

plaatsing” door expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld in art. 28 van 

het Besluit conform art. 21 van het Besluit werd uitgevoerd op …. . Als gevolg van deze 

controle werd een groene/oranje/rode controleplaatje aangebracht zoals bedoeld in 

artikel 26 § 1 van het Besluit. De koper verklaart van de verkoper het certificaat van de 

controle van een expert op het vlak van “opslaginstallaties” te hebben ontvangen, dat 

als volgt luidt: “_______________________”.  De koper verklaart hieromtrent geen 

verdere inlichtingen te verlangen.  " 

 

Bij gebreke aan controle van de plaatsing werd de periodieke controle uitgevoerd  

 

▪ Er bevindt zich op het onroerend goed een ingegraven stookolietank zoals bedoeld in 

artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna 

genoemd: het Besluit) met een inhoud van ... liter en waarvan de uitbating een 

aanvang nam na 27.08.18. De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is 

_________________________ (ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. De 

verkoper verklaart dat de milieuvergunning voor een klasse 2 inrichting zoals art. 7 § 1 

van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 05.06.1997 

(“Omgevingsvergunning”) oplegt, werd toegekend. De verkoper verklaart dat de tank 

voldoet aan de bepalingen van titel III van het Besluit en dat bij gebreke aan “controle 

van de plaatsing” door een expert op het vlak van “opslaginstallaties” zoals bedoeld 

in art. 28 van het Besluit conform art. 21 van het Besluit, de eerste periodieke controle 

conform art. 24 § 1 werd uitgevoerd op … . Als gevolg van deze controle werd een 

groene/oranje/rode controleplaatje aangebracht zoals bedoeld in artikel 26 § 1 van 

het Besluit. De koper verklaart van de verkoper het certificaat van de controle van een 

expert op het vlak van “opslaginstallaties” te hebben ontvangen, dat als volgt luidt: 

“_______________________”.  De koper verklaart hieromtrent geen verdere inlichtingen 

te verlangen.  " 
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2. De stookolietank werd buiten gebruik gesteld 

2.1 Niet - ingegraven opslagtank  

2.1.1 Niet - ingegraven opslagtank: 3000 l – 10.000 l  

 

2.1.1.A Niet - ingegraven opslagtank: 3000 l – 10.000 l voor 27.08.18 buiten gebruik gesteld 

 

Er bevindt / bevond zich op het onroerend goed een stookolietank zoals bedoeld in artikel 1 

van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna genoemd: het 

Besluit) met een inhoud van ... liter.   

De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is of was_________________________ 

(ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de tank buiten gebruik werd gesteld vóór 27.08.18 in 

overeenstemming met de geldende wetgeving op het moment van de definitieve 

buitengebruikstelling. 

 

2.1.1.B Niet - ingegraven opslagtank: 3000 l – 10.000 l – nog aanwezig 

 

Er bevindt zich op het onroerend goed een stookolietank zoals bedoeld in artikel 1 van het 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) 

met een inhoud van ... liter.   

De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is _________________________ (ligging), 

zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de tank buiten gebruik werd gesteld conform de bepalingen art. 

17 van het Besluit, zoals van toepassing op een opslagtank met een capaciteit van < 10.000 

l. De betreffende tank voldoet aan de voorwaarden gesteld door art. 17, laatste al. om ter 

plaatse te blijven.  

 

2.1.1.C Niet - ingegraven opslagtank: 3000 l – 10.000 l – verwijderd 

 

Er bevond zich op het onroerend goed een stookolietank zoals bedoeld in artikel 1 van het 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) 

met een inhoud van ... liter.   

De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen was _________________________ (ligging), 

zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de tank buiten gebruik werd gesteld conform de bepalingen art. 

17 van het Besluit, zoals van toepassing op een opslagtank met een capaciteit van < 10.000 

l. De betreffende tank werd inmiddels verwijderd en wel op … . 

 

2.1.2 Niet - ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l 

 

2.1.2.A Niet - ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l voor 27.08.18 buiten gebruik 

gesteld 

 

Er bevindt / bevond zich op het onroerend goed een stookolietank zoals bedoeld in artikel 1 

van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna genoemd: het 

Besluit) met een inhoud van ... liter.   

De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is of was_________________________ 

(ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 
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De verkoper verklaart dat de tank buiten gebruik werd gesteld vóór 27.08.18 in 

overeenstemming met de geldende wetgeving op het moment van de definitieve 

buitengebruikstelling. 

 

2.1.2.B Niet - ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l – nog aanwezig 

 

Er bevindt zich op het onroerend goed een stookolietank zoals bedoeld in artikel 1 van het 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) 

met een inhoud van ... liter.   

De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is _________________________ (ligging), 

zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de tank buiten gebruik werd gesteld conform de bepalingen art. 

18 van het Besluit, zoals van toepassing op een opslagtank met een capaciteit van > 10.000 

l. De betreffende tank voldoet aan de voorwaarden gesteld door art. 18, laatste al. om ter 

plaatse te blijven.  

 

2.1.2.C Niet - ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l – verwijderd 

 

Er bevindt zich op het onroerend goed een stookolietank zoals bedoeld in artikel 1 van het 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) 

met een inhoud van ... liter.   

De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is _________________________ (ligging), 

zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de tank buiten gebruik werd gesteld conform de bepalingen art. 

18 van het Besluit, zoals van toepassing op een opslagtank met een capaciteit van > 10.000 

l. De betreffende tank werd inmiddels verwijderd. 

 

2.2 Ingegraven opslagtank  

 

2.2.1 Ingegraven opslagtank: < 10.000 l  

 

2.2.1.A Ingegraven opslagtank: < 10.000 l voor 27.08.18 buiten gebruik gesteld 

 

Er bevindt / bevond zich op het onroerend goed een stookolietank zoals bedoeld in artikel 1 

van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna genoemd: het 

Besluit) met een inhoud van ... liter.   

De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is of was_________________________ 

(ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de tank buiten gebruik werd gesteld vóór 27.08.18 in 

overeenstemming met de geldende wetgeving op het moment van de definitieve 

buitengebruikstelling. 

 

 

2.2.1.B Ingegraven opslagtank: < 10.000 l – nog aanwezig 

 

Er bevindt zich op het onroerend goed een stookolietank zoals bedoeld in artikel 1 van het 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) 

met een inhoud van ... liter.   

De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is _________________________ (ligging), 

zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 
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De verkoper verklaart dat de tank buiten gebruik werd gesteld conform de bepalingen art. 

17 van het Besluit, zoals van toepassing op een opslagtank met een capaciteit van < 10.000 

l. De betreffende tank voldoet aan de voorwaarden gesteld door art. 17, 6° om ter plaatse te 

blijven.  

 

2.2.1.C Ingegraven opslagtank: < 10.000 l – verwijderd 

 

 

Er bevond zich op het onroerend goed een stookolietank zoals bedoeld in artikel 1 van het 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) 

met een inhoud van ... liter.   

De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen was _________________________ (ligging), 

zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de tank buiten gebruik werd gesteld conform de bepalingen art. 

17 van het Besluit, zoals van toepassing op een opslagtank met een capaciteit van < 10.000 

l. De betreffende tank werd inmiddels verwijderd en wel op … . 

 

2.2.2 Ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l 

 

2.2.2.A Ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l voor 27.08.18 buiten gebruik gesteld 

 

Er bevindt / bevond zich op het onroerend goed een stookolietank zoals bedoeld in artikel 1 

van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna genoemd: het 

Besluit) met een inhoud van ... liter.   

De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is of was_________________________ 

(ligging), zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de tank buiten gebruik werd gesteld vóór 27.08.18 in 

overeenstemming met de geldende wetgeving op het moment van de definitieve 

buitengebruikstelling. 

 

2.2.2.B Ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l – nog aanwezig 

 

Er bevindt zich op het onroerend goed een stookolietank zoals bedoeld in artikel 1 van het 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) 

met een inhoud van ... liter.   

De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen is _________________________ (ligging), 

zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

De verkoper verklaart dat de tank buiten gebruik werd gesteld conform de bepalingen art. 

18 van het Besluit, zoals van toepassing op een opslagtank met een capaciteit van > 10.000 

l. De betreffende tank voldoet aan de voorwaarden gesteld door art. 18, 6° om ter plaatse te 

blijven.  

 

2.2.2.C Ingegraven opslagtank: 10.000 l – 50.000 l – verwijderd 

 

Er bevond zich op het onroerend goed een stookolietank zoals bedoeld in artikel 1 van het 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 01.02.18 (hierna genoemd: het Besluit) 

met een inhoud van ... liter.   

De verkoper verklaart dat de stookolietank gelegen was _________________________ (ligging), 

zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 
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De verkoper verklaart dat de tank buiten gebruik werd gesteld conform de bepalingen art. 

18 van het Besluit, zoals van toepassing op een opslagtank met een capaciteit van > 10.000 

l. De betreffende tank werd inmiddels verwijderd en wel op … . 

 

 

 


