Debiet lichte olie > 500 m3 per jaar
of > 100 m3 jaar indien onder
gebouw (lid 1)

Maatwerk
mogelijk lid 9

Ja

Maatwerk
mogelijk lid 9

Ja

Nee

Aflevering Nieuwe voertuigen?
(lid 2)

Ja

Debiet > 3000m3/jaar?
(lid 12)

Ja

Fase II nodig
vanaf 1-1-2019

Nee

Nee

Maatwerk
mogelijk lid 9

Anders dan openbare verkoop
opgericht voor 01-01-2012, en is de
afleverinstallatie sindsdien niet
sterk gewijzigd?
(lid 11)

Ja

Debiet > 3000m3/jaar?
(lid 12)

Ja

Fase II nodig
vanaf 1-1-2019

Nee

Nee

Maatwerk
mogelijk lid 9

Fase II nodig

Is de inrichting voor 01-01-2012
opgericht en is de afleverinstallatie
sindsdien niet sterk gewijzigd?
(lid 13)

Fase II: Voldoen aan lid 3, 4, 5 en 8. Lid 5, met overgangsrecht en
voorwaarden, wordt onderstaand uitgewerkt.

Ja

Nee

Is er een automatisch
bewakingssysteem?
(lid 5)

Nee

Eénmaal per
jaar controle

Ja

Ja
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Nee
Max afleversnelheid 10 l./min. en
opgericht voor 01-01-2012, en is de
afleverinstallatie sindsdien niet
sterk gewijzigd?
(lid 10)

Eénmaal per
3 jaar controle

Is het debiet > 3000m3/jaar?
(lid 14)

Nee

Eénmaal per
3 jaar controle

Ja
Tot 01-01-2019
(lid 14)

Eénmaal per
3 jaar controle

Ja

Eénmaal per
3 jaar controle

Ja

Ja

Vanaf 01-01-2019
(lid 14)
Ja
Is er een automatisch
bewakingssysteem?
(lid 5)

Eénmaal per
jaar controle

Artikel 3.20 Activiteitenbesluit
1 Het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer vindt plaats via een EU-systeem voor dampretour fase-II, indien:
a het debiet van lichte olie meer dan 500 kubieke meter per jaar bedraagt, of
b het debiet van lichte olie meer dan 100 kubieke meter per jaar bedraagt en de inrichting is gelegen onder permanent in gebruik zijnde woon- of
werkruimten.
2 Het eerste lid is niet van toepassing op inrichtingen die uitsluitend in verband met de vervaardiging en aflevering aan nieuwe motorvoertuigen voor
het wegverkeer lichte olie afleveren.
3 Een EU-systeem voor dampretour fase-II heeft:
a een afvangrendement van damp van lichte olie van 85%;
b een damp/lichte olie-verhouding van ten minste 0,95 en ten hoogste 1,05.
4 Een EU-systeem voor dampretour fase-II:
a is voorzien van een keurmerk waaruit blijkt dat het is goedgekeurd overeenkomstig de bij ministeriële regeling aangewezen testprocedure voor
dampretour fase-II door een keuringsinstantie, welke daartoe door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd op grond van NEN-EN-ISO/IEC
17020, en
b voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen ten behoeve van het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen,
dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen
zich voordoen en de gevolgen hiervan.
5 Een EU-systeem voor dampretour fase-II wordt ten minste eenmaal per jaar op de goede werking gecontroleerd overeenkomstig de testprocedure,
bedoeld in het vierde lid, onder a, door een onafhankelijke inspectie-instelling of ten minste eenmaal per drie jaar wanneer een automatisch
bewakingssysteem is geïnstalleerd.
6 Een automatisch bewakingssysteem als bedoeld in het vijfde lid is in staat om:
a storingen daarin en in het functioneren van het EU-systeem voor dampretour fase-II op te sporen;
b deze storingen te melden aan degene die de inrichting drijft, en
c de toevoer van lichte olie naar de afleverzuil automatisch te stoppen indien de storing niet binnen zeven dagen is verholpen.
7 Indien bij de controle, bedoeld in het vijfde lid, afwijkingen worden geconstateerd, worden deze afwijkingen onverwijld opgeheven.
8 Degene die de inrichting drijft, maakt door middel van een uithangbord, sticker of andere melding in de inrichting duidelijk zichtbaar dat een EUsysteem voor dampretour fase-II is geïnstalleerd.
9 Het bevoegd gezag kan voor het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, in de gevallen dat het eerste lid niet van
toepassing is, bij maatwerkvoorschrift eisen stellen ten behoeve van:
a het voorkomen van geurhinder ten gevolge van het afleveren van lichte olie, of
b het beperken van de emissie van benzeen ten gevolge van het afleveren van lichte olie.
10 Het eerste lid is niet van toepassing op inrichtingen voor het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, waarbij het
afleveren van lichte olie plaatsvindt met een maximale afleversnelheid van 10 liter per minuut, die zijn opgericht voor 1 januari 2012, tot het
moment waarop het geheel van de tanks of pompen en leidingen van de afleverinstallatie, sterk wordt gewijzigd of vernieuwd.
11 Het eerste lid is niet van toepassing op inrichtingen voor het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer anders dan ten
behoeve van de openbare verkoop, die zijn opgericht voor 1 januari 2012, tot het moment waarop het geheel van de tanks of pompen en leidingen
van de afleverinstallatie, sterk wordt gewijzigd of vernieuwd.
12 Het tiende en elfde lid zijn met ingang van 1 januari 2019 niet van toepassing op inrichtingen voor het afleveren van lichte olie aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer met een debiet van lichte olie van meer dan 3.000 kubieke meter per jaar.
13 In afwijking van het vijfde lid wordt een systeem voor dampretour fase-II bij een inrichting die is opgericht voor 1 januari 2012 ten minste eenmaal
per drie jaar op de goede werking gecontroleerd overeenkomstig de testprocedure, bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, tot het moment dat het
geheel van de tanks of pompen en leidingen van de afleverinstallatie sterk wordt gewijzigd of vernieuwd.
14 Het dertiende lid is met ingang van 1 januari 2019 niet van toepassing op inrichtingen voor het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor
het wegverkeer met een debiet van lichte olie van meer dan 3.000 kubieke meter per jaar.
Toelichting artikel 3.20 n.a.v. wijzigingsbesluit 2011/552 In artikel 3.20, eerste lid, is geregeld bij welke hoeveelheden aan debiet van lichte olie een
inrichting een fase II-systeem moet hebben. Indien het debiet van lichte olie meer dan 500 kubieke meter per jaar is, dan is een dergelijk systeem verplicht.
Onderdeel b is nieuw. Bij een debiet van lichte olie tussen de 100 kubieke meter en de 500 kubieke meter per jaar is een fase-II-systeem eveneens verplicht,
wanneer de inrichting onder woon- of werkruimten is gelegen.
De enige uitzondering die de richtlijn toestaat op de verplichting tot het installeren van een fase-II-systeem zijn benzinestations die uitsluitend worden
gebruikt in verband met de vervaardiging en het afleveren van nieuwe motorvoertuigen. De tank van nieuwe motorvoertuigen bevat immers nog geen
benzinedamp en deze kan derhalve niet worden afgevangen. Deze uitzondering is opgenomen in het tweede lid.
Het derde lid kent een afwijkend afvangrendement van damp van lichte olie ten opzichte van artikel 3.20, tweede lid (oud), waarin een rendement van 75%
was opgenomen. In de praktijk is 85% echter geen verzwaring, omdat er een meetmethode in de NMi-testprocedure is opgenomen waarmee anders wordt
gemeten.
In het vierde lid, onderdeel a, is bepaald dat het fase II-systeem als systeem moet zijn goedgekeurd door een geaccrediteerde keuringsinstantie volgens een
procedure die bij ministeriële regeling is aangewezen. Het gaat om de goedkeuring van het systeem als type en niet om die van elk afzonderlijk
benzinedampterugwinningsysteem. Die procedure zal dezelfde zijn als in artikel 3.20, derde lid (oud) werd genoemd, namelijk de «Test Procedure voor Damp
Retour Systemen in Benzinepompen voor Nederland van het Nederlands Meetinstituut». Er is nu voor gekozen om de testprocedure bij regeling aan te wijzen,
omdat deze nationale procedure op enig moment zal worden vervangen door een Europese procedure en omdat een aanpassing van een regeling sneller kan
worden doorgevoerd dan van een besluit.
Op grond van het vijfde lid zal de controle van de goede werking van de afzonderlijke systemen jaarlijks worden gecontroleerd door een onafhankelijke
inspectie-instelling. Voorheen was dit eenmaal per drie jaar. De richtlijn maakt het mogelijk dat ook de inrichtinghouder zelf of een derde de controle uitvoert.
Die mogelijkheden waarborgen echter onvoldoende dat met de controle de vereiste damp/lichte olie-verhouding wordt geconstateerd. Derhalve is ervoor
gekozen om de controle uitsluitend door een onafhankelijke inspectie-instelling toe te staan, zoals ook eerder het geval was.
Indien een automatisch bewakingssysteem is geïnstalleerd, kan wel worden volstaan met een controle eenmaal per drie jaar. De verwachting is dat nieuwe
inrichtingen vaak zullen worden uitgevoerd met een dergelijk automatisch bewakingssysteem.
In het negende lid is een mogelijkheid opgenomen voor het stellen van maatwerkvoorschriften door het bevoegd gezag voor die gevallen waarin op grond van
de voorgaande leden geen verplichting tot het hebben van een fase II-systeem bestaat. Het is dan in ieder geval mogelijk om met maatwerkvoorschriften
geurhinder te voorkomen en de emissie van benzeen te beperken.

