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CHECKLIST TANKSTATIONS
Naam bedrijf
(KvK naam)

Naam
toezichthouder

Contactpersoon

Datum controle

NAW gegevens

SBI code

Telefoonnummer

Type

Postadres

Maatwerk
gesteld?

A/B/C
ja voor
nee
ja d.d.
nee

Vergunning

CNG aanwezig
LPG aanwezig
Onbemand afleveren
benzine

ja, zie aparte checklist
nee
ja zie aparte checklist
nee
ja, dichtstbijzijnde object van derden:

meter

(evt. vergunning nodig cat. 5.4 onder e. BOR)
nee

Jaardoorzet lichte olie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3
> 100 m3 en onder woningen gelegen
à dampretoursysteem verplicht (artikel 3.20 lid 1b Abm)
> 500 m3
à dampretoursysteem verplicht (artikel 3.20 lid 1a Abm
> 3.000 m3
à per 1 januari 2019 verplicht jaarlijks keuren
dampretoursysteem (artikel 3.20 a lid 14 Abm)

Bodemonderzoek ingediend
(artikel 2.11 lid 1 AB)
Maatwerk nodig ivm uitbreiding (bv AdBlue)
(artikel 2.11 lid 2 AB)
Energieverbruik (artikel 2.15 AB)
Financiële zekerheid (artikel 2.24 AB)
(€225.000 per tank)

Ondernemingsvorm

CoCo*
CoDo*
DoDo*

*
CoCo
CoDo
DoDo

Company Owned Company Operated
Company Owned Dealer Operated
Dealer Owned Dealer Operated

ja, d.d.
nee
ja
nee
…………………….. kWh
…………………….. m3 aardgasequivalent
Bij…………………………..
Op naam van ………………………..

&

Wasplaats

Tankvloer

kb

w/s

Overig

Lucht

Alge
meen
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1)

Installatieboek
Digitaal beschikbaar
Bewijs financiële zekerheidstelling
Installatieboek volledig
Opgericht/gerenoveerd voor 1 januari 2012
controle dampretoursysteem 1 x per 3 jaar
Opgericht/gerenoveerd na 1 januari 2012
Controle dampretoursysteem 1 x per jaar, indien
automatische bewakingssyteem aanwezig dan
1 x per 3 jaar
Afwijkingen aan dampretoursysteem
zijn onverwijld opgeheven
Jaarlijkse bemonstering grondwaterpeilbuizen 1)
Verhoging bemonsteringswaarde
grondwaterpeilbuizen
Thermische beveiliging (alleen bij onbemand)
elke 2 jaar gecontroleerd
Jaarlijkse controle lekdetectie
dubbelwandige tanks en leidingen
Jaarlijkse controle aarding van de
vul- en dampretourleiding 2)
Controle water/bezinksel 1 x per 3 jaar of
1 x per jaar 3)
Aangetroffen water of bezinksel
direct verwijderd 4)
5)
Jaarlijkse controle kathodische bescherming
Gebreken aan kathodische bescherming direct
hersteld 6)
Vloer 1 x per 6 jaar goedgekeurd
conform AS 6700 (ook geomembraanbak)
Reparatie en onderhoud conform NRB 7)
Jaarlijkse interne controle vloer
conform Bijlage 6 AS 6700 7)
Riolering vloeistofdicht aangelegd 8)
OBAS wordt regelmatig geïnspecteerd
Vloer 1 x per 6 jaar goedgekeurd
conform AS 6700
7)
Reparatie en onderhoud conform NRB
Jaarlijkse interne controle vloer
7)
conform Bijlage 6 AS 6700
Riolering vloeistofdicht aangelegd
OBAS wordt regelmatig geïnspecteerd

d.d.

Abm

Arm
2.6 lid 2
2.6 lid 1 d

ja / nee
ok / nok / nvt
ok / nok / nvt -

2.24 lid 1
3.22

ok / nok / nvt

3.20 lid 11

ok / nok / nvt

3.20 lid 5

ok / nok / nvt

3.20 lid 7

ok / nok / nvt

3.30

2.2 lid 4

3.30

2.2 lid 6

ok / nok / nvt

3.19

3.21 lid 2

ok / nok / nvt

3.30

3.35 lid 4

ok / nok / nvt

3.30

3.35 lid 4

ok / nok / nvt

3.30

3.36 lid 5
3.36 lid 7

ok / nok / nvt

3.30

3.36 lid 6

ok / nok / nvt

2.10 lid 2

3.36 lid 1

ok / nok / nvt

2.10 lid 2

3.36 lid 3

ok / nok / nvt

2.9

2.1 lid 4

ok / nok / nvt

2.9

2.1 lid 5

ok / nok / nvt

2.9

2.1 lid 5

ok / nok / nvt
ok / nok / nvt

3.19
3.23

3.25 lid 3

ok / nok / nvt

2.9

2.1 lid 4

ok / nok / nvt

2.9

2.1 lid 5

ok / nok / nvt

2.9

ok / nok / nvt

ok / nok / nvt
ok / nok / nvt

-

2.1 lid 5
9)

nvt
3.23

nvt

alleen bij gem. grondwaterstand < 5 m beneden maaiveld en is nvt bij lekdetectiesystemen met jaarlijkse controle (art. 2.2 lid 3 (Arm)
in geval van oudere tanks: aardpaal wordt meestal geplaatst bij herkeuring tanks
3)
indien tank is voorzien van een gecert. inwendige coating conform BRL K 747 of 779 dan 1 x per 3 jaar; geen w/s bij kunststof tanks
4)
bij derde opeenvolgende meting zuurgraad/geleidbaarheid buiten de norm dan tank inwendig inspecteren (nvt bij tank met
lekdetectiesysteem)
5)
< 100 ohmmeter dan kb, alleen bij staal
6)
direct: binnen 2 dagen opdracht, binnen 1 maand gerepareerd
7)
vloer opnieuw keuren als dit niet is uitgevoerd
8)
niet van toepassing totdat er een algehele renovatie van de tankinstallatie plaatsvindt waarbij de vloeistofdichte vloer of verharding
wordt opengebroken of indien de afleverinstallatie wordt vervangen(art. 3.25 lid 12 Arm)
9)
niet wettelijke geregeld
2)
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Ondergrondse tanks
Tank 1

Tank 2

Tank 3

Tank 4

Tanknummer
Gecompartimenteerd

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee
geheel / 1/3 deel

ja / nee
geheel / 1/3 deel

ja / nee
geheel / 1/3 deel

ja / nee
geheel / 1/3 deel

Inhoud m3
Materiaal tank
Dubbelwandig
uitgevoerd
Lekdetectie aanwezig
(bij dubbelwandig)
Soort brandstof
Installatiedatum
Grondwaterbeschermingsgebied
Coating BRL K 790 of
BRL K779
Herkeuring voor?
Datum herkeuring

Artikel 3.30 Abm
Artikel 3.35 Arm
(Her)keuringstermijnen voor een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor vloeistoffen van
PGS-klasse 1 tot en met PGS-klasse 4

Staal enkelwandig

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

Zonder coating of niet volledig gecoat

15 jaar

15 jaar

Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL
K790 of BRL K779

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790
of BRL K779

20 jaar

20 jaar

Staal dubbelwandig met lekdetectie
overeenkomstig BRL K910

Eerste (her)keuring

Ongeacht coating

20 jaar

20 jaar

20 jaar

20 jaar

Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL
K790 of BRL K779

20 jaar

20 jaar

20 jaar

20 jaar

Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790
of BRL K779

20 jaar

20 jaar

20 jaar

20 jaar

Volgende herkeuring

Jaarlijkse controle van
het lekdetectiesysteem

Jaarlijkse controle van het
lekdetectiesysteem

Kunststof enkelwandig of dubbelwandig Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

Kunststof tank
Enkelwandige/dubbelwandige (GVK)

15 jaar

15 jaar

Ondergrondse tanks in
grondwaterbeschermingsgebied

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

10 jaar

10 jaar
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FYSIEK
Vulpunten
1)
Vulpunt boven lekbak of vloeistofdichte verharding
Oppervlakte vloeistofdichte verharding minimaal 12 m 2 1)
2)
Doorvoeringen vloeistofdicht uitgevoerd
Dampen licht olie worden dmv Stage I
teruggevoerd naar tankwagen
Afleverzuilen
Afleverzuil ong. 0,1 meter hoger dan vloeistofdichte vloer,
tenzij veiligheid op andere manier wordt gewaarborgd.
3)
Vulpistool is niet voorzien van vastzetinrichting
Afleverzuilen zijn geplaatst boven vloeistofdichte voorziening
en doorvoeringen en afsluitingen zijn eveneens vloeistofdicht
Pictogrammen Motor afzetten, Roken en open vuur verboden
aanwezig
Voorzieningen
Per 3 opstelplaatsen minimaal 1 blusser (6 kg),
onbelemmerd bereikbaar
Noodstop aanwezig
(ook) onbemand --> voor een ieder toegankelijk,
duidelijk zichtbaar en bij
elke afleverzuil aangegeven
Vethoudend afvalwater door vetafscheider 4)
Vloer
Vloeistofdichte vloer strekt zich vanaf de afleverzuil uit
tot een afstand van lengte afleverslang + 1meter,
met een minimum van 5 meter
Indien de vloeistofdichte vloer zich daardoor zou
uitstrekken tot over de openbare weg, dan strekt
de vloeistofdichte vloer zich uit tot de openbare weg,
met dien verstande dat deze afstand niet minder
bedraagt dan 3 meter bedragen en mag de slang
4 meter zijn.
Aan de zijde waar geen tankende voertuigen
kunnen worden opgesteld, strekt de vloeistofdichte
vloer zich uit tot ten minste 1 meter vanaf het
hart van de afleverzuil
Vloer steekproefsgewijs nalopen aan de hand van Bijlage 6
AS 6700
AdBlue
Afleveren van ureum (AdBlue) vindt plaats boven een
vloeistofdichte voorziening, zoals ook voorgeschreven voor
het afleveren van brandstof (o.a. lengte slang t.o.v. vloer)
Wasplaats
Boven een vloeistofdichte vloer
Vrijkomende vloeistoffen lopen niet over de rand
Elektronisch lekdetectiesysteem (dubbelwandige tanks)
Duidelijk hoorbaar of zichtbaar alarm
Voorzien van een proefinrichting en
elke maand testen
Gevaarlijke stoffen
Opslag gevaarlijke stoffen (niet verkoopruimte)
conform PGS 15 (let op ondergrens)
1)

ok / nok / nvt
ok / nok / nvt
ok / nok / nvt

Abm
3.30
3.30
3.30

Arm
3.34 lid 3
3.34 lid 3
3.34 lid 3

ok / nok / nvt

3.30

3.38a

Abm

Arm

PGS 28

PGS 28

ok / nok / nvt

3.19

3.21 lid 1 2.3.13

ok / nok / nvt

3.19

3.21 lid 1 3.4.9

ok / nok / nvt

3.19

3.25 lid 4

ok / nok / nvt

3.19

3.21 lid 2 3.4.11

Abm

Arm

PGS 28

ok / nok / nvt

3.19

3.21 lid 1 5.6.2/5.6.3

ok / nok / nvt

3.19

3.21 lid 1 5.7.4

ok / nok / nvt
ok / nok / nvt

3.131
lid 4
Abm

Arm

ok / nok / nvt

3.19

3.25 lid 2

ok / nok / nvt

3.19

3.25 lid 2

ok / nok / nvt

3.19

3.25 lid 2

ok / nok / nvt

3.19

2.1 lid 5

Abm
ok / nok / nvt

3.19

ok / nok / nvt
ok / nok / nvt

Abm
3.23b
3.23b
Abm

ok / nok / nvt

3.30

ok / nok / nvt

3.30
Abm

ok / nok / nvt

4.1 lid 1

Arm
3.25
lid 11
Arm
3.27 lid 1
3.27 lid 1
PGS 28
Arm
3.35
2.2.6
lid 12
3.35
2.2.7
lid 1
Arm
4.3/4.6

Pas van toepassing op vloeren na 1 december 2013. Vloer van voor 1 december 2013 per 1 december 2028 vloeistofdicht
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(artikel 3.34 lid 5 Arm))
let op afdichtingsmanchetten (zoals Doyma koppelingen) (rubber heeft onderhoud nodig)
3)
Geldt niet voor een bedienend station of voor een high-speed unit (vrachtwagenafleverpomp)
4)
nvt als inrichting voor 1 januari 2008 reeds vethoudend afvalwater loosde zonder voorziening (artikel 3.131 lid 7 Abm)
2)

Geomembraanbak
* o.a. iedere 12 maanden visuele controle vloer
Mobiele afleverinstallaties
Inhoud maximaal 100 ltr. mengsmering
Opgesteld boven vloeistofdichte verharding,
minimaal 1 meter van de rand
Afleveren alleen onder toezicht in de buitenlucht
Afstand tot erfscheiding en ontstekingsbronnen
ten minste 3 meter
Bij geen toezicht / gesloten moet de installatie:
* in afgesloten, geventileerde ruimte boven
een vloeistofdichte voorziening
* buiten boven vloeistofdichte vloer en
beschermd tegen aanrijden en tegen toegang
van onbevoegden
1)

1)

ok / nok / nvt

Abm
3.19
Abm
3.19

Arm
2.1 lid 7
PGS 28
Arm
3.22 lid 1 D.2.1

ok / nok / nvt

3.19

3.22 lid 1 D.2.3

ok / nok / nvt

3.19

3.22 lid 1 D.2.6

ok / nok / nvt

3.19

3.22 lid 1 D.2.6

ok / nok / nvt

3.19

3.22 lid 1 D.2.9

ok / nok / nvt

ok / nok / nvt
ok / nok / nvt

niet van toepassing op geomembraambaksysteem dat voor 1 december 2001 is aangelegd dan 1 keer per 6 maanden en bij
morsing Peilbuizen binnen drie maanden bemonsteren
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