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Pomp met registratiesysteem

n     Kies  een  pompset met  een  registratiesysteem  bv. 
van  het merk  Piusi. Alleen medewerkers met  een 
door  u  vrijgegeven  knoopcel  sleutel,  badge  of  
pincode  kunnen  dan  tanken.  Externe  bezoekers  
krijgen de pomp niet aan de praat. 

n     Zorg ervoor dat iedereen een persoonlijke sleutel of 
pincode heeft, zo beperkt u de risico’s bij doorgeven 
of verlies. 

n     Bovendien  geeft  zo’n  systeem  ook  inzicht  in  wie 
wanneer  hoeveel  getankt  heeft,  afwijkende  tank-
beurten (bv. 20 liter), enz.

Brandstofalarmsysteem

n     Er zijn anti-diefstalsystemen op de markt die d.m.v. 
een peilsensor continu het brandstofniveau van de 
dieseltank  controleren.  Daalt  het  brandstofniveau 
buiten  vooraf  ingestelde  venstertijden  (bv.  tussen 
22u en 6u) of zonder aanmelding met een speciale 
elektronische  sleutel,  dan  ontvangt  u  onmiddellijk 
een alarmmelding op uw mobiele telefoon. 

n     Daarnaast kunnen dergelijke systemen vaak worden 
uitgebreid met een alarmsirene. 

Plaatsing van de tank

n     Plaats de tank én de pompinstallatie binnen in een 
afsluitbare loods.

n     Is dat niet mogelijk? Kies dan een plek die vanuit huis 
of kantoor goed te zien is.

n     Plaats  een  lamp  met  bewegingssensor(-en)  die 
automatisch aanschiet als er iemand in de buurt van 
de dieseltank komt. Dieven werken niet graag in het 
licht!

n     Beperk de toegang tot uw terrein met hekwerk of een 
slagboom.

n     Installeer een infraroodcamera.
n     Breng waarschuwingsstickers aan op de dieseltank 

bv. “Deze dieseltank staat onder camerabewaking”

Tankopeningen beveiligen

n     Sluit de vuldop en peildop goed af. Sommige tank-
doppen zijn voorzien van een oog voor een hang-
slot.  Er  zijn  ook  tankdoppen  verkrijgbaar met  een 
intern slot. Zo blokkeert u de toegang tot de tank.

n     Er  zijn  ook  systemen  om  de  tankvulopening  te 
blokkeren:  Door  een  korf  in  de  vulopening  aan  te 
brengen, kunnen dieven niet meer met een slang in 
de tank komen. Overhevelen of leegpompen is dan 
onmogelijk. 

Stroom van de pompset

n     Heeft u een elektrische pompset op uw tank? Kies 
voor  een  stopcontact  binnen  in  een  aangrenzend 
gebouw en maak gebruik van een tijdschakelaar. Zo 
staat er geen stroom op de pomp buiten de door u 
ingestelde werktijden en wordt het voor dieven moei-
lijker om diesel te stelen.

n     Een  andere  oplossing  is  een  sleutelslot  op  de 
stroomkabel  naar  de  pompset.  U  kunt  dan  alleen 
tanken nadat u de stroomkabel heeft “ontgrendeld”.

n     Verwijder of beveilig alle stopcontacten buiten op uw 
bedrijfsterrein. Anders kunnen dieseldieven alsnog 
met een draagbare generator uw pompset activeren 
of gebruik maken van een draagbare dieselpomp.

Voorkom diefstal uit uw dieseltank
Praktische tips en maatregelen om brandstofdieven af te schrikken

Let op: U mag uw dieseltank niet zomaar om het 
even  waar  neerzetten.  Voor  dieseltanks  gelden 
namelijk  plaatsingsvoorschriften  met  minimum-
afstanden  tot  gebouwen.  Raadpleeg  eerst  uw 
tankleverancier  voor meer  informatie. Wilt  u  uw 
tank  van  buiten  naar  binnen  verplaatsen?  Dan 
moet  de  ontluchting  naar  buiten  geleid  worden 
door een KIWA gecertificeerde installateur.

Wel of niet doen? Eén of meerdere sloten op de 
tank  kan  ook  een  tegengesteld  effect  hebben. 
Wanneer  de  vulopening  is  afgesloten  met  een 
slot, kunnen brandstofdieven besluiten een gat in 
de tankwand te boren. Resultaat: diesel weg, tank 
stuk en vervuilde grond die gereinigd moet worden. 
Bij  een  tankdop  zonder  slot  bent  u  (meestal)  
alleen  de  diesel  kwijt.  Dat  blijft  een  lastige  
afweging… Vertrouw niet alleen maar op een slot 
voor de beveiliging van uw tank.


