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De termijnen voor het periodiek onderzoek van vaste gashouders worden beschreven in art. 5.17.3.1.8 en art. 5.17.3.3.8 
van titel II van het VLAREM. In paragraaf 2 van artikel 5.17.3.1.8 worden de basistermijnen voor de periodiek 
onderzoeken vastgelegd.  
§ 2. De periodieke onderzoeken, vermeld in paragraaf 1, worden, tenzij een andere termijn is bepaald overeenkomstig 
paragraaf 1 of in de volgende afdelingen, uitgevoerd ten minste om de vijf jaar, beginnend bij het onderzoek bij 
ingebruikname, en na elke belangrijke aanpassing of belangrijke herstelling van de installatie. Voor 
vacuümgeïsoleerde gasopslagreservoirs is de maximumtermijn evenwel zes jaar in plaats van vijf jaar.  
 
In paragraaf 1 van artikel 5.17.3.1.8 wordt specifiek voor het nazicht van de veiligheidskleppen bij vacuümgeïsoleerde 
houders van de basistermijn (van zes jaar) uit paragraaf 2 afgeweken in punt 5. Bijkomend wordt ook bepaald dat 
de veiligheidskleppen van andere gashouders ten minste om de 10 worden herafgesteld.  
5° de milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen controleert de goede werking van 
de veiligheidsvoorzieningen. Voor het nazicht van de veiligheidskleppen van vacuümgeïsoleerde gasopslagreservoirs 
wordt de maximumtussentijd van zes jaar vervangen door een maximumtussentijd van drie jaar. De 
veiligheidskleppen van de andere gasopslagreservoirs worden ten minste om de tien jaar herafgesteld;  
 
In artikel 5.17.3.3.8. van titel II van het VLAREM zijn vervolgens nog bijkomende bepalingen voor het periodiek 
onderzoek van de opslagplaatsen voor gassen in vaste houders opgenomen. Een overzicht van alle geldende 
termijnen vindt u terug in onderstaande tabel. 
 

Wanneer (termijn) Wat Wie VLAREM II 
minstens jaarlijks controle van de goede werking 

terugslagklep in de vulleiding tussen 
houder en vulpunt van een lpg-station 

de exploitant of zijn 
aangestelde 

art. 5.17.3.3.8, §6 

ten minste om de 
twee jaar 

nazicht van vacuümgeïsoleerde houders 
en de opslagplaats 

de exploitant of zijn 
aangestelde 

art. 5.17.3.3.8, §3 
en §5 

ten minste om de 
drie jaar 

nazicht van de veiligheidskleppen van 
vacuümgeïsoleerde gasopslagreservoirs 

milieudeskundige in de 
discipline houders voor 
gassen of gevaarlijke 

stoffen 

art. 5.17.3.1.8, §1, 5° 

ten minste om de 
vijf jaar 

periodieke onderzoek andere dan 
vacuümgeïsoleerde gasopslagreservoirs 

(inclusief veiligheidskleppen) 

milieudeskundige in de 
discipline houders voor 
gassen of gevaarlijke 

stoffen 

art. 5.17.3.1.8, §2 

ten minste om de 
vijf jaar 

onderzoek terugslagklep op de vulleiding 
tussen houder en vulpunt van een lpg-

station 

milieudeskundige in de 
discipline houders voor 
gassen of gevaarlijke 

stoffen 

art. 5.17.3.3.8, §4 

ten minste om de 
zes jaar 

periodieke onderzoek vacuümgeïsoleerde 
gasopslagreservoirs (inclusief 

veiligheidskleppen) 

milieudeskundige in de 
discipline houders voor 
gassen of gevaarlijke 

stoffen 

art. 5.17.3.1.8, §2 

ten minste om de 
tien jaar 

opnieuw afstellen van de 
veiligheidskleppen van 

vacuümgeïsoleerde houders 

- art. 5.17.3.3.8, §3 

ten minste om de 
tien jaar 

opnieuw afstellen van de 
veiligheidskleppen van andere dan 

vacuümgeïsoleerde houders 

- art. 5.17.3.1.8, §1, 5° 


