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 MEMORANDUM 67 
 

 INSPECTIE-, en ONDERHOUDSREGIME voor (REIN)  
WATERRESERVOIRS. 

  
1  Algemeen 
1.1  Dit memorandum is opgesteld om de minimum eisen ten aanzien van inspectie en onder-

houd van bestaande en nieuw te plaatsen (rein)watertanks en (rein)waterkelders vast te stel-
len. Dit memorandum is tevens van toepassing op de bij de tanks en kelders behorende ap-
pendages en de er in gemonteerde delen van de zuigleidingen.  

1.2  Inspectie en onderhoud moet worden uitgevoerd conform de in dit memorandum vermelde 
criteria, tenzij in het voor de installatie opgestelde PvE of BdB uitdrukkelijk wordt aange-
geven dat andere voorschriften cq. onderhoudsintervallen gehanteerd moeten worden. In-
dien de fabrikant van de tank of kelder (op onderdelen) inspectie- en onderhoudsvoorschrif-
ten verstrekt die afwijken van dit memorandum, prevaleren de door de fabrikant voorge-
schreven voorschriften. Deze voorschriften dienen bij oplevering beschikbaar te zijn, en bij 
de overige gegevens van de sprinklerinstallatie op lokatie te worden gearchiveerd.  

  

2  Inspectie en onderhoud  
2.1  De in dit memorandum vermelde inspectie- en onderhoudswerkzaamheden dienen onder 

verantwoordelijkheid van de (voorlopig)erkende installateur te worden uitgevoerd. 

2.2  In onderstaande matrix zijn de minimum inspectie-intervallen opgenomen van zowel de 
inwendige als de uitwendige inspecties.  

Onderhoudsmatrix 

 

Type opslag Inspectie frequentie 

Uitwendig  Inwendig zonder ledigen 

Tanks zonder inwendige 
corrosiewerende laag 

Jaarlijks 3-jaarlijks 

Tanks met corrosieweren-
de laag of liner 

Jaarlijks 5-jaarlijks 

Kelders al dan niet voor-
zien van liners 

Jaarlijks 10-jaarlijks waarbij de zuigleidingen t.b.v. in-, 
en uitwendige inspectie gedemonteerd moeten 
worden 

Reinwatertanks (LPCB 
goedgekeurd) 

Jaarlijks 15 jaar na in gebruik name, daarna gelde de in 
dit memorandum genoemde intervallen voor 
een “tank met corrosiewerende laag of liner” 

Dit memorandum is vervallen verklaard met de 
inwerkingtreding van memorandum 67A op  
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2.3  Tijdens de uitwendige inspectie dienen, naast de bouwkundige aspecten, tevens de supple-
tie, hoog-, en laagwater signalering, verwarming (inclusief eventuele signaleringen), over-
stort en (zichtbare) vervuiling te worden gecontroleerd. 

2.4  Tijdens de inwendige inspectie zonder ledigen dient de complete (inwendige) staat van de 
tank of kelder en de zuigleiding te worden vastgesteld. Dit kan door gebruikmaking van 
videobeelden of inspectie door duikers. Indien deze inspectie daartoe aanleiding geeft dient 
het reservoir leeggemaakt te worden voor aanvullende inspectie en/of herstelwerkzaamhe-
den. 

2.5  Voor (bestaande) reinwaterkelders en LPCB-goedgekeurde reinwatertanks geldt dat de eer-
ste inwendige controle van de tank of kelder pas 15 jaar na in bedrijf name van de tank of 
kelder plaats hoeft te vinden. Daarna gelden ook voor deze reinwatertanks en –kelders de in 
dit memorandum vermelde criteria voor “tank met corrosiewerende laag of liner”. 

2.6  Indien voetkleppen zijn toegepast dienen deze driejaarlijks inwendig te worden geïnspec-
teerd, en indien nodig te worden gereviseerd. Voorgaande geldt ongeacht de uitvoering van 
de watervoorraad en het feit of een zuigleideiding wel of niet demontabel is. 

3  Onderhoudsrapportage 
3.1  In aansluiting op onderhoud aan een tank stelt de installateur een onderhoudsrapport op 

waaruit de technische staat van de tank blijkt en waarin de door de installateur voorgestelde 
verbeteringen c.q. reparaties staan opgenomen. Tevens verklaart de installateur in dit rap-
port dat, indien de voorgestelde verbeteringen c.q. reparaties zijn uitgevoerd redelijkerwijs 
mag worden verondersteld dat de tank inclusief suppletie, zuigleiding en appendages pro-
bleemloos tot het eerstvolgende onderhoud zal functioneren. De installateur mag, indien de 
conditie van de tank of kelder hiertoe aanleiding geeft, een kortere onderhoudsfrequentie 
van toepassing verklaren. Een kopie van het rapport wordt in het logboek bewaard en door 
de inspectie instellingen tijdens de periodieke inspecties zowel inhoudelijk als op uitvoering 
gecontroleerd. 
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