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toepassing zijn op tankstations voor het 
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Bijgewerkt t/m Staatsblad 2019/227 en 
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Document laatselijk herzien op 28-12-2016 

Document laatselijk herzien op 12-05-2017, artikel 3.37 en 3.37a Activiteitenregeling toegevoegd. 

Document laatselijk herzien op 06-11-2017 omdat een relevant stuk met betrekking tot artikel 3.21, vanuit het 

wijzigingsbesluit van de Activiteitenregeling dat in Staatcourant 2013/32887 is gepubliceerd, is weggevallen na 

verwerking van het wijzigingsbesluit dat in Staatscourant 2015/29035 is gepubliceerd. 
Artikel 3.21 vereist dat een vaste afleverinstallatie aan bepaalde voorschriften van PGS 28 voldoet bij het afleveren van vloeibare 

brandstoffen aan motorvoertuigen. Door de vernummering van PGS 28 verwijst het tweede lid naar een aantal andere 

voorschriftnummers. Voorschrift 2.3.13 van PGS 28 bepaalt dat een pompeiland een hoogte van ongeveer 0,1 meter moet hebben. 

In voorschrift 5.7.3. van PGS 28 wordt bepaald dat op plaatsen waar de kans op een aanrijding bestaat, de installatieonderdelen, 

zoals de afleverpomp, op een doelmatig wijze tegen aanrijdingen zijn beschermd. Het verhoogde pompeiland als bedoeld in 

voorschrift 2.3.13 van PGS 28 moet worden gezien als een doelmatige aanrijbeveiliging. 

Document laatselijk herzien op 20-11-2017 vanwege wijzigingen in artikel 3.35 en 3.36 Activiteitenbesluit (Stcrt. 

2017/53562) 

Document laatselijk herzien op 11-01-2018, geen inhoudelijke wijziging. Synchronisatie naar aanleiding van het 

actualiseren van de Groene- en de Rode Draak. 

Document laatselijk herzien op 28-02-2019 omdat abusievelijk vergeten was om in de Groene- en de Rode Draak de 

tekst Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer te vervangen door de tekst Besluit bodemkwaliteit. 

Document laatselijk herzien op 03-04-2019 (actualisatie van bijlage 1 - Welke activiteiten vallen onder welk 

normdocument en welke artikelen uit de Activiteitenregeling zijn daarop van toepassing?) 

Document laatselijk herzien op 01-07-2019 vanwege enkele wijzigingen in Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

Natte brandstoffen in het Activiteitenbesluit milieubeheer   bladzijde 3 t/m 12 

Uit de begrippenlijst 

Voorschriften 

Natte brandstoffen in de Activiteitenregeling milieubeheer   bladzijde 13 t/m 34 

Uit de begrippenlijst 

Voorschriften 
 

Bijlage 1 

Welke activiteiten vallen onder welk normdocument en   bladzijde 35 

welke artikelen uit de Activiteitenregeling zijn daarop van toepassing? 
Voor bepaalde activiteiten verwijst het Activiteitenbesluit naar de Activiteitenregeling. Als deze activiteiten vallen 

onder een normdocument dan staat in het bedoelde artikel van de Actviteitenregeling de verwijzing: "overeenkomstig 

het daartoe volgens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument". Hiermee worden de normdocumenten van 

bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit bedoeld. 

In de volgende tabel is weergegeven naar welke normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit verwijst bij de 

verschillende activiteiten. De kolom artikel verwijst naar de artikelen uit de Activiteitenregeling. 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/activiteitenbesluit/vragen-

antwoorden/bodembescherming/faq/welke-werkzaamheden/ 

De normdocumenten zijn opgenomen in de bij het Besluit bodemkwaliteit behorende Regeling bodemkwaliteit en zijn 

hier te raadplegen: http://www.sikb.nl/richtlijnen 

 

Terzijde 
De informatie in dit document is eveneens te vinden in de versies van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de 

Activiteitenregeling milieubeheer waarin 'nota van toelichting'-onderdelen bij de voorschriften zijn geplaatst, de 

zogenoemde Groene- en Rode Draak. Deze documenten zijn onder meer vindbaar op de site van Infomil via de 

hyperlink http://tinyurl.com/byk4uc5 

In voorliggende wetgevingsamenvatting zijn de tankstationrelevante algemene delen uit de nota's van toelichting van 

wetswijzigingen niet opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de eerdergenoemde Groene- en Rode Draak. 

 

 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/activiteitenbesluit/vragen-antwoorden/bodembescherming/faq/welke-werkzaamheden/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/activiteitenbesluit/vragen-antwoorden/bodembescherming/faq/welke-werkzaamheden/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/activiteitenbesluit/vragen-antwoorden/bodembescherming/faq/welke-werkzaamheden/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/activiteitenbesluit/vragen-antwoorden/bodembescherming/faq/welke-werkzaamheden/
http://www.sikb.nl/richtlijnen
http://www.sikb.nl/richtlijnen
http://tinyurl.com/byk4uc5
http://tinyurl.com/byk4uc5
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Natte brandstoffen in het Activiteitenbesluit milieubeheer 
 

Uit de begrippenlijst 

afleverinstallatie: geheel van één of meer afleverzuilen, bestaande uit pompen, leidingen, meet en 

regelwerken, schakelaars en vulpistolen omgeven door een omkasting of daarmee direct in verbinding 

staand, met daaraan gekoppelde leidingen en appendages; 
Toelichting op begrip 'afleverinstallatie' n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/337 De begripsomschrijving van «afleverinstallatie» is 

aangevuld met de onderdelen van de afleverzuilen, terwijl de tanks en kassa uit de begripsomschrijving zijn vervallen. Hierdoor is 

het duidelijk dat de afleverinstallatie bestaat uit de afleverzuilen met bijbehorende leidingen en appendages, waarvoor de eisen staan 

bij de activiteit «afleveren van vloeibare brandstof» in paragraaf 3.3.1. De opslagtank behoort niet tot de afleverinstallatie. De eisen 

daarvoor staan bij de activiteit «opslaan van vloeibare brandstof» in paragraaf 3.4.2. LPG-afleverinstallatie en aardgas-

afleverinstallatie zijn apart gedefinieerd. Ook de kassa en de betaalautomaten behoren niet tot de afleverinstallatie. Het is niet de 

bedoeling daar eisen aan te stellen. 

afvangrendement: hoeveelheid damp van lichte olie die door een EU-systeem voor dampretour fase-II wordt 

afgevangen, vergeleken met de hoeveelheid damp van lichte olie die in de atmosfeer zou zijn uitgestoten 

zonder een dergelijk systeem, uitgedrukt als percentage; 

andere hernieuwbare brandstoffen: andere hernieuwbare brandstoffen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

onderdeel c, van richtlijn 2003/30/EG; 
Toelichting op vervallen van begrip 'andere hernieuwbare brandstoffen ' n.a.v. wijzigingsbesluit 2016/380 Zie toelichting op 

actualisatie van begrip 'biobrandstof'. 

biobrandstof: biobrandstof als bedoeld in artikel 2, onderdeel i, van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen en houdende wijziging en intrekking van richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PbEU 

2009, L 140); 
Toelichting op actualisatie van begrip 'biobrandstof' n.a.v. wijzigingsbesluit 2016/380 Het begrip «biobrandstof» is geactualiseerd. 

Richtlijn 2003/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik 

van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer (PbEG 2003, L 123) (hierna: richtlijn 2003/30/EG) is 

ingetrokken met de Richtlijn hernieuwbare energie. Het begrip biobrandstof komt alleen in artikel 3.21 van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer terug. In dat artikel zijn de Richtlijn brandstofkwaliteit en de Richtlijn hernieuwbare energie deels geïmplementeerd. In 

de Richtlijn hernieuwbare energie staat dezelfde begripsomschrijving voor het begrip biobrandstof als in richtlijn 2003/30/EG. In de 

Richtlijn brandstofkwaliteit wordt voor een begripsomschrijving van het begrip biobrandstof verwezen naar het begrip biobrandstof 

in de Richtlijn hernieuwbare energie. Ook is het begrip «andere hernieuwbare brandstoffen» vervallen, omdat dit begrip niet in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer of in de Activiteitenregeling milieubeheer terugkwam. 

bodem: bovenste laag van de aardkorst die begrensd is door het vaste gesteente en het aardoppervlak, 

bestaande uit minerale deeltjes, organisch materiaal, water, lucht en levende organismen; 
Toelichting op begrip 'bodem' n.a.v. wijzigingsbesluit 2012/552 De definitie is overgenomen uit de Richtlijn industriële emissies en 

heeft dezelfde betekenis als het begrip «bodem» in artikel 1 van de Wet bodembescherming. 

bodembedreigende activiteit: bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de 

emissie van een bodembedreigende stof; 
Toelichting op begrip 'bodembedreigende activiteit' n.a.v. wijzigingsbesluit 2012/552 De definitie van het begrip 

«bodembedreigende activiteit» is aangepast zodat deze in lijn is met de activiteiten waarvoor op grond van de Richtlijn industriële 

emissies een situatierapport moet worden opgesteld. Dit is het geval indien de activiteit gepaard gaat met het gebruik, de productie 

of de uitstoot van relevante gevaarlijke stoffen (artikel 22, tweede lid, richtlijn). De richtlijn op zichzelf kent het begrip 

«bodembedreigende activiteit» niet. 

bodembedreigende stof: stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de 

NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en 

verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen; 
Toelichting op begrip 'bodembedreigende stof' n.a.v. wijzigingsbesluit 2009/479 De definitie van bodembedreigende stof is met dit 

onderdeel overgeheveld van de Activiteitenregeling naar het Activiteitenbesluit. Dit is nodig, omdat door dit wijzigingsbesluit, in 

artikel 4.6 de term «bodembedreigende stof» is opgenomen. De definitie verwijst naar de NRB. In de NRB is aangegeven wanneer 

stoffen bodemverontreinigend zijn. Daartoe is onder meer een indicatieve lijst van stoffen opgenomen. 

Toelichting op begrip 'bodembedreigende stof' n.a.v. wijzigingsbesluit 2012/552 De definitie van «bodembedreigende stof» is 

uitgebreid zodanig dat hieronder tevens «gevaarlijke stoffen» in de zin van de Richtlijn industriële emissies (artikel 3, onder 18) 

worden gevat. Bij het begrip «bodembedreigende stof» is nog van belang dat uitsluitend vloeibare of vaste stoffen relevant zijn in 

verband met verontreiniging van de bodem, gassen niet. 

bodembeschermende maatregel: op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening 
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toegesneden beheermaatregel gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, 

bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht, ter voorkoming van immissies in de bodem of herstel van de 

effecten van zulke immissies op de bodemkwaliteit, waarvan de uitvoering is gewaarborgd; 

bodembeschermende voorziening: een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding 

of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem; 

BTEX: benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen; 

damp/lichte olie-verhouding: verhouding tussen het volume bij atmosferische druk van damp van lichte olie 

die door een EU-systeem voor dampretour fase-II loopt en het volume van de geleverde lichte olie; 

dampterugwinningseenheid: installatie voor de terugwinning van benzine uit damp of de omzetting naar 

elektrische energie of warmte uit damp, met inbegrip van eventuele buffertanksystemen van een terminal; 
Toelichting op begrip 'dampretourwinningseenheid' n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/337Een «dampterugwinningseenheid» is relevant 

bij de op- en overslag van benzine. Voordat een tank wordt gevuld met vloeibaar product (benzine) is deze in veel gevallen nog 

gevuld met een restproduct in de dampfase. Deze damp wordt bij het vullen van de tank verdrongen door het product. Een 

dampterugwinningseenheid is een technische installatie die deze damp opvangt en terugvoert naar de tank waarbij de damp kan 

overgaan in de vloeistoffase. 

debiet van lichte olie: totale jaarlijkse hoeveelheid lichte olie die uit mobiele tanks aan een inrichting wordt 

geleverd; 

EU-systeem voor dampretour fase-II: apparatuur als bedoeld in artikel 2, onder 6, van richtlijn nr. 

009/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 inzake fase II-

benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (PbEU L 285); 

motorvoertuigen of werktuigen: motorvoertuigen, aanhangers, landbouwwerktuigen en -machines en 

carrosserieonderdelen; 

NRB: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming; 
Toelichting op begrip 'NRB' n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/337 In de begripsomschrijving van de «NRB» (Nederlandse Richtlijn 

Bodembescherming) is «Agentschap NL» vervallen. De richtlijn is in beheer bij Rijkswaterstaat Leefomgeving . 

ondergrondse opslagtank: opslagtank die geheel in de bodem ligt of ingeterpt is; 
Toelichting op begrip 'ondergrondse opslagtank' n.a.v. wijzigingsbesluit 2012/558 De definitie van »ondergrondse opslagtank» is 

afkomstig uit het voormalige Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 en abusievelijk bij het opgaan van de inhoud van dat 

besluit in het Activiteitenbesluit niet meegenomen. Het begrip is inmiddels in bijlage I, onderdeel A, bij het BOR opgenomen. Zonder 

definitie zou de betekenis daarvan niet duidelijk zijn. Een «ingeterpte tank» ligt namelijk niet volledig onder de grond, maar wordt 

wel altijd aangemerkt als een »ondergrondse tank». 

PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; 

richtlijn 2003/30/EG: richtlijn nr. 2003/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 

van 8 mei 2003 (PbEU L 123) ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare 

brandstoffen in het vervoer; 
Toelichting op vervallen van begrip 'richtlijn 2003/30/EG ' n.a.v. wijzigingsbesluit 2016/380 Zie toelichting op actualisatie van 

begrip 'biobrandstof'. 
vloeibare brandstof: lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in artikel 26 van de Wet op de accijns; 
Toelichting op begrip 'vloeibare brandstof' De Wet op de accijns onderscheidt in artikel 26 verschillende soorten minerale olie aan 

de hand van internationaal vastgestelde UN-codes. De verschillende klassen zijn: 

- methaan (bijvoorbeeld aardgas) 

- vloeibaar gemaakt petroleumgas (bijvoorbeeld LPG) 

- lichte olie (bijvoorbeeld benzine) 

- halfzware olie (bijvoorbeeld kerosine en petroleum) 

- gasolie (bijvoorbeeld diesel en huisbrandolie) 

- zware stookolie. 

Het begrip “vloeibare brandstof” wordt zo gedefinieerd dat alleen de klassen van stoffen die vloeibaar zijn bij atmosferische druk en 

gemiddelde buitentemperaturen er onder vallen, dit zijn lichte olie, halfzware olie en gasolie. Door aan te sluiten bij deze indeling is 

het onderscheid dat in de tot voor kort geldende besluiten gemaakt werd tussen vloeibare brandstoffen en brandbare vloeistoffen niet 

meer relevant. 

vloeistofdichte vloer of verharding: vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof 

aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen; 
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Voorschriften 

 

Artikel 2.9 Activiteitenbesluit 
Algemene toelichting artikel 2.9 In dit artikel is bepaald dat bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende 

maatregelen moeten worden getroffen indien binnen de inrichting een bodembedreigende activiteit wordt uitgevoerd. Deze 

voorzieningen in combinatie met de daarbij behorende maatregelen moeten leiden tot een zogenoemd verwaarloosbaar bodemrisico. 

Het verwaarloosbaar bodemrisico is gedefinieerd in artikel 1.1. In paragraaf 7.7.3 van het algemeen deel van deze toelichting wordt 

hierop nader ingegaan. De term bodembeschermde voorziening is het overkoepelende begrip waaronder alle fysieke voorzieningen 

vallen, zoals vloeren, verhardingen en lekbakken. Bij bodembeschermende maatregelen gaat het om bijvoorbeeld organisatorische 

beheermaatregelen. Zie voor verdere uitleg van deze termen paragraaf 7.7.3 van het algemeen deel van deze toelichting. In de 

ministeriële regeling zal voor de verschillende bedrijfsmatige activiteiten worden aangegeven welke combinaties van voorzieningen 

en maatregelen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico en binnen die inrichting getroffen moeten worden zodat aan dit 

doelvoorschrift wordt voldaan. In artikel 6.10 is overgangsrecht met betrekking tot dit artikel opgenomen. 

1 Indien in een inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht worden bodembeschermende 

voorzieningen en bodembeschermende maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar 

bodemrisico wordt gerealiseerd. 

2 De bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen voldoen aan de bij 

ministeriële regeling gestelde eisen in verband met de goede werking van die voorzieningen en 

maatregelen, en omtrent de controle van die eisen alsmede aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen 

in verband met de mogelijkheid om bodemverontreiniging te kunnen signaleren. 

3 In de bij ministeriële regeling te bepalen gevallen zendt degene die de inrichting drijft de resultaten van 

het onderzoek in verband met de mogelijkheid om bodemverontreiniging te kunnen signaleren, bedoeld 

in het tweede lid, aan het bij die regeling aangegeven bestuursorgaan. 
 Toelichting artikel 2.9 derde lid (nieuw) n.a.v. wijzigingsbesluit 2009/479 Deze wijziging is het directe gevolg van hetgeen is 

aangekondigd in de circulaire «Toepassing zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE verontreinigingen» (Staatscourant van 18 

december 2008, nr. 2139, onder andere paragraaf 5). De noodzaak van de wijziging is gelegen in het grote belang van de 

instandhouding van de strategische grondwatervoorraden voor drinkwater en voor onder meer proceswater in de conserven- en 

drankenindustrie. Uit monitoringsgegevens van drinkwaterleidingbedrijven is gebleken dat de stoffen Methyl-tert-butylether 

(MTBE) en de laatste jaren ook Ethyl-tert-butylether (ETBE) in lage concentraties worden aangetroffen in grond- en 

oppervlaktewater (Bron: onder meer Rapport Kiwa Water Research juni 2008. MTBE en ETBE in Nederlands grondwater). 

Deze stoffen kunnen een bedreiging opleveren voor de drinkwatervoorziening.  

 Op grond van de Activiteitenregeling (Staatscourant 16 november 2007, nr. 223 / pagina 11; artikel 2.2, lid 4) worden de 

grondwaterpeilbuizen die op basis van deze regeling geplaatst dienen te worden ten minste eens per jaar bemonsterd en 

geanalyseerd. In dit verband worden de grondwatermonsters vanaf 1 februari 2009 ook op aanwezigheid van de stoffen MTBE 

en ETBE onderzocht. In artikel 2.6 van de Activiteitenregeling is onder meer opgenomen dat de resultaten van de metingen ten 

minste gedurende drie jaar binnen de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag of op 

een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld. De Activiteitenregeling kent nog geen verplichting om de 

gegevens over de bodemverontreiniging voor bepaalde stoffen (die een bedreiging kunnen vormen voor de 

drinkwatervoorziening), zoals deze uit de resultaten van de metingen blijkt, door te zenden aan het bevoegd gezag van het 

Activiteitenbesluit dan wel de Wbb. Met de toevoeging van dit derde lid aan artikel 2.9 is nu in het besluit een grondslag 

opgenomen om bij ministeriële regeling te bepalen in welke gevallen bepaalde gegevens voor bepaalde stoffen moeten worden 

doorgezonden. De wijziging van artikel 2.9 draagt er toe bij dat de verontreiniging van deze stoffen al in een vroeg stadium 

wordt gesignaleerd bij het bevoegd gezag op grond van de Wbb, zodat in overleg met de drijver van de inrichting tijdig 

eventuele maatregelen kunnen worden getroffen. «Bevoegd gezag op grond van de Wbb» wil zeggen gedeputeerde staten van de 

betrokken provincie (artikel 27 Wbb) dan wel burgemeester en wethouders van de betrokken grote dan wel middelgrote 

gemeente (als bedoeld in artikel 88, eerste en achtste lid, Wbb). In de bovengenoemde circulaire wordt een toelichting gegeven 

op de verhouding tussen de melding op grond van artikel 27 van de Wbb en de bovengenoemde doorzendplicht. De doorzending 

van de resultaten van het onderzoek aan het bevoegd gezag op grond van de Wbb is niet bedoeld als melding als bedoeld in 

artikel 27 van de Wbb. Het bevoegd gezag op grond van de Wbb beoordeelt na ontvangst van de analysegegevens of deze 

gegevens aanleiding vormen om in overleg te treden met de drijver van de inrichting. Het bevoegd gezag kan vervolgens naar 

aanleiding van de ontvangst van de resultaten van het onderzoek de drijver verzoeken om een melding op grond van artikel 27 

van de Wbb te doen (zie paragraaf 5.3 van de circulaire). De extra administratieve lasten bestaan voornamelijk uit de 

portokosten van het door de drijver van de inrichting doorzenden van de (van het laboratorium ontvangen) gegevens van deze 

stoffen naar het betrokken bevoegd gezag, bedoeld in artikel 27 van de Wbb. De analyse komt gewoonlijk slechts éénmaal per 

jaar voor. De verwachting is dat het om een beperkt aantal inrichtingen gaat waar sprake is van een zodanige overschrijding 

dat doorzending verplicht is. De extra administratieve lasten zijn hiermee verwaarloosbaar klein. 
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Artikel 2.10 Activiteitenbesluit 

1 Om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren voldoet een ondergrondse opslagtank aan de bij 

ministeriële regeling gestelde eisen in verband met: 

a de goede werking van die opslagtank; 

b de mogelijkheid om bodemverontreiniging te kunnen signaleren. 

2 Een kathodische bescherming voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen in verband met de 

goede werking van die bescherming. 
Toelichting artikel 2.10 Dit artikel geeft een grondslag voor het bij ministeriële regeling stellen van eisen aan ondergrondse tanks. 

Met het voldoen aan deze eisen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt. Verder kunnen regels worden gesteld met 

betrekking tot de goede werking van de kathodische bescherming. 

 

Artikel 2.24 Activiteitenbesluit 

1 Degene die een inrichting drijft waarin vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse tank 

wordt opgeslagen stelt door verzekering of anderszins financiële zekerheid ter dekking van de 

aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van dat opslaan of het 

drijven van het tankstation. De eerste volzin is niet van toepassing op het Rijk. 

2 De zekerheid bedraagt € 225.000 per ondergrondse tank. Bij meer dan zes ondergrondse tanks bedraagt 

de zekerheid in totaal € 1.361.340,65. 

3 De zekerheid wordt in stand gehouden vanaf het tijdstip waarop het opslaan aanvangt tot vier weken na 

toezending van een rapport als bedoeld in artikel 2.11, derde lid, aan het bevoegd gezag. 

4 Indien uit een rapport als bedoeld in artikel 2.11, derde lid, blijkt dat de bodem met vloeibare brandstof 

of met afgewerkte olie is verontreinigd, wordt, in afwijking van het derde lid, de financiële zekerheid in 

stand gehouden tot het tijdstip waarop gedeputeerde staten aan degene die opslaat of een tankstation voor 

het wegverkeer drijft, schriftelijk hebben verklaard dat de door hen nodig geachte maatregelen zijn 

genomen. Degene die opslaat of een tankstation voor het wegverkeer drijft, kan gedeputeerde staten 

schriftelijk verzoeken om een verklaring als bedoeld in de eerste volzin. 

 Gedeputeerde Staten beslissen op het verzoek uiterlijk vier weken nadat het verzoek is verzonden. 
Toelichting artikel 2.24 Dit artikel verlangt financiële zekerheid ter dekking van de aansprakelijkheid voor schade tijdens het 

gebruik van ondergrondse tanks of het drijven van een tankstation voor het wegverkeer. Daaronder valt ook schade die wordt 

ontdekt bij beëindiging van het opslaan of het exploiteren van het tankstation. In het algemeen wordt nu reeds de bezitter van een 

tank of de drijver van een tankstation, in gevallen waarin schade is veroorzaakt, aansprakelijk geacht voor de kosten die 

samenhangen met deze schade. In het Burgerlijk Wetboek (BW) is een risicoaansprakelijkheid gelegd op de bezitter van een 

gebrekkige roerende zaak of van een opstal (artikel 6:173 en artikel 6:174 BW). Onder een opstal wordt onder meer een werk 

verstaan dat rechtstreeks, of via een gebouw of ander werk, duurzaam met de grond is verenigd, zoals een ondergrondse tank. Voorts 

geldt een risicoaansprakelijkheid voor de bezitter (of de professionele bewaarder) van gevaarlijke stoffen. Wat de vorm van 

financiële zekerheid betreft wordt de voorkeur gegeven aan een schadeverzekering. Inmiddels zijn de nodige verzekeringspolissen 

ontworpen op basis waarvan verzekeraars de mogelijkheid van schadeverzekering bieden. De termijn waarvoor zekerheid moet 

worden gesteld vangt aan op het moment dat het opslaan in een tank of het drijven van het tankstation begint en eindigt op het 

moment dat bij beëindiging van het opslaan of het drijven uit een bodemonderzoek (eindsituatiebodemonderzoek) is gebleken dat de 

bodem als gevolg van dat opslaan of het drijven niet is verontreinigd dan wel bij gebleken verontreiniging de gewenste maatregelen 

zijn getroffen. Zekerheid moet in principe voor alle ondergrondse tanks worden gesteld. Er wordt derhalve geen onderscheid 

gemaakt tussen tanks in gebruik bij een particulier of een bedrijf. Van het Rijk mag redelijkerwijs worden verwacht dat het zijn 

financiële verplichtingen zal nakomen om die reden is de verplichting zoals neergelegd in het eerste lid niet van toepassing op het 

Rijk. Dit doet overigens niets af aan het feit dat het Rijk in voorkomende gevallen aansprakelijk is voor door het Rijk veroorzaakte 

bodemverontreiniging. 

Dit artikel komt overeen met artikel 15 van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 en artikel 8 van het Besluit tankstations 

milieubeheer. In artikel 15 van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 was het maximale bedrag van de zekerheid 

€226.8901,08 bij tien of meer ondergrondse tanks. Met het oog op uniformering is in dit besluit de maximale zekerheid € 

1.361.340,65 bij zes tanks of meer zoals dat ook was opgenomen in artikel 8 van het Besluit tankstations milieubeheer. 

 

Artikel 2.25 Activiteitenbesluit 

Degene die een inrichting drijft waarin vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse tank 

wordt opgeslagen, legt binnen acht weken nadat hij met deze activiteit is aangevangen aan het bevoegd 

gezag schriftelijk bewijsstukken over, waaruit blijkt dat: 

a wordt voldaan aan artikel 2.24, eerste en tweede lid; 
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b voor zover sprake is van het drijven van een tankstation voor het wegverkeer kan worden voldaan aan 

artikel 2.24, vierde lid; 

c degene die contractueel instaat voor de financiële dekking van de aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 

2.24, eerste lid, voor zover sprake is van het drijven van een tankstation voor het wegverkeer, het 

bevoegd gezag zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis zal stellen van het tijdstip waarop die zekerheid 

is of zal komen te vervallen, alsmede van de opneming van uitsluitingen en andere fundamentele 

wijzigingen in de afgesloten overeenkomst die de gestelde zekerheid inperken; en 

d de persoon, bedoeld in onderdeel b, tot een jaar na de in dat onderdeel bedoelde schriftelijke 

kennisgeving garant staat voor herstel of vergoeding van schade die is ontstaan tijdens de looptijd van de 

financiële zekerheid. 
Toelichting artikel 2.25 De verplichting een schriftelijk bewijsstuk te overleggen is in dit artikel opgenomen met het oog op een 

goede controle op de naleving van de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid. Uit het document zelf moet genoegzaam 

blijken dat aan de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid en de daarmee verband houdende voorschriften is voldaan. 

Gedacht moet bijvoorbeeld worden aan de overeenkomst die aan de zekerheid ten grondslag ligt, zoals een 

verzekeringsovereenkomst, een toelatingsovereenkomst of een Certificaat van deelneming aan het Collectief Financieel 

Zekerheidsfonds tussen degene die de inrichting drijft en de stichting Collectief Financieel Zekerheidsfonds. 

Het bevoegd gezag zal niet alleen moeten beoordelen of de geleverde stukken voldoende bewijskracht bezitten, maar ook of de 

gestelde zekerheid voldoende garanties biedt. De financiële zekerheid moet met name ook voorzien in situaties dat faillissement 

dreigt of is uitgesproken en in het geval dat degene die de inrichting drijft niet meer te traceren is. 

Indien de financiële zekerheid, bedoeld in artikel 2.24, komt te vervallen anders dan door reguliere bedrijfsbeëindiging, is het van 

belang dat het bevoegd gezag hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld. Te denken valt aan situaties als: eenzijdige 

opzegging van de overeenkomst die aan de financiële zekerheid ten grondslag ligt, doordat degene die de inrichting drijft niet 

voldoet aan zijn verplichtingen jegens de garant (zoals de betaling van de premie); situaties waarbij de oorspronkelijke financiële 

zekerheid vervalt en wordt vervangen door een andere, te weten een wijziging van de vorm van financiële zekerheid of doordat een 

ander zich garant stelt voor de financiële zekerheid. Samengevat gaat het om al die zaken die de omvang van de gestelde zekerheid 

verminderen. Hoewel de primaire verplichting om deze situaties aan het bevoegd gezag kenbaar te maken, ligt bij degene die de 

inrichting drijft, zijn er gevallen denkbaar dat hij deze melding achterwege laat. Dit zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen in het 

geval dat de overeenkomst strekkende tot het verlenen van financiële zekerheid eenzijdig is opgezegd. Omdat financiële zekerheid 

onder alle omstandigheden aanwezig moet zijn, is het ook in die gevallen noodzakelijk dat het bevoegd gezag geïnformeerd wordt 

over wijzigingen met betrekking tot de financiële zekerheid. Voor zover sprake is van het drijven van een tankstation voor het 

wegverkeer wordt zoals ook in het ingetrokken Besluit tankstations milieubeheer was geregeld de garant (degene die contractueel 

instaat voor de financiële dekking van de aansprakelijkheid) verplicht het bevoegd gezag te informeren over opzegging van, en de 

opneming van uitsluitingen en andere fundamentele wijzigingen in de afgesloten overeenkomst. De kennisgeving hangt voorts samen 

met de beperkte uitloopdekking van een jaar, geregeld in onderdeel d. Indien binnen die periode blijkt dat er sprake is van 

bodemverontreiniging, dient het bevoegd gezag, of een andere schadelijdende partij, binnen de genoemde periode een verzoek tot 

herstel of tot betaling van schadevergoeding in te (kunnen) dienen bij de garant. De zekerheidsdekking moet dan in stand worden 

gehouden tot aan alle voorwaarden voor uitkering is voldaan en naar genoegen van gedeputeerde staten herstelmaatregelen zijn 

genomen. De termijn waarbinnen dit laatste dient te geschieden is niet bepaald. 

 

Artikel 2.26 Activiteitenbesluit 

Degene die een tankstation voor het wegverkeer drijft, draagt er zorg voor dat de vorm van de financiële 

zekerheid en de hoedanigheid van degene die contractueel instaat voor de financiële dekking van de 

aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, niet wordt gewijzigd dan nadat aan het bevoegd gezag 

een schriftelijk bewijsstuk is overgelegd, waaruit blijkt dat de gewijzigde financiële zekerheid voldoet aan 

artikel 2.24. 
Toelichting artikel 2.26 Om te waarborgen dat de financiële zekerheid voldoende is draagt degene die een tankstation voor het 

wegverkeer drijft, er zorg voor dat de vorm van de financiële zekerheid en de hoedanigheid van degene die contractueel instaat voor 

de financiële dekking van de aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, niet wordt gewijzigd dan nadat aan het bevoegd 

gezag een schriftelijk bewijsstuk is overgelegd, waaruit blijkt dat de gewijzigde financiële zekerheid voldoet aan artikel 2.24. 

 

Artikel 3.19 Activiteitenbesluit 

Het afleveren van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of het afleveren van 

vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen voldoet ten behoeve van: 

a het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen dan wel voor zover dat niet 

mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van luchtverontreiniging, aan de bij ministeriële regeling te 

stellen eisen; en 
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b 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, ten minste aan de bij ministeriële regeling te stellen 

eisen. 

 

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 EU-systeem 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 
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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. 

 

Artikel 3.21 Activiteitenbesluit Vervallen per 01-10-2019 n.a.v. wijzigingsbesluit 2019/227 
Toelichting op vervallen van artikel 3.21 n.a.v. wijzigingsbesluit 2019/227 Artikel 3.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is 

deels verplaatst en deels komen te vervallen. Het eerste tot en met derde lid van artikel 3.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer 

is verplaatst naar het nieuwe artikel 2.9, eerste tot en met derde lid, van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging. 

Het vierde lid van artikel 3.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, met de verplichting tot het op ten minste één aanleverpunt 

aanbieden van een lichte olie (lees: benzine) met maximaal 5% toegevoegde ethanol, is komen te vervallen. Het laten vervallen van 

deze zogenaamde «protection grade» hangt samen met de invoering van de verplichting tot het aanbieden van benzine met maximaal 

10% toegevoegde ethanol (E10), zoals opgenomen in het nieuwe artikel 2.9a van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging. 

Het vijfde lid van artikel 3.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is eveneens komen te vervallen. Dit lid implementeerde destijds 

artikel 21, eerste lid, van Richtlijn 2009/28/EG7 , maar deze richtlijnbepaling is vanwege Richtlijn (EU) 2015/15138 inmiddels komen 

te vervallen. 
7 

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en 

houdende wijziging van en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PbEU 2009, L 140). 
8 

Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof 

en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PbEU L 239). 
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Artikel 3.22 Activiteitenbesluit 

1 Degene die de inrichting drijft neemt de resultaten van de metingen, keuringen en controles, bedoeld in 

artikel 3.20 op in een installatieboek. 

2 Het installatieboek bevat tevens: 

a een plattegrond op een schaal van ten minste één op tweehonderdvijftig aanduidende de uit- en 

inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren; 

b alle bewijzen van gecertificeerde of geaccrediteerde aanleg en inspectie die op grond van dit besluit 

uitgevoerd worden. 

3 De resultaten van de metingen, keuringen en controles worden in ieder geval tot het beschikbaar zijn van 

de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring dan wel controle, maar ten minste drie jaar 

opgenomen in het installatieboek. 

4 Het installatieboek wordt in de inrichting bewaard of binnen een termijn die wordt gesteld door het 

bevoegd gezag voor deze beschikbaar. 

5 Het eerste lid is niet van toepassing op een inrichting voor het afleveren van lichte olie anders dan voor 

de openbare verkoop. 
Toelichting artikel 3.22 n.a.v. wijzigingsbesluit 2011/552 De eisen voor het bewaren van resultaten van keuringen, metingen en 

controles zijn enigszins gewijzigd. De resultaten hoeven niet binnen de inrichting aanwezig te zijn, mits ze aan het bevoegd gezag 

beschikbaar kunnen worden gesteld. Hiermee sluit deze bepaling aan op soortgelijke bepalingen elders in het besluit, bijvoorbeeld 

voor gasdrukmeet- en -regelstations. Dit artikel is wel beperkt tot het afleveren voor de openbare verkoop, omdat anders, vanwege 

de gewijzigde reikwijdte van de paragraaf, sprake zou zijn van een aanscherping van de regelgeving. 

 

Artikel 3.23 Activiteitenbesluit 

1 Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer of verharding 

waarop het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of het afleveren 

van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen plaatsvindt, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en 

met het vierde lid. 

2 Het afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt 

conform NEN-EN 858-1 en 2. 

3 Het gehalte aan olie in het afvalwater na de afscheider bedraagt niet meer dan 200 milligram per liter in 

enig steekmonster. 

4 Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd. 

5 Het tweede lid is niet van toepassing indien voor het van toepassing worden van dit besluit of een deel 

daarvan op een activiteit in de inrichting een slibvangput en een olieafscheider zijn geplaatst die op de 

hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd. 
Toelichting artikel 3.23 Vloeibare brandstof moeten op grond van dit besluit afgeleverd worden boven een vloeistofdichte vloer of 

verharding. Het afstromende afvalwater van deze verharding wordt door een olieafscheider gecombineerd met een slibvangput 

geleid. Dit heeft een tweeledig doel. Bij het afleveren van brandstoffen vinden vaak kleinere morsingen van de brandstoffen plaats, 

dat zich vermengt met het afstromende (hemel)water. De olieafscheider heeft tot doel te voorkomen dat deze olie geloosd wordt. 

Daarnaast is het altijd mogelijk dat er een calamiteit optreedt waardoor er grotere hoeveelheden brandstof uitstromen. De 

olieafscheider dient dan als calamiteitenvoorziening. De bulk van die brandstof zal in de afscheider opgevangen worden en zal zich 

niet verder verspreiden. Naast het voorkomen van milieuverontreiniging wordt daarmee ook het veiligheidsrisico ingeperkt. 

 

Artikel 3.23b Activiteitenbesluit 

1 Bij het in een inrichting uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen 

wordt ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voldaan aan de bij 

ministeriële regeling gestelde eisen. 

2 Het eerste lid is niet van toepassing, indien: 

a per week ten hoogste een spoorvoertuig of een motorvoertuig of werktuig waarmee geen 

gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, uitwendig wordt gewassen, en 

b per jaar ten hoogste twee werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, 

uitwendig worden gewassen. 

3 Vervallen 
 Toelichting artikel 3.23b, derde lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/337 Artikel3.23b, derde lid vervalt met ingang van 1 januari 
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2016 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/337. 

4 Vervallen. 
 Toelichting artikel 3.23b, vierde lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/337 Artikel3.23b, vierde lid vervalt met ingang van 1 januari 

2016 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/337. 

5 Vervallen. 
 Toelichting artikel 3.23b, vijfde lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/337 Artikel3.23b, vijfde lid vervalt met ingang van 1 januari 

2016 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/337. 

 
 Toelichting artikel 3.23b n.a.v. wijzigingsbesluit 2012/441 Artikel 3.23b, eerste lid, biedt de grondslag om bij ministeriële 

regeling bodembeschermende voorzieningen voor te schrijven. Het uitgangspunt is dat het wassen van motorvoertuigen of 

werktuigen plaatsvindt boven een vloeistofdichte vloer of verharding. Dit is in de op dit wijzigingsbesluit gebaseerde 

ministeriële regeling vastgelegd. Het wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn 

toegepast, is geregeld in artikel 3.24. In artikel 3.23b, tweede lid, is een uitzondering gemaakt voor de eis van het eerste lid om 

te wassen boven een vloeistofdichte vloer of verharding indien maximaal één motorvoertuig of werktuig per week in de 

inrichting wordt gewassen. Voor die gevallen wordt volstaan met de zorgplicht van artikel 2.1 Activiteitenbesluit. Vanwege de 

uitbreiding van de reikwijdte van het Activiteitenbesluit is het ook toegestaan om bijvoorbeeld een landbouwmachine of een 

heftruck in een niet-agrarische inrichting te wassen. Benadrukt moet worden dat deze uitzondering niet geldt voor het wassen 

van motorvoertuigen of werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast. Bedrijven die op grond van het 

voormalige Besluit landbouw milieubeheer mochten volstaan met een vloeistofkerende voorziening en die meer dan één 

motorvoertuig of werktuig per week in de inrichting wassen, hebben op grond in artikel 6.22a tot 1 januari 2016 de gelegenheid 

om te voldoen aan de nieuwe eis van artikel 3.23b, eerste lid (vloeistofdichte vloer of verharding). 

 Toelichting artikel 3.23b n.a.v. wijzigingsbesluit 2014/20 In artikel 3.23b, tweede lid, was geregeld dat de eisen ten aanzien 

van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico van het eerste lid (een bodembeschermende voorziening) niet gelden 

indien «per week ten hoogste een motorvoertuig, werktuig of spoorvoertuig, waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn 

toegepast, uitwendig wordt gewassen». In artikel 3.24 was bepaald dat afvalwater van het «uitwendig wassen van ten hoogste 

twee motorvoertuigen of werktuigen per jaar» (waarmee wel gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast) op de bodem mocht 

worden gebracht. Dat betekent dat de bodembeschermende voorziening dan ook niet kan worden voorgeschreven. Daarom is 

aan het tweede lid van artikel 3.23b de uitzondering toegevoegd dat het eerste lid ook niet geldt indien per jaar ten hoogste twee 

motorvoertuigen of werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, uitwendig worden gewassen. Verder is 

artikel 3.23b, tweede lid, zodanig aangepast dat het niet meer geldt voor spoorvoertuigen. De situatie dat met spoorvoertuigen 

gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, doet zich immers niet voor. 

 Toelichting artikel 2.17a, vierde lid, 3.23b, derde tot en met vijfde lid, en 3.30a, de aanduiding «1.» en tweede lid, n.a.v. 

wijzigingsbesluit 2015/337 Met deze onderdelen wordt voorzien in de intrekking van een aantal artikelen waarin tijdelijk 

overgangsrecht is opgenomen. De intrekking krijgt effect met ingang van het moment waarop het overgangsrecht niet meer 

geldt. Voor artikelen waarvan het overgangsrecht na 2020 vervalt, is dit niet geregeld. Naar verwachting zal het 

Activiteitenbesluit dan zijn opgegaan in een besluit op grond van de toekomstige Omgevingswet. 

 

Artikel 3.23c Activiteitenbesluit 

1 Bij het lozen in een vuilwaterriool van afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening 

als gevolg van het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen 

waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot 

en met vierde lid. 

2 Het afvalwater in enig steekmonster bevat ten hoogste: 

a 20 milligram olie per liter; 

b 300 milligram onopgeloste stoffen per liter. 

3 In afwijking van het tweede lid bedraagt het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter in enig 

steekmonster, indien het afvalwater voorafgaand aan vermenging met ander afvalwater wordt geleid 

door een slibvangput en olieafscheider die: 

a voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2, of 

b zijn geplaatst voor het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in 

de inrichting en op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd. 

4 Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd. 
 Toelichting artikel 3.23c n.a.v. wijzigingsbesluit 2012/441 Dit artikel regelt het lozen van afvalwater als gevolg van het wassen 

van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast dat afkomstig is van een 

vloeistofdichte vloer of verharding. Lozen in een vuilwaterriool is in die situatie uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan 

aan de eisen van het tweede tot en met het vierde lid. Deze eisen gaan uit van de norm dat bij het lozen van oliehoudend 

afvalwater ten hoogste 20 milligram olie per liter of ten hoogste 300 milligram onopgeloste stoffen per liter in enig 
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steekmonster aanwezig mag zijn. Op de norm voor olie mag een uitzondering worden gemaakt als het afvalwater geleid wordt 

door een olieafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden 

overeenkomstig NEN-EN 858-1 en 2. Dit is geregeld in het derde lid. 

 Toelichting artikel 3.23c n.a.v. wijzigingsbesluit 2014/20 Artikel 3.23c is zodanig hersteld dat de tekst van dat artikel zoals die 

luidde voor 1 januari 2013 weer geldt. Deze wijziging betreft het gebruik van het begrip «motorvoertuigen en werktuigen». 

 

Artikel 3.30 Activiteitenbesluit 

Bij het in gebruik hebben en bij het beëindigen van het gebruik van een ondergrondse opslagtank of een 

betonnen constructie als bedoeld in artikel 3.29 die wordt of werd gebruikt voor de opslag van de stoffen, 

genoemd in dat artikel, wordt ten behoeve van: 

a het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico; 

b 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; 

c het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging 

van het grondwater, of 

d het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 

luchtverontreiniging, 

voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen. 
Toelichting artikel 3.30 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/337 Met de aanvulling van artikel 3.30 geldt de grondslag voor een 

ministeriële regeling ook voor regels voor een betonnen constructie voor de opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen. Voor 

die constructie zijn ook eisen in de regeling opgenomen. Dat zijn eisen ter bescherming van de bodem en het grondwater. De 

veiligheidseisen gelden uitsluitend voor gevaarlijke stoffen. Onderdeel d (nieuw) houdt verband met het afleveren van brandstof. Het 

betreft benzinedampterugwinning (fase I-eis). 
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Natte brandstoffen in de Activiteitenregeling milieubeheer 
 

Uit de begrippenlijst 

afleverzuil: bovengronds gelegen gedeelte van de afleverinstallatie bestaande uit pompen, leidingen, meet- 

en regelwerken, schakelaars en afleverpistolen omgeven door een omkasting of daarmee direct in verbinding 

staand; 

ETBE: ethyl-tertiar-butylether; 

geomembraanbaksysteem: een ondergronds aangelegd kunststof foliesysteem dat waarborgt dat geen 

vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van dat systeem kan komen; 

grondwaterbeschermingsgebied: een gebied dat krachtens artikel 1.2, tweede lid, onderdeel a, van de Wet 

milieubeheer bij de provinciale milieuverordening is aangewezen en waarvoor regels zijn gesteld ter 

bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning; 

MTBE: methyl-tertiar-butylether; 

noodstopvoorziening: een voorziening die bij activering de spanning op alle afleverzuilen wegneemt; 

ondergronds: geheel of gedeeltelijk in de bodem gelegen of ingeterpt; 

 

AS 6700: AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen met bijbehorende protocollen, SIKB, versie 

zoals opgenomen in bijlage C van de Regeling Bodemkwaliteit; 
Toelichting artikel 1.2 op begripsomschrijving 'AS 6700' n.a.v. wijzigingsbesluit 2014/1588 In artikel 1.2, eerste lid, is de ‘AS 

6700’ opgenomen. Dit normdocument inzake bodembeschermende voorzieningen heeft inmiddels de CUR/PBV-aanbeveling 44 

vervangen. Het beheer van dit document is overgegaan van CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving) 

naar SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer). Bij de overgang is het normdocument geactualiseerd naar 

aanleiding van al het binnengekomen commentaar. Zowel overheden als bedrijfsleven zijn betrokken bij het herzien van dit 

document. Op verzoek van het bedrijfsleven is het nu ook mogelijk om de vloeistofdichtheid van een vloer te testen met een 

zogenaamde luchttest. De kosten/lasten van de keuring zijn met dit nieuwe document niet significant gewijzigd. De 

Activiteitenregeling milieubeheer was nog niet aangepast aan deze overgang. Aangezien de van toepassing zijnde versie van AS 6700 

is opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit is ervoor gekozen in de begripsomschrijving te verwijzen naar die regeling, zodat in de 

Activiteitenregeling milieubeheer altijd naar dezelfde versie wordt verwezen als in de Regeling bodemkwaliteit. Onder 3 van dit 

onderdeel ‘CUR/PBV-aanbeveling 44’ vervallen. 

BRL K779: BRL-K779/04, Beoordelingsrichtlijn voor inwendige bekleding op stalen tanks voor brandbare 

vloeistoffen, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van 15 juli 2010; 

BRL K790: BRL K790/02, Beoordelingsrichtlijn voor het appliceren van verfsystemen op stalen opslagtanks 

voor vloeistoffen, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van 15 mei 1996; 

BRL K903: BRL K903 zoals opgenomen in bijlage C bij de Regeling bodemkwaliteit; 
Toelichting op begrip 'BRL K903' n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 Met de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur 

en Milieu, van 24 oktober 2012, nr. IENM/BSK-2012/201520, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (nieuwe 

activiteiten, integratie Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer, vereenvoudigingen en reparaties) waren het begrip ‘BRL 

K903’ en de verwijzingen naar dat begrip vervallen om te voorkomen dat het begrip in de Activiteitenregeling milieubeheer 

veelvuldig geactualiseerd moest worden. Een verwijzing naar de Regeling bodemkwaliteit werd voldoende geacht, omdat de meest 

recente versie van het betreffende normdocument steeds in de bijlage bij de Regeling bodemkwaliteit wordt opgenomen. Deze 

verwijzing naar de Regeling bodemkwaliteit heeft echter een onbedoeld gevolg. Een aantal activiteiten is niet opgenomen in het 

Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit en daarvoor geldt er geen erkenningsplicht. Dit betreft werkzaamheden aan 

bovengrondse opslagtanks inclusief stationaire bovengrondse verpakkingen voor het opslaan van afgetapte vloeibare brandstoffen 

bij een autodemontagebedrijf met een inhoud van maximaal 270 liter, het opstellen van risico-inventarisaties en -evaluaties en de 

vaste aardgas afleverstations. Dit is hersteld met de onderhavige wijzigingsregeling. 

Voor de werkzaamheden aan bovengrondse opslagtanks inclusief stationaire bovengrondse verpakkingen voor het opslaan van 

afgetapte vloeibare brandstoffen bij een autodemontagebedrijf met een inhoud van maximaal 270 liter is daarom naar een 

certificering overeenkomstig de BRL K903 verwezen. Aangezien in de BRL K903 voor de lekdetectie verwijst naar de BRL K910 is 

gekozen alleen naar de BRL K903 te verwijzen en de verwijzing naar de BRL K910 te laten vervallen. 

Artikel 3.21, eerste lid, is vervallen, aangezien werkzaamheden aan vaste afleverinstallaties en daarbij behorende leidingen of 

appendages (artikel 3.21) niet zijn opgenomen in de BRL K903. 

BRL K910: BRL K910/01, Lekdetectiesystemen voor opslag- en transportinstallaties voor vloeibare en 

gasvormige producten, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van 26 september 2002; 

CUR/PBV-aanbeveling 44: vervallen per 01-03-2014 n.a.v. regeling in Stcrt. 2014/1588; 

CUR/PBV-Aanbeveling 51: CUR/PBV-Aanbeveling 51: Milieutechnische criteria voor bedrijfsriolering, 
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Stichting CUR, Gouda, augustus 1997; 

CUR/PBV-Aanbeveling 65: CUR/PBV-Aanbeveling 65: Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte 

voorzieningen van beton, Stichting CUR, Gouda, tweede herziene uitgave, september 2005; 

NEN-EN 858-1: NEN-EN 858-1:2002+A1:2004, Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen 

(bijv. olie en benzine) – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole; 

NEN-EN 858-2: NEN-EN 858-2:2003: Europese norm voor Afscheiders en slibvangputten voor lichte 

vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en 

onderhoud, februari 2003; 

NEN-EN 16321-1: NEN-EN 16321-1:2103: Terugwinning van benzinedamp tijdens het vullen van 

motorvoertuigen bij tankstations – deel 1: Beproevingsmethoden voor efficiënte goedkeuring van 

terugwinningssystemen van benzinedampen; 

NEN-EN 16321-2: NEN-EN 16321-2:2103: Terugwinning van benzinedamp tijdens het vullen van 

motorvoertuigen bij tankstations – deel 2: Beproevingsmethoden voor de controle van 

dampwinningssytemen bij tankstations; 

PGS 28: Richtlijn PGS 28, getiteld ‘Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en 

afleverinstallaties’, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 28: 2011 versie 

1.0 (december 2011); 

PGS-klasse 1: Vloeistoffen met een vlampunt lager dan 23 graden Celsius en een beginkookpunt hoger dan 

35 graden Celsius; 

PGS-klasse 2: Vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 23 graden Celsius en ten hoogste 55 graden Celsius; 

PGS-klasse 3: Vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55 graden Celsius en ten hoogste 100 graden 

Celsius; 

PGS-klasse 4: Vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 100 graden Celsius; 

 

Uit de begrippenlijst van PGS 28 

NEN 2559:2001+A3:2009 Onderhoud van draagbare blustoestellen 

NEN 3011: 2004+C1:2007 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte 

 

Voorschriften 

 

Artikel 2.1 Activiteitenregeling 

1 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of 

verharding of geomembraanbaksysteem is overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit 

bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe 

beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 

2 Het eerste lid is niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of verharding die niet inspecteerbaar is 

als bedoeld in AS 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd 

overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze. Het vijfde lid is daarop van 

overeenkomstige toepassing. 
 Toelichting artikel 2.1 tweede lid op begripsomschrijving 'AS 6700' n.a.v. wijzigingsbesluit 2014/1588 In artikel 1.2, eerste 

lid, is de ‘AS 6700’ opgenomen. Dit normdocument inzake bodembeschermende voorzieningen heeft inmiddels de CUR/PBV-

aanbeveling 44 vervangen. Het beheer van dit document is overgegaan van CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research 

en Regelgeving) naar SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer). Bij de overgang is het normdocument 

geactualiseerd naar aanleiding van al het binnengekomen commentaar. Zowel overheden als bedrijfsleven zijn betrokken bij het 

herzien van dit document. Op verzoek van het bedrijfsleven is het nu ook mogelijk om de vloeistofdichtheid van een vloer te 

testen met een zogenaamde luchttest. De kosten/lasten van de keuring zijn met dit nieuwe document niet significant gewijzigd. 

De Activiteitenregeling milieubeheer was nog niet aangepast aan deze overgang. Aangezien de van toepassing zijnde versie van 

AS 6700 is opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit is ervoor gekozen in de begripsomschrijving te verwijzen naar die 

regeling, zodat in de Activiteitenregeling milieubeheer altijd naar dezelfde versie wordt verwezen als in de Regeling 

bodemkwaliteit. 

3 De eerste beoordeling en goedkeuring vindt in afwijking van het eerste lid, plaats binnen zes jaar na 

aanleg, indien de vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het eerste lid, is aangelegd 
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overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een 

bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 

4 Een vloeistofdichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt ten minste eens per zes 

jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid. 

5 Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor: 

a reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en 

geomembraanbaksysteem overeenkomstig paragraaf 3.3 van deel 3 van de NRB, en 

b een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage 6 behorende 

bij AS 6700. 
 Toelichting artikel 2.1, vijfde lid onder a. n.a.v. wijzigingsbesluit 2012/21524 Op 2 april 2012 is een door Agentschap NL 

uitgegeven nieuwe Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) verschenen die de oude versie van 2001 (2003) van InfoMil 

vervangt. De verwijzingen naar de NRB die in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Activiteitenregeling stonden, zijn dientengevolge 

geactualiseerd. Het betreft hier enkel een technische en niet een inhoudelijke wijziging. 

6 Een vloeistofdichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt opnieuw beoordeeld en 

goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid, indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, 

bedoeld in het vijfde lid, niet of niet overeenkomstig dat lid is uitgevoerd of indien een tijdens een 

controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd. 

7 Het eerste lid is niet van toepassing op een geomembraanbaksysteem dat voor 1 december 2001 is 

aangelegd en voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a de toegepaste folie is productbestendig, is gemaakt van hoge dichtheid polyetheen (HDPE) of folie 

van een gelijkwaardige kwaliteit, heeft een dikte van ten minste 1 mm en is gecertificeerd op grond 

van BRL K537; 

b voor het geomembraanbaksysteem is een legplan voorhanden met een aanduiding van de lasnaden en 

doorvoeren, een Rol Testdata rapport, lasrapporten en een lasproefrapport; 

c iedere zes maanden vindt een visuele controle plaats van de verharding die zich boven het 

geomembraanbaksysteem bevindt; bij constatering van een morsing van een grote hoeveelheid 

vloeibare brandstoffen vindt binnen drie maanden een bemonstering plaats van de peilbuizen als 

bedoeld in artikel 2.2, vierde lid. 
Toelichting artikel 2.1 (keuring vloeistofdichte vloer of verharding) Dit artikel koppelt de toegepaste voorziening (een 

vloeistofdichte vloer of verharding) aan de daarbij behorende maatregelen (periodieke keuring door een inspectie-instelling, 

reparatie, regelmatig onderhoud en een jaarlijkse controle). Een keuring is alleen verplicht indien op grond van een artikel van de 

regeling een vloeistofdichte vloer of verharding verplicht is dan wel indien er keuzevrijheid is (er is voorgeschreven dat een 

bodembeschermende voorziening moet worden getroffen) en de drijver van de inrichting heeft besloten een vloeistofdichte vloer of 

verharding als bodembeschermende voorziening toe te passen. Geen keuring is derhalve verplicht indien een van oorsprong 

vloeistofdichte vloer of verharding aanwezig is maar inmiddels niet meer als zodanig wordt gebruikt (deze regeling moet die ruimte 

natuurlijk wel bieden). In dat laatste geval kan de vloer of verharding worden aangemerkt als een vloeistofkerende voorziening 

waarbij het uiteraard wel verplicht is de daarbij behorende beheermaatregelen te treffen overeenkomstig artikel 2.3 van deze 

regeling. In het eerste lid wordt duidelijk gemaakt dat de vloer of verharding of het geomembraanbaksysteem moet zijn beoordeeld 

en goedgekeurd. Feitelijk geldt deze verplichting al vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling. Een uitzondering is 

gemaakt voor de inrichtingen die voorheen vielen onder het Besluit jachthavens. In artikel 6.3 is bepaald dat de keuringsverplichting 

tot en met 29 februari 2008 niet van toepassing is op vloeistofdichte vloeren en verhardingen die zijn aangelegd vóór 1 januari 1992 

binnen inrichtingen die voorheen onder het Besluit jachthavens vielen. Ook voor vloeistofdichte vloeren en verhardingen bij 

jachthavens die zijn aangelegd vanaf 1 januari 1992 tot en met 28 februari 2005 geldt de verplichting niet tot en met 28 februari 

2011. Tot slot is in de overgangsbepalingen bepaald dat de keuringsverplichting tot en met twee jaar na de aanleg niet geldt voor 

vloeistofdichte vloeren en verhardingen bij jachthavens die zijn aangelegd vanaf 1 maart 2005 tot en met 31 december 2007. Deze 

overgangsregeling voor jachthavens is een continuering van de regeling die voorheen gold op grond van het Besluit jachthavens. 

Een andere uitzondering is gemaakt voor geomembraanbaksystemen die vóór 1 december 2001 zijn aangelegd (zie artikel 6.2). 

Dergelijke systemen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden toegepast bij tankstations die zich direct aan de openbare weg 

bevinden. De grens is gelegd op 1 december 2001 omdat het vanaf die datum pas mogelijk is om geomembraanbaksystemen aan te 

laten leggen door op grond van BRL K908 gecertificeerde bedrijven. Alleen geomembraanbaksystemen die door gecertificeerde 

bedrijven zijn aangelegd kunnen worden gekeurd op basis van CUR/PBV-aanbeveling 44. Bij afkeuring zal het 

geomembraanbaksysteem moeten worden vervangen of zal een vloeistofdichte vloer of verharding moeten worden aangelegd. De 

uitzondering voor geomembraanbaksystemen die voor 1 december 2001 zijn aangelegd geldt alleen indien aan de voorwaarden is 

voldaan die staan genoemd in artikel 6.2. Deze voorwaarden zijn in overleg met marktpartijen vastgesteld en komen overeen met de 

eisen die de Stichting COFIZE stelt in verband met de financiële zekerheidsstelling. Bovendien geldt voor deze systemen de 

verplichting om grondwaterpeilbuizen te installeren en jaarlijks te laten bemonsteren (zie artikel 2.2, vierde lid). Zowel deze 
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overgangsbepalingen als de overige verplichtingen sluiten aan op de voorschriften in de algemene regels die voordien golden. De 

enige uitbreiding op de bestaande regeling is dat de inspectie-instelling moet beschikken over een erkenning op grond van het Besluit 

bodemkwaliteit. Dat is een beschikking afgegeven door de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat waarmee wordt vastgesteld 

dat de instelling voldoet aan de voorwaarden voor erkenning. De belangrijkste voorwaarde is dat de instelling moet zijn 

geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Voor een verdere toelichting op het Besluit bodemkwaliteit wordt verwezen naar de 

nota van toelichting behorende bij dat besluit. Omdat de verplichting voor inspectie-instellingen om te beschikken over een 

erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit pas geldt vanaf 1 januari 2007 is een overgangsregeling opgenomen voor 

inspectie-instellingen die voor die datum waren geaccrediteerd of gecertificeerd. Inspectie-instellingen die tot 1 oktober 2006 waren 

gecertificeerd en inspectie-instellingen die tot 1 januari 2007 waren geaccrediteerd voor het inspecteren van vloeistofdichte vloeren 

en verhardingen worden gelijkgesteld met een erkende inspectie-instelling (zie artikel 6.1). Volgens artikel 2.1, tweede lid geldt de 

keuringsverplichting niet indien de vloeistofdichte vloer of verharding niet inspecteerbaar is. Volgens CUR/PBV-aanbeveling 44 is 

daarvan sprake indien door de feitelijke situering, het gebruik en / of aanwezigheid van (grote) procesapparatuur de voorziening niet 

kan worden beoordeeld. Als de voorziening niet inspecteerbaar is dan kan de inspectie-instelling zich geen goed beeld vormen van de 

vloeistofdichtheid. Van niet inspecteerbaarheid is bijvoorbeeld sprake indien er een grote machine op de vloer is geplaatst die niet 

eenvoudig te verplaatsen is. Indien de conclusie luidt dat een voorziening niet inspecteerbaar is dan zal de drijver van de inrichting 

een voorstel kunnen doen om deze op vloeistofdichtheid te beoordelen. Het bevoegd gezag zal dit voorstel moeten beoordelen. Een 

vloeistofdichte vloer of verharding die net is aangelegd moet direct gekeurd worden. Dat volgt uit het eerste lid waarin is gesteld dat 

een vloeistofdichte vloer of verharding is beoordeeld en goedgekeurd. Op deze regel is een uitzondering gemaakt in het derde lid. 

Indien de vloer of verharding is aangelegd door een bedrijf dat daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit (en dus is 

gecertificeerd voor het aanleggen van bodembeschermende voorzieningen) dan hoeft de eerste keuring pas plaats te vinden binnen 

zes jaar na aanleg. Feitelijk kan dit worden aangemerkt als een beloning voor het onder kwaliteitsborging laten aanleggen van een 

vloeistofdichte vloer of verharding. Dit laat overigens onverlet dat het voor tankstations voor het wegverkeer sowieso verplicht is de 

vloeistofdichte vloer of verharding aan te laten leggen door een erkend bedrijf. Dat was al zo onder het regime van het Besluit 

tankstations milieubeheer. Voor andere inrichtingen dan tankstations voor het wegverkeer geldt derhalve geen verplichting voor het 

aanleggen van een vloeistofdichte vloer of verharding door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning. Uit het vierde lid 

blijkt dat er vaste herkeuringstermijnen gelden. Ook dit is een continuering van de bestaande verplichtingen. Over de PBV-

Verklaring vloeistofdichte voorziening is met de koepels van het bedrijfsleven afgesproken dat deze per 1 januari 2009 verdwijnt 

indien er per die datum een (nieuwe) beheersstructuur is waarbinnen de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud plaatsvindt van 

de normdocumenten voor de inspectie van vloeistofdichte vloeren en verhardingen. Daarbij dient tevens vastgelegd te worden op 

welke wijze de financiering van die structuur is geregeld zodat de continuïteit is gewaarborgd. VROM voert de regie bij de 

ontwikkeling van de beheersstructuur en zal zich inspannen om tot een voor alle betrokken partijen bevredigend resultaat te komen. 

Alleen een aanwezige vloeistofdichte vloer of verharding die periodiek wordt gekeurd levert geen afdoende bodembescherming op. 

Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk. Geconstateerde gebreken dienen verholpen te worden en de voorzieningen dienen 

regelmatig te worden onderhouden. Tevens dient degene die de inrichting drijft ervoor zorg te dragen dat de vloeistofdichte vloer of 

verharding ten minste eens per jaar wordt gecontroleerd. Dat kan hij zelf doen of uitbesteden aan een inspectie-instelling. Indien niet 

aan deze voorwaarden wordt voldoen verliest de PBVVerklaring vloeistofdichte voorziening op grond van het zesde lid haar 

geldigheid. 

Toelichting artikel 2.1 n.a.v. wijzigingsbesluit 2008/191 In de toelichting bij de Regeling algemene regels voor inrichtingen 

(Staatscourant van 16 november 2007, nr. 223) is aangekondigd dat de PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening per 1 januari 

2009 verdwijnt indien er per die datum een (nieuwe) beheersstructuur is waarbinnen de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud 

plaatsvindt van de normdocumenten voor de inspectie van vloeistofdichte vloeren en verhardingen. Deze nieuwe structuur is 

inmiddels gerealiseerd. Het PBV is opgegaan in de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). De ontwikkeling 

en het beheer van normdocumenten vindt nu plaats binnen de structuur van de SIKB. 

 

Artikel 2.2 Activiteitenregeling 

1 Indien een geomembraanbaksysteem als bodembeschermende voorziening is toegepast, waarop op grond 

van artikel 6.2 het eerste lid van artikel 2.1 niet van toepassing is, worden twee grondwaterpeilbuizen 

geïnstalleerd overeenkomstig paragraaf 1.3 van bijlage 3 van deel 3 bij de NRB zodat 

bodemverontreiniging door vloeibare brandstoffen kan worden gesignaleerd. 

2 Indien stoffen als bedoeld in artikel 3.29 van het besluit worden opgeslagen in een ondergrondse 

opslagtank of betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt, wordt per opslagtank of 

constructie ten minste één grondwaterpeilbuis geïnstalleerd overeenkomstig paragraaf 1.3 van bijlage 3 

bij deel 3 van de NRB. Indien er meerdere opslagtanks of constructies zijn, wordt per groep van drie 

opslagtanks of constructies, die binnen tien meter van elkaar zijn gelegen, ten minste één 

grondwaterpeilbuis geïnstalleerd. 
 Toelichting artikel 2.2, tweede en vierde lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2010/19571 In de tweede fase zijn gemeentewerven en 

onderhoudssteunpunten onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit gebracht. Gebleken is dat hier ondergrondse opslag van 

pekel kan voor komen. Pekel is een bodembedreigende stof. Artikel 2.11 van het besluit verplicht tot het uitvoeren van een nul- 

en een eindsituatie onderzoek naar de bodemkwaliteit. Het is vooralsnog niet mogelijk gebleken om voor deze ondergrondse 
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opslag specifieke op opslag gerichte voorschriften op te nemen. Het bevoegd gezag kan dit met de algemene zorgplichtbepaling 

regelen en kan hiermee de bestaande praktijk voortzetten. Wel is ervoor gekozen om in artikel 2.2 monitoring van de bodem op 

te nemen. Hierbij moet het grondwater worden bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van chloride. 

 Toelichting artikel 2.2, tweede lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2012/21524 In het wijzigingsbesluit behorende bij deze 

wijzigingsregeling is de reikwijdte van paragraaf 3.3.5. uitgebreid naar opslag in ondergrondse tanks van enkele veel gebruikte 

organische stoffen en bepaalde vloeibare bodembedreigende stoffen. Een voorbeeld van een vloeibare bodembedreigende stof 

die onder de werking van paragraaf 3.3.5. is gebracht, is pekel. Ten behoeve van de bescherming van de bodem is in artikel 2.2, 

tweede lid, van de Activiteitenregeling een bepaling opgenomen voor opslag in ondergrondse tanks van bepaalde stoffen. Deze 

bepaling is met de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling ook van toepassing op de organische stoffen en vloeibare 

bodembedreigende stoffen die onder de werking van paragraaf 3.3.5. van het Activiteitenbesluit zijn gebracht. In de toelichting 

bij de Activiteitenregeling (Stcrt. 2007, nr. 223) is artikel 2.2 al toegelicht. Daaruit volgt onder meer, dat per ondergrondse 

opslagtank een grondwaterpeilbuis moet worden geïnstalleerd. Indien er meerdere opslagtanks aanwezig zijn kan worden 

volstaan met één grondwaterpeilbuis per drie ondergrondse opslagtanks mits deze opslagtanks niet verder dan tien meter van 

elkaar zijn verwijderd. De afstand van tien meter slaat op het totaal. De drie ondergrondse tanks moeten derhalve binnen tien 

meter zijn gelegen. 

3 Het tweede lid is niet van toepassing op een ondergrondse opslagtank, die: 

a dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in de wand, of 

b in een afgedekte betonnen bak is geplaatst met een systeem voor lekdetectie in deze bak die zich 

onder de opslagtank bevindt. 

 Het systeem voor lekdetectie voldoet en wordt ten minste eenmaal per jaar beoordeeld en goedgekeurd 

overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een 

persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 
 Toelichting artikel 2.2, derde en zevende lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2009/17979 De formulering in de artikelen 2.2, 3.35 en 

4.18 met betrekking tot lekdetectiesystemen is aangepast omdat deze niet volledig aansloot op de praktijk. Gebleken is dat er 

veel systemen zijn die vóór de vaststelling van BRL K910 zijn geïnstalleerd. Deze lekdetectiesystemen zouden daardoor niet 

voldoen aan de in deze artikelen genoemde voorwaarde. Daarin stond namelijk dat de systemen moesten zijn aangelegd 

conform deze BRL. BRL K910 bevat eisen waaraan de "hardware" van lekdetectiesystemen moet voldoen, zoals de 

aanwezigheid van een alarm, de geluidsterkte van het alarm, de pompdrukken en de schakelwaarden. Systemen die zijn 

aangelegd vóór de vaststelling van deze BRL kunnen worden opgewaardeerd. Opwaardering zou kunnen plaatsvinden op basis 

van een introductiekeuring, waarbij de "hardware" wordt gecontroleerd op de eisen uit de BRL K910. Na aanpassing en 

uitbreiding van het lekdetectiesysteem kan dan worden voldaan aan de BRL K910. 

4 De grondwaterpeilbuizen als bedoeld in het eerste en tweede lid, worden zo vaak als de omstandigheden 

daartoe aanleiding geven, doch ten minste eens per jaar bemonsterd overeenkomstig NEN 5744. Bij 

bemonstering van grondwaterpeilbuizen bij een ondergrondse opslagtank met vloeibare brandstof of 

afgewerkte olie worden de monsters onderzocht op aanwezigheid van minerale oliecomponenten 

overeenkomstig NEN-EN-ISO 9377-2, vluchtige aromaten (BETX) volgens NEN-EN-ISO 15680 en, 

voor zover er sprake is van de opslag van lichte olie, tevens op MTBE en ETBE door een laboratorium, 

dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Bij bemonstering van 

grondwaterpeilbuizen bij de opslag van pekel in een ondergrondse opslagtank of betonnen constructie 

die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt, worden de monsters op aanwezigheid van chloride 

onderzocht overeenkomstig NEN-EN-ISO 15682 door een laboratorium, dat daartoe beschikt over een 

erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. 

 Bij bemonstering van grondwaterpeilbuizen bij een ondergrondse opslagtank met stoffen waarvoor geen 

NEN of ISO is vastgesteld voor het onderzoek naar de aanwezigheid daarvan, worden de monsters 

onderzocht volgens een methode die daarvoor geschikt is. 
Toelichting artikel 2.2, vierde lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2008/191 In artikel 2.2, vierde lid (oud) werden NEN-EN-ISO normen 

van toepassing verklaard op het onderzoek op MTBE en ETBE van grondwatermonsters. Deze normen hebben echter geen 

betrekking op (grond)water maar alleen op grond. Het nieuwe vierde lid wijst niet meer direct normen aan voor de uit te voeren 

laboratoriumanalyses op deze stoffen. Wel is nog steeds bepaald dat deze analyses moeten worden uitgevoerd door een 

laboratorium dat voor het uitvoeren van deze analyses beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. De 

Regeling bodemkwaliteit wijst in bijlage C het AS 3000 aan als het document op grond waarvan laboratoria moeten zijn 

geaccrediteerd om een erkenning te kunnen verkrijgen voor analyse bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Met een 

wijzigingsblad voor AS 3000 zijn MTBE en ETBE als te onderzoeken stoffen toegevoegd aan de methode voor vluchtige stoffen 

in grondwater. 

Toelichting artikel 2.2, vierde lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2009/25 Betreft een aanpassing waardoor de verplichte analyse op 

MTBE en ETBE alleen verplicht wordt voorgevallen waarbij (auto)benzine is opgeslagen. MTBE en ETBE worden namelijk 

alleen toegepast in(auto)benzines. 
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 Toelichting artikel 2.2, vierde lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2009/17979 Voor MTBE en ETBE is in artikel 1.1 een 

begripsomschrijving opgenomen. Volledig uitschrijven is derhalve in het vierde lid van artikel 2.2 niet noodzakelijk. 

 Toelichting artikel 2.2, vierde lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2019/23546 Peilbuizen moeten worden bemonsterd en geanalyseerd 

op de stoffen die in een ondergrondse opslagtank worden opgeslagen. Niet voor al deze stoffen bestaat een gestandaardiseerde 

analysemethode, vastgelegd in een NEN, NEN-EN of ISO, waarnaar kan worden verwezen in artikel 2.2, vierde lid. Op grond 

van het nieuwe vierde lid moet voor stoffen waarvoor geen gestandaardiseerde analysemethode is vastgesteld, gebruik worden 

gemaakt van een methode die geschikt is om de aanwezigheid daarvan vast te stellen. Het laboratorium dat de analyse heeft 

verricht geeft in het analyserapport een verantwoording over de gebruikte methode. Dat is een verplichting die voortvloeit uit 

AS SIKB 3000 waarvoor het laboratorium moet beschikken over een erkenning bodemkwaliteit. Op grond van het Besluit 

bodemkwaliteit is het laboratorium verplicht om bij het verrichten van analyses te voldoen aan AS SIKB 3000. 

5 De installatie van een grondwaterpeilbuis als bedoeld in het eerste en tweede lid, en de bemonstering als 

bedoeld in het vierde lid, vinden plaats door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op 

grond van het Besluit bodemkwaliteit. 

6  Degene die de inrichting drijft, zendt de gegevens van de bemonstering en analyse van de 

grondwaterpeilbuizen ten aanzien van de stoffen MTBE en ETBE, bedoeld in het vierde lid, terstond 

door aan het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet bodembescherming, indien: 

a  de geanalyseerde waarde van de MTBE- of ETBE-verontreiniging hoger is dan  

 1 microgram per liter, voor zover de inrichting is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied; 

b  de geanalyseerde waarde van de MTBE- of ETBE-verontreiniging hoger is dan  

 15 microgram per liter, voor zover de inrichting is gelegen buiten een 

grondwaterbeschermingsgebied. 
 Toelichting artikel 2.2, zesde lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2009/17979 Het nieuwe zesde lid is het directe gevolg van hetgeen is 

aangekondigd in de circulaire ‘Toepassing zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE verontreinigingen’ (Staatscourant 2008, 2139, 

onder andere paragraaf 5). Het betreft de uitwerking van de doorzendverplichting van de resultaten van het onderzoek, bedoeld 

in artikel 2.9 van het besluit, voor de stoffen methyl-tertiair-butylether (MTBE) en ethyl-tertiair-butylether (ETBE). Zie voor een 

nadere toelichting de toelichting bij de wijziging van artikel 2.9 van het besluit (onderdeel K van het wijzigingsbesluit). 

7 Het eerste tot en met het zesde lid, zijn niet van toepassing ten aanzien van inrichtingen waar de 

gemiddeld laagste grondwaterstand zich meer dan vijf meter beneden het maaiveld bevindt. Indien deze 

inrichting echter is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied is er een systeem voor lekdetectie 

aanwezig dat voldoet en dat ten minste eenmaal per jaar wordt beoordeeld en goedgekeurd 

overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een 

persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 
Toelichting artikel 2.2 (periodiek bodemonderzoek) Om de bodembeschermende werking van een geomembraanbaksysteem te 

kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat deze voorziening regelmatig wordt gekeurd. Geomembraanbaksystemen die echter niet 

zijn aangelegd door een gecertificeerd bedrijf, kunnen niet worden gekeurd volgens CUR/PBV-aanbeveling 44 (zie toelichting bij 

artikel 2.1). Voor dergelijke systemen geldt dan ook een uitzondering op de keuringsverplichting (zie toelichting bij artikel 2.1). 

Artikel 2.2 bepaalt echter dat in deze gevallen het grondwater regelmatig wordt onderzocht op aanwezige bodemverontreiniging 

door vloeibare brandstoffen. Dergelijk bodemonderzoek was onder het regime van het Besluit tankstations milieubeheer ook 

verplicht indien een vloeistofdichte verharding als bodembeschermende voorziening was toegepast. Met het besluit en deze regeling 

wordt deze verplichting ingeperkt. De reden daarvoor is dat met een vloeistofdichte vloer of verharding of een geomembraanbak die 

is aangelegd door een gecertificeerd bedrijf en periodiek op vloeistofdichtheid wordt gekeurd een verwaarloosbaar bodemrisico 

wordt bereikt. Het uitvoeren van periodiek bodemonderzoek is in een dergelijke situatie niet nodig en onredelijk bezwarend voor de 

betrokken inrichtingen. Op grond van het derde lid geldt ook geen verplichting meer tot periodiek bodemonderzoek indien een 

ondergrondse opslagtank dubbelwandig is uitgevoerd of in een afgedekte betonnen bak is geplaatst met een systeem van lekdetectie 

in de wand of de bak. Met dergelijke voorzieningen kunnen gebreken in de opslagtank namelijk snel worden ontdekt zodat 

bodemverontreiniging kan worden voorkomen. De verplichting blijft dus wel gelden voor ondergrondse opslagtanks die enkelwandig 

zijn uitgevoerd. Per ondergrondse opslagtank moet een grondwaterpeilbuis worden geïnstalleerd. Indien er meerdere opslagtanks 

aanwezig zijn kan worden volstaan met één grondwaterpeilbuis per drie ondergrondse opslagtanks mits deze opslagtanks niet verder 

dan tien meter van elkaar zijn verwijderd. De afstand van tien meter slaat op het totaal. De drie ondergrondse tanks moeten derhalve 

binnen tien meter zijn gelegen. Het vierde en vijfde lid bevatten eisen met betrekking tot de bemonstering en analyse. Het analyseren 

van de grondwatermonsters op aanwezigheid van minerale oliecomponenten en vluchtige aromaten was reeds verplicht op grond 

van het Besluit tankstations milieubeheer. Aan deze stoffen zijn methyl34 tertial-butylether (MTBE) en Ethyl-tertiar-Butyl-Ether 

(ETBE) toegevoegd. Aan benzine wordt sinds 1988 vaak methyl-tertial-butylether (MTBE) toegevoegd om de klopvastheid te 

verhogen. Vroeger werd daarvoor het zeer giftige tetraethyllood (TEL) gebruikt (loodhoudende benzine). Ook aan MTBE worden 

tegenwoordig schadelijke eigenschappen toegerekend en een verbod op gebruik ervan mag wellicht in de toekomst dan ook worden 

verwacht. Het toepassen van een zuurstofhoudende hulpstof, zoals MTBE, zorgt voor een schonere verbranding en vermindering van 

de uitstoot van milieubelastende stoffen. In de Europese Unie mag benzine maximaal 15% MTBE bevatten. ETBE is de vervanger 

van MTBE. Mogelijk zal in de toekomst TAME toegevoegd kunnen worden. In grondwater bij (voormalige) benzinestations wordt 
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MTBE vaak aangetroffen (zie het rapport van TAUW "Landelijk inventariserend onderzoek MTBE verontreiniging in Nederland, 

Louise Wipfler en Karin Grobben, rapportnr. R002.4353225CMG") tot een niveau van 88.000 ug/liter. Bij saneringen in het 

verleden is echter niet altijd gemeten op MTBE, daarom kan het zijn dat er verontreiniging is achtergebleven in de bodem. Ook is het 

mogelijk dat door het falen van de preventieve voorzieningen MTBE in de bodem is terecht gekomen. Met ETBE zou dit ook kunnen 

gebeuren, net als met TAME. De risico's van MTBE zijn door RIVM onderzocht (zie rapport "Risicogrenzen voor MTBE in bodem, 

sediment, grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en voor drinkwaterbereiding, F.A. Zwartjes, A.J. Baars, R.H.L.J. Fleuren, P.F. 

Otte, RIVM rapportnr. 711701039/2004"). ETBE is door het RIVM niet onderzocht, maar volgens het RIVM levert ETBE dezelfde 

risico’s op als MTBE. Het opnemen van MTBE en ETBE in het pakket geeft inzicht in de verspreiding van deze stoffen. Als TAME 

aan benzine toegevoegd gaat worden, is ook het monitoren van deze verontreiniging van belang. Op dit moment is echter nog niet 

bekend of TAME aan benzine toegevoegd gaat worden. Zie voor de inwerkingtredingsdatum van de verplichting om te meten op 

ETBE en MTBE artikel 6.15 en voorts de toelichting bij dit artikel. Indien de gemiddeld laagste grondwaterstand lager is dan vijf 

meter beneden het maaiveld dan is periodiek bodemonderzoek niet verplicht. Indien de inrichting echter is gelegen in een 

grondwaterbeschermingsgebied dan moet er wel een lekdetectiesysteem aanwezig zijn. 

Toelichting artikel 2.2 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 Met deze wijziging worden voorschriften gesteld voor de opslag van 

pekel in een ondergrondse betonnen constructie. Artikel 2.2 is zodanig aangepast dat de eisen van dit artikel voor ondergrondse 

opslagtanks ook gaan gelden voor deze betonnen constructie. 

 

Artikel 2.6 Activiteitenregeling 

1 Indien bij of krachtens het besluit verplichtingen gelden met betrekking tot: 

a het uitvoeren van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van of aan bodembeschermende 

voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en daarbij behorende leidingen, appendages en 

kathodische bescherming, installaties of onderdelen van installaties, worden de resultaten daarvan 

ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, 

controle of beoordeling maar ten minste gedurende drie jaar binnen de inrichting bewaard en ter 

inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn 

beschikbaar gesteld; 

b het aanleggen of installeren van bodembeschermende voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en 

daarbij behorende leidingen, appendages en kathodische bescherming, installaties of onderdelen van 

installaties, worden de bewijzen van gecertificeerde aanleg en installatie binnen de inrichting 

bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een door het bevoegd gezag te stellen 

termijn beschikbaar gesteld; 

c het uitvoeren van bodem- en grondwateronderzoek, worden de resultaten van dat onderzoek binnen 

de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een door het bevoegd 

gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld; 

d het stellen van financiële zekerheid, wordt het schriftelijk bewijsstuk als bedoeld in artikel 2.25 en 

2.26 van het besluit binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of 

op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld. 

2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder beschikbaar zijn en ter inzage houden mede verstaan: 

digitaal beschikbaar zijn en via elektronische weg ter inzage houden. 
Toelichting artikel 2.6 Aan de hand van deze documenten kan het bevoegd gezag controleren in hoeverre aan de voorschriften is 

voldaan. Om controle mogelijk te maken is het dus nodig dat deze documenten aanwezig zijn en gedurende zekere tijd worden 

bewaard. De documenten moeten binnen de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag of 

op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar worden gesteld. Het tweede lid maakt het echter mogelijk dat de 

documenten in digitale vorm beschikbaar worden gehouden. Via de digitale weg dient het bevoegd gezag dan de beschikking te 

kunnen krijgen over deze documenten. 

 

Artikel 3.17a Activiteitenregeling 

Een testprocedure voor dampretour fase-II als bedoeld in artikel 3.20, vierde lid, onder a, van het besluit, 

voldoet aan NEN-EN-16321-1 en NEN-EN-16321-2. 
Toelichting artikel 3.17a n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 Richtlijn 2014/99/EU van de Commissie tot wijziging, met het oog op 

aanpassing aan de technische vooruitgang, van richtlijn 2009/126/EG inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken 

van motorvoertuigen in benzinestations (PbEU L304) harmoniseert de eisen waaraan fase II-benzinedampterugwinsystemen en de 

keuringen van deze systemen moeten voldoen door de vaststelling van de EN 16321-1/2:2013. De testprocedure die door het NMi 

was vastgesteld en die tot op heden in Nederland gebruikt werd, liep al vooruit op deze harmonisatie. In de praktijk zal de 

implementatie van de richtlijn dan ook geen gevolgen hebben. 
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Toelichting artikel 3.17a n.a.v. wijzigingsbesluit 2019/23546 Er wordt bij de gebruiksfase test alleen naar NEN-EN-167321-1 

verwezen terwijl dat naar NEN-EN16321-1 en NEN-EN-16321-2 moet zijn. 

 

Artikel 3.18 Activiteitenregeling 

1 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 wordt bij het afleveren van vloeibare 

brandstof ten minste voldaan aan de artikelen 3.20 tot en met 3.22 en bij het afleveren van 

gecomprimeerd aardgas aan de artikelen 3.23 en 3.24. 

2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bij het afleveren van 

vloeibare brandstof voldaan aan de artikelen 3.21, 3.21a, 3.22, 3.25 en 3.26. 
Toelichting artikel 3.18 n.a.v. wijzigingsbesluit 2011/21136 In de onderdelen 1 en 2 is artikel 3.18 in overeenstemming gebracht met 

het nieuwe toepassingsbereik van paragraaf 3.3.1. In onderdeel 2 is een verwijzing naar een nieuw artikel (artikel 3.21a) 

opgenomen, waaraan voldaan moet worden. Dit artikel bevat hoofdzakelijk bodemvoorschriften voor vaste afleverinstallaties en 

enkele voorschriften in het belang van de externe veiligheid. De verwijzing naar artikel 3.24 is vervallen, omdat dat artikel is 

vervallen. De inhoud daarvan is opgenomen in artikel 3.25, vierde lid, dat een voorschrift stelt in het belang van het realiseren van 

een verwaarloosbaar bodemrisico voor mobiele afleverinstallaties. Hierdoor zijn de bodemvoorschriften voortaan in één artikel 

opgenomen. 

Toelichting artikel 3.18 en artikel 4.88 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 Bij de wijziging van de Activiteitenregeling ten gevolge 

van de actualisatie van PGS 15, 25, 28 en 30, is abusievelijk in artikel 3.18, eerste lid, geen verwijzing naar artikel 3.24 opgenomen. 

Artikel 3.24 is met de genoemde wijziging ingevoegd en stelt regels omtrent het afleveren van gecomprimeerd aardgas. In artikel 

3.18, eerste lid, dient daarom te worden verwezen naar artikel 3.24. Artikel 4.88, eerste lid, is om een vergelijkbare reden gewijzigd. 

Ook in dat lid is ten onrechte geen verwijzing naar artikel 4.93a opgenomen. In het artikel 4.88, tweede lid, ontbrak de verwijzing 

naar artikel 4.94a. 

 

Artikel 3.20 Activiteitenregeling 

1 De in het EU-systeem voor dampretour fase-II gebruikte onderdelen geven geen aanleiding tot het 

optreden van brand of explosie van de bij het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het 

wegverkeer uit het brandstofreservoir van het motorvoertuig verdreven dampen die worden teruggevoerd 

in de ondergrondse opslagtank.  
Toelichting artikel 3.20, eerste lid Dit lid is opgenomen ter voorkoming van brand of explosie van het explosieve 

damp/luchtmengsel dat door middel van dampretour fase-II wordt teruggevoerd naar de ondergrondse opslagtank. Bij het 

beoordelen of gebruikte onderdelen aanleiding kunnen geven tot het optreden van brand of explosie dient men onder andere 

bedacht te zijn op het optreden van vonken ten gevolge van het gebruik van de betreffende onderdelen en het optreden van 

onacceptabele temperatuursverhoging door bijvoorbeeld wrijving. 

2 Het EU-systeem voor dampretour fase-II is voorzien van op de juiste plaats(en) aangebrachte en 

doelmatig werkende vlamkerende voorziening(en). 
Toelichting artikel 3.20, tweede lid Dit lid is opgenomen ter beperking van het effect van brand of explosie in het dampretour 

fase-II systeem. Afhankelijk van het ontwerp van het dampretour fase-II systeem zullen meer of minder vlamkerende 

voorzieningen aangebracht moeten worden. 

3 Het gebruikte EU-systeem voor dampretour fase-II verkeert in een goede staat en is vrij van scheuren, 

gaten en andere gebreken. 
Toelichting artikel 3.20 De verplichting tot het aanwezig hebben van het dampretour fase-II systeem is geregeld in het besluit. 

Toelichting artikel 3.20 n.a.v. wijzigingsbesluit 2011/21136 In artikel 3.20 wordt de benaming ‘dampretoursysteem stage II’ 

vervangen door de benaming die de richtlijn hanteert, namelijk ‘EU-systeem voor dampretour fase-II’. In onderdeel 2 is artikel 3.20, 

eerste lid, in overeenstemming gebracht met het nieuwe toepassingsbereik van paragraaf 3.3.1. 

 

Artikel 3.21 Activiteitenregeling 

1 Een vaste afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor 

het wegverkeer of aan spoorvoertuigen aan de volgende onderdelen van PGS 28: 

a de voorschriften 2.3.8, 2.3.11 en 2.3.13; 
PGS 28, voorschrift 2.3.8 Aflevertoestellen, ook wel dispenser genoemd, moeten zijn opgesteld op een afstand van de 

lengte van de afleverslang plus 1 m, met een minimum van 5 m van een (riool)put of een andere laag gelegen ruimte waarin 

gemorst product kan uitstromen. Deze afstand geldt niet ten opzichte van de onderdelen van het opvangsysteem voor 

gemorst product. 
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PGS 28, voorschrift 2.3.11 Het aflevertoestel moet zodanig zijn ingericht dat bij het plotseling sluiten van het vulpistool 

een eventueel optredende drukstoot wordt opgevangen. 

 

PGS 28, voorschrift 2.3.13 Vaste aflevertoestellen zijn geplaatst op een terreingedeelte dat ongeveer 0,1 m hoger ligt dan 

de aansluitende vloeistofdichte verharding, tenzij de veiligheid op een andere wijze wordt gewaarborgd. 

 

b de voorschriften 3.2.5 en 3.4.2 tot en met 3.4.11; 
PGS 28, voorschrift 3.2.5 Ter plaatse van aflevertoestellen en de voertuigen die brandstof of andere vloeistoffen laden of 

lossen moet voldoende licht aanwezig zijn om de benodigde handelingen veilig te kunnen verrichten. De gehele inrichting 

moet tijdens het laden en lossen dusdanig verlicht zijn dat voldoende overzicht gewaarborgd is. 

 

PGS 28, voorschrift 3.4.2 Tankende voertuigen mogen zich tijdens deze handelingen bij voorkeur niet op de openbare 

weg bevinden. 

 

PGS 28, voorschrift 3.4.3 Verlading en aflevering van stoffen van PGS-klasse 1 en PGS-klasse 2 moet in de open lucht 

geschieden, op goed toegankelijke en goed geventileerde plaatsen. 

 

PGS 28, voorschrift 3.4.4 De motor van een voertuig waaraan brandstof wordt afgeleverd moet buiten werking zijn 

gesteld. 

 

PGS 28, voorschrift 3.4.5 De afleverinstallatie van een bemand station moet, indien geen toezicht wordt gehouden, 

zodanig buiten werking zijn gesteld, dat onbevoegden haar niet in werking kunnen stellen. 

 

PGS 28, voorschrift 3.4.6 Bij afleverautomaten waarbij een tevoren bepaalde hoeveelheid wordt afgeleverd, moet tijdens 

het afleveren de vloeistofstroom op ieder gewenst moment kunnen worden onderbroken. 

 

PGS 28, voorschrift 3.4.7 Het aflevertoestel moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende 

opzettelijke bediening van het vulpistool vloeistof kan worden afgeleverd. Een automatisch afslagmechanisme moet zijn 

aangebracht waarmee het vulpistool wordt gesloten als de tank waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. 

 

PGS 28, voorschrift 3.4.8 Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijv. ten gevolge van 

vallen. 

 

PGS 28, voorschrift 3.4.9 De greep van het vulpistool op een bediend station mag voorzien zijn van een origineel 

vastzetmechanisme. 
Toelichting: Onder een bediend station wordt verstaan een tankstation waar de afleverinstallatie wordt bediend door een pompbediende of 

de pompbediende aanwezig is en het overzicht (en de verantwoordelijkheid) heeft met betrekking tot de gebruikte afleverinstallaties (de 

kassier is hierbij nadrukkelijk uitgesloten). Het vulpistool van een zogenoemde ‘high speed’ dieselafleverinstallatie (afleverdebiet meer 
dan 60 l/min) die bijvoorbeeld bestemd is voor de aflevering aan vrachtwagens en autobussen, mag ook zonder toezicht van een 

vastzetinrichting zijn voorzien. 
 

PGS 28, voorschrift 3.4.10 De greep van een vulpistool, dat niet is voorzien van een originele vastzetinrichting, mag niet 

in geopende stand worden vastgezet. 

 

PGS 28, voorschrift 3.4.11 Een duidelijk leesbaar bedieningsvoorschrift dat bij onvoldoende daglicht door kunstlicht 

wordt verlicht gedurende de tijd, dat het aflevertoestel kan worden gebruikt, moet op het aflevertoestel, of zichtbaar vanaf 

de afleverplaats, zijn aangebracht alsmede het opschrift ‘MOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN’ of een 

veiligheidssignalering (pictogram) overeenkomstig NEN 3011. 

 

c voorschrift 4.5.8; 
PGS 28, voorschrift 4.5.8 Eenmaal per twee jaar moeten de buiten opgestelde blustoestellen worden gecontroleerd 

overeenkomstig NEN 2559. 
Toelichting: De controle van blustoestellen binnen gebouwen is geregeld in het gebruiksbesluit. 

 

d de voorschriften 5.5.1 en 5.5.3, en 
PGS 28, voorschrift 5.5.1 Ieder aflevertoestel moet voorzien zijn van een schakelaar waarmee de elektrische installatie 

van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn 

aangegeven. De schakelaar mag tevens dienen als werkschakelaar. 

Behalve de genoemde schakelaar moet ter plaatse een schakelaar voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de 

pomp zijn aangebracht bijvoorbeeld in of aan de omkasting van de afleverinstallatie. 
Toelichting: De schakelaar van de elektrische installatie van de verschillende aflevertoestellen bevindt zich veelal in de kiosk, terwijl de 
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schakelaar van de elektromotor van een individueel aflevertoestel zich bevindt bij het vulpistool. 

 

PGS 28, voorschrift 5.5.3 Aan de afleverinstallatie mogen geen contactdozen zijn aangebracht. 

 

e de paragrafen 5.6 en 5.7. 
PGS 28, voorschrift 5.6.1 Bij de werkzaamheden voor het aanvoeren van het product en het vullen van de tank zijn roken, 

open vuur en de aanwezigheid van andere ontstekingsbronnen niet toegelaten. 

Tijdens het vullen van de tank zijn werkzaamheden als lassen, slijpen en branden niet toegelaten. 

 

PGS 28, voorschrift 5.6.2 Voor het blussen van branden is bij de opstelplaats van een tankend voertuig ten minste één 

brandblustoestel van 6 kg poeder of schuim aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden. Het 

brandblustoestel is geschikt voor de brandklassen B en C volgens NEN-EN 2 en voldoet tevens aan de eisen als opgenomen 

in NEN-EN 3. De eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden van het brandblustoestel zijn gebaseerd op 

NEN-EN 3-7, waaruit blijkt dat het geschikt is voor bestrijding van brandklassen B en C. 

Indien meer voertuigen gelijktijdig kunnen tanken is per drie opstelplaatsen ten minste één brandblustoestel van 6 kg 

poeder of schuim aanwezig. Blustoestellen die 24 h per dag buiten hangen worden geplaatst in een behuizing die bestand is 

tegen het weer. Blustoestellen kunnen als de afleverpunten zijn uitgeschakeld, binnen worden opgeslagen. 
Toelichting: Hierbij worden alleen de blusmiddelen bedoeld ten behoeve van het afleverpunt.  

 

PGS 28, voorschrift 5.6.3 Het brandblustoestel kan onbelemmerd worden bereikt en is steeds voor onmiddellijk gebruik 

beschikbaar en is binnen 20 m van de desbetreffende opstelplaatsen opgesteld. 

 

PGS 28, voorschrift 5.7.1 Een duidelijk leesbaar bedieningsvoorschrift moet op het aflevertoestel, of zichtbaar vanaf de 

afleverplaats zijn aangebracht alsmede het opschrift ‘MOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN’ of het 

overeenkomstige veiligheidssignaal (pictogram) zoals beschreven in NEN 3011. 

 

PGS 28, voorschrift 5.7.2 Elk onderdeel van de installatie, met name aflevertoestellen, vulpunten en be- en 

ontluchtingsleidingen, moet zodanig gesitueerd zijn, dat geen verhoogd gevaar van aanrijding ontstaat bij laden en lossen, 

noch op andere wijze gevaar of schade is te duchten vanuit de omgeving. 

 

PGS 28, voorschrift 5.7.3 Op plaatsen waar gevaar van aanrijding bestaat, moeten installatieonderdelen in de 

aanrijdingsrichting op een doelmatige wijze zijn beschermd. 
Toelichting: Dit kan bijvoorbeeld door een doelmatige geleiderailconstructie volgens de richtlijnen ROA VII van Rijkswaterstaat (uitgave 

november 1974), dan wel door met beton gevulde stalen buizen met een middellijn van ten minste 0,1 m en een hoogte van ten minste 0,6 m 
boven het maaiveld. De buizen moeten stevig zijn bevestigd in een tot ten minste 0,1 m verhoogde, betegelde, dan wel daaraan 

gelijkwaardige verharde grondslag, die ten minste 0,1 m buiten de buisbescherming reikt. De afstand tussen de buizen mag niet meer 

bedragen dan 1 m. Alleen aan de zijde(n) waar een aanrijding redelijkerwijze mogelijk is, moet de installatie tegen aanrijding zijn 
beschermd. Andere gelijkwaardige bescherming tegen aanrijding is eveneens toegelaten. 

 

PGS 28, voorschrift 5.7.4 Bij een tankstation is ten minste één noodstopvoorziening aangebracht. Bij uitsluitend bemande 

aflevering van vloeibare brandstof is die voorziening bij de kassa van het tankstation te bedienen. Bij geheel of gedeeltelijk 

onbemande aflevering van vloeibare brandstof is die voorziening op ten minste één voor een ieder goed bereikbare plaats te 

bedienen, die duidelijk zichtbaar en aangegeven is bij elke afleverzuil. Het uitschakelen van de noodstopvoorziening, 

waardoor het afleveren kan worden hervat, geschiedt eerst nadat de drijver van de inrichting heeft vastgesteld dat de 

gevaarlijke situatie die heeft geleid tot het inschakelen van de noodstopvoorziening, is opgeheven. 

 

2 Bij het afleveren van lichte olie zonder toezicht is de vaste afleverinstallatie voorzien van een 

temperatuurgevoelig element dat voldoet aan voorschrift 2.3.12 van de PGS 28. Het temperatuurgevoelig 

element wordt eenmaal per twee jaar door een daartoe opgeleid persoon of opgeleide installateur op 

goede werking gecontroleerd. 
 PGS 28, voorschrift 2.3.12 Het motor- of meetkamercompartiment van een aflevertoestel voor levering van brandstof zonder 

toezicht moet zijn voorzien van een temperatuurgevoelig element, welke bij stijging van de temperatuur boven de 70°C (343K) 

in de directe omgeving, alle spanningsvoerende delen van het aflevertoestel direct buiten werking stelt. Tevens moet hiermee de 

beheerder of een door deze daartoe aangewezen persoon direct automatisch worden gealarmeerd. Alleen de beheerder of een 

hiertoe aangewezen persoon mag het aflevertoestel weer in werking stellen. 

 Toelichting: Dit temperatuurgevoelig element dient als veiligheidsvoorziening om apparatuur uit te schakelen en de beheerder 

te waarschuwen. Het dient niet als detectieapparatuur waarmee (in)direct hulpdiensten worden gealarmeerd. 

3 Met inachtneming van de opslagcapaciteit, de aard van de opgeslagen vloeistoffen en de aard van de 

inrichting wordt bij inrichtingen waar lichte olie wordt afgeleverd een noodplan opgesteld 

overeenkomstig bijlage C bij PGS 28. Dit noodplan is aanwezig bij de inrichting overeenkomstig de 
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voorschriften 6.2.2 en 6.2.3 van PGS 28. 
PGS 28, voorschrift 6.2.2 Personeel werkzaam binnen de inrichting moet op de hoogte zijn van de inhoud van het noodplan en 

moet vertrouwd zijn met het gebruik van de beschikbare hulpmiddelen, zodat het personeel in staat is bij een calamiteit zo 

effectief mogelijk te handelen. 

 

PGS 28, voorschrift 6.2.3 Het noodplan moet direct beschikbaar zijn; het mag daartoe zijn opgeborgen op een aan het 

personeel kenbaar gemaakte plaats, die voor hen direct en onbelemmerd toegankelijk is. Eventueel kan het noodplan duidelijk 

zichtbaar op een geschikte plaats worden opgehangen. 
 Toelichting: Een voorbeeld van het noodplan is gegeven in bijlage C. Uitvoeren van het noodplan zal in veel gevallen zó eenvoudig zijn, dat 

periodieke oefening achterwege kan blijven. 

  

 

 

 PGS 28, Bijlage C 

 
Toelichting artikel 3.21 n.a.v. wijzigingsbesluit 2013/32887 Artikel 3.21 vereist dat een vaste afleverinstallatie aan bepaalde 

voorschriften van PGS 28 voldoet bij het afleveren van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen. Door de vernummering van 

PGS 28 verwijst het tweede lid naar een aantal andere voorschriftnummers. Voorschrift 2.3.13 van PGS 28 bepaalt dat een 

pompeiland een hoogte van ongeveer 0,1 meter moet hebben. In voorschrift 5.7.3. van PGS 28 wordt bepaald dat op plaatsen waar 

de kans op een aanrijding bestaat, de installatieonderdelen, zoals de afleverpomp, op een doelmatig wijze tegen aanrijdingen zijn 

beschermd. Het verhoogde pompeiland als bedoeld in voorschrift 2.3.13 van PGS 28 moet worden gezien als een doelmatige 

aanrijbeveiliging. 

Toelichting artikel 3.21 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 In de Activiteitenregeling is ten onrechte een verwijzing naar de BRL 

K903 opgenomen en later bij de regeling van 22 november 2013 (hierna: wijzigingsregeling PGS) een verwijzing naar het krachtens 

het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument. De BRL K903 bevat geen eisen aan afleverzuilen voor motorbrandstoffen. 

Deze omissie is hersteld door het eerste lid (oud) te laten vervallen. In artikel 3.21, tweede lid, onderdeel b, (oud) werd abusievelijk 

niet verwezen naar voorschrift 3.2.5 van PGS 28. Dit voorschrift bepaalt dat voldoende licht aanwezig moet zijn bij aflevertoestellen 

en voertuigen die brandstof of andere vloeistoffen laden of lossen. Door het licht kunnen de benodigde handelingen veilig worden 

verricht. Bij de wijzigingsregeling PGS was een verwijzing naar dit voorschrift van PGS 28 alleen opgenomen in paragraaf 3.4.2 
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met betrekking tot ondergrondse tanks, maar is het voorschrift niet opgenomen bij de bepalingen over het afleveren van vloeibare 

brandstof. In de Activiteitenregeling dient echter bij het afleveren van vloeibare brandstof ook te worden verwezen naar dit 

voorschrift, zodat de inrichting ook dan zodanig is verlicht dat er voldoende overzicht is. Daarom is in het tweede lid, onderdeel b, 

de verwijzing naar voorschrift 3.2.5 opgenomen. De verwijzing naar de keuring van blustoestellen buiten gebouwen is abusievelijk 

weggevallen met de wijzigingsregeling PGS. Deze omissie is nu hersteld door in het tweede lid, onderdeel c, te verwijzen naar 

voorschrift 4.5.8 van PGS 28. 

Daarnaast is een nieuw derde lid toegevoegd aan artikel 3.21. De inhoud van dit lid was bij de wijzigingsregeling PGS abusievelijk 

opgenomen in artikel 3.38, derde lid. Het lid ziet op het hebben van een noodplan bij het afleveren van benzine en was opgenomen in 

de paragraaf over het opslaan in ondergrondse tanks. Dit lid hoort echter te staan in de paragraaf over het afleveren van vloeibare 

brandstoffen of gecomprimeerd aardgas. In de praktijk zal het afleveren van benzine namelijk vrijwel altijd plaatsvinden vanuit 

ondergrondse tanks. Echter, wanneer in een enkel geval paragraaf 3.4.2 met betrekking tot ondergrondse tanks, niet van toepassing 

is, bijvoorbeeld als een ondergrondse opslagtank groter is dan 150 kubieke meter, dan zou er voor het afleveren geen verplichting 

zijn tot het hebben van een noodplan. De tekst van het lid is ongewijzigd. Het derde lid van artikel 3.38 vervalt. 

Toelichting artikel 3.21 n.a.v. wijzigingsbesluit 2016/65496 Door de wijziging van artikelen 3.21 (en 4.91) is een 

temperatuurgevoelig element alleen nog verplicht bij het grootschalig afleveren van lichte olie zonder toezicht en niet meer bij het 

afleveren van diesel. Het temperatuur gevoelig element is bedoeld om de installatie uit te schakelen en de beheerder te waarschuwen 

als de omgevingstemperatuur te zeer oploopt en er brandgevaar ontstaat. Vanwege het hogere vlampunt van diesel, is bij het 

afleveren daarvan geen temperatuurgevoelig element nodig. 
Artikel 3.22 (deels, alleen 1e lid) Activiteitenregeling 

1 Een mobiele afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het 

wegverkeer aan bijlage D van PGS 28. 
PGS 28, Bijlage D voorschrift D.2.1 De inhoud van een tank van een mobiel aflevertoestel voor mengsmering mag ten hoogste 

100 l bedragen. 

 

PGS 28, Bijlage D voorschrift D.2.2 De tank van een mobiel aflevertoestel voor mengsmering moet vloeistofdicht zijn en 

zodanig sterk of beschermd zijn dat bij mechanische beschadigingen door aanrijden of omvallen en dergelijke geen lekkage kan 

optreden. 

 

PGS 28, Bijlage D voorschrift D.2.3 Mobiele afleverinstallaties voor mengsmering van PGS-klassen 1 en 2 moeten op een 

vloeistofdichte verharding zijn opgesteld, die reikt tot ten minste 1 m buiten de projectie van de mobiele afleverinstallatie voor 

mengsmering. 

 

PGS 28, Bijlage D voorschrift D.2.4 Indien de ondergrond ter plaatse onvoldoende is gestabiliseerd, moet een doelmatige 

fundering zijn aangebracht om verzakking door belasting van tankende voertuigen te voorkomen. 

 

PGS 28, Bijlage D voorschrift D.2.5 Het vullen van de mobiele afleverinstallatie voor mengsmering mag alleen in de open 

lucht plaatsvinden. 

 

PGS 28, Bijlage D voorschrift D.2.6 Aflevering van product uit deze installatie mag uitsluitend onder toezicht plaatsvinden in 

de buitenlucht op een afstand van ten minste 3 m van een erfscheiding en van ontstekingsbronnen. De motor van het voertuig 

moet uitgeschakeld zijn. 

 

PGS 28, Bijlage D voorschrift D.2.7 Wanneer de inrichting geopend is en er toezicht aanwezig is, moet een mobiele installatie 

voor mengsmering op een vaste plaats in de buitenlucht zijn opgesteld. 

 

PGS 28, Bijlage D voorschrift D.2.8 Een duidelijk leesbaar bedieningsvoorschrift moet op de installatie zijn aangebracht. 

 

PGS 28, Bijlage D voorschrift D.2.9 Wanneer de inrichting gesloten is of geen toezicht aanwezig is, moet deze installatie staan 

opgesteld: 

• ofwel in een afgesloten, geventileerde ruimte boven een vloeistofdichte voorziening; 

• ofwel op een daartoe bestemde plaats in de buitenlucht boven een vloeistofdichte voorziening, die op doelmatige wijze is 

beschermd tegen aanrijding en tegen toegang van onbevoegden. 

 In beide gevallen moet de opvangcapaciteit ten minste gelijk zijn aan de maximale inhoud van de tank van de mobiele 

afleverinstallatie voor mengsmering. 
 

Artikel 3.25 Activiteitenregeling 

1 Het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen 

vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding. 

2 De vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het eerste lid, is aangelegd overeenkomstig het daartoe 
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krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt 

over een erkenning op grond van dat besluit en strekt zich, voor zover erfafscheidingen, gebouwen en 

andere fysieke begrenzingen dit toelaten, vanaf de afleverzuil uit over een afstand van ten minste de 

lengte van de afleverslang plus een meter, met een minimum van vijf meter. Indien de vloeistofdichte 

vloer of verharding zich daardoor zou uitstrekken tot over de openbare weg dan strekt deze vloer of 

verharding zich uit tot de openbare weg met dien verstande dat deze afstand niet minder bedraagt dan 

drie meter. In de laatste situatie is de afleverslang niet langer dan vier meter. Aan de zijde waar geen 

tankende voertuigen kunnen worden opgesteld strekt de vloeistofdichte vloer of verharding zich uit tot 

een afstand van ten minste een meter vanaf het hart van de afleverzuil. 

3 De afwateringssystemen van de vloeistofdichte vloer of verharding zijn vloeistofdicht uitgevoerd 

overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een 

instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. Terstond na de installatie en 

beproeving op dichtheid wordt de riolering afgedekt. 

4 Een afleverinstallatie is geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding. Doorvoeringen door en 

afsluitingen van deze vloeistofdichte vloer of verharding zijn eveneens vloeistofdicht. 

5 Gelekte vloeistoffen worden vanaf de vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het vierde lid, 

afgevoerd naar het afwateringssysteem of naar de in het eerste lid bedoelde vloeistofdichte vloer of 

verharding. Indien gebruik wordt gemaakt van afsluiters of terugslagkleppen zijn deze geplaatst boven 

een vloeistofdichte vloer of verharding. 

6 Pompeilanden en aanwezige doorvoeren zijn vloeistofdicht en zijn aangelegd overeenkomstig het 

daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een instelling, die 

daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 

7 In afwijking van het eerste tot en met het zesde lid vindt het afleveren van vloeibare brandstof aan 

motorvoertuigen of aan spoorvoertuigen, waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar wordt 

afgeleverd, plaats boven een bodembeschermende voorziening. 

8 In afwijking van het tweede lid is een mobiele afleverinstallatie opgesteld op een vloeistofdichte vloer of 

verharding die reikt tot ten minste 1 meter buiten de projectie van de afleverinstallatie. 

9 Bij het afleveren van gasolie vanuit een tankwagen aan een spoorvoertuig wordt voldaan aan de 

volgende onderdelen: 

a het spoorvoertuig staat zodanig opgesteld boven een vloeistofdichte vloer of verharding dat het 

vulpunt zich ten minste 1 meter van de rand van de vloeistofdichte vloer of verharding bevindt, 

b de tankwagen staat bij het afleveren boven een bodembeschermende voorziening die aansluit op de 

vloeistofdichte vloer of verharding, en 

c de afleverslang van de tankwagen komt niet buiten het geheel van de vloeistofdichte vloer of 

verharding en de bodembeschermende voorziening en kruist geen sporen. 

10 Op de vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het negende lid, zijn het derde tot en met het zesde 

lid van overeenkomstige toepassing. 

11 Het afleveren van ureum aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen vindt plaats 

boven de bodembeschermende voorziening die op grond van het eerste tot en met tiende lid is 

voorgeschreven voor het afleveren van vloeibare brandstof. 

12 Het derde lid is 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. 
Toelichting artikel 3.25 Overeenkomstig de NRB dient deze activiteit plaats te vinden boven een vloeistofdichte vloer of verharding. 

Vanwege de aard van de activiteit waarbij regelmatig vloeibare brandstoffen gemorst worden op de vloer of verharding zijn andere 

voorzieningen niet toereikend. Op grond van artikel 2.1 dient deze vloer of verharding periodiek gekeurd te worden. Dit voorschrift 

is gebaseerd op het Besluit tankstations milieubeheer en beoogt in die regeling geen verandering te brengen. 

Toelichting artikel 3.25 n.a.v. wijzigingsbesluit 2011/21136 Het eerste lid van artikel 3.25 is gewijzigd vanwege het nieuwe 

toepassingsbereik van paragraaf 3.3.1. Het achtste lid geeft een minder vergaand voorschrift waar het betreft een debiet van 

vloeibare brandstof van minder dan 25 kubieke meter per jaar. In dat geval kan worden volstaan met een bodembeschermende 

voorziening. Dan volstaat een vloeistofkerende vloer met incidentmanagement. In de praktijk doet zich het afleveren van deze kleine 

hoeveelheden bij tankstations niet voor, maar omdat ook afleveren voor eigen gebruik nu in hoofdstuk 3 is geregeld, is dit voorschrift 
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voor de volledigheid opgenomen. Doordat deze minder strenge eisen nu ook voor het afleveren voor de openbare verkoop gelden, 

heeft dit een versoepeling ten opzichte van de oude voorschriften tot gevolg wanneer minder dan 25 kubieke meter vloeibare 

brandstof per jaar wordt afgeleverd. Het negende lid betreft voorschriften voor mobiele afleverinstallaties in het belang van het 

realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico (voorheen artikel 3.24). Daarbij zijn de woorden ‘voor benzine met mengsmering’ 

vervallen. In de praktijk wordt een mobiele afleverinstallatie meestal gebruikt voor het afleveren van lichte olie met mengsmering. 

Mobiele installaties bij een tankstation worden niet voor het afleveren van lichte olie zonder mengsmering of een andere vloeibare 

brandstof gebruikt. De wijziging is derhalve geen inhoudelijke wijziging. Ter verduidelijking is in het tiende lid opgenomen dat het 

beschermingsniveau voor de bodem, dat geldt voor de afleverinstallatie voor vloeibare brandstof, ook geldt voor een 

afleverinstallatie voor ureum. 

Toelichting artikel 3.25 (en artikel 4.94) n.a.v. wijzigingsbesluit 2013/32887 In artikelen 3.25 en 4.94 zijn met de onderhavige 

wijziging vijf leden ingevoegd. In deze leden worden eisen gesteld aan de afwatersystemen en de plaatsing van de afleverinstallatie 

waardoor de bodem beter wordt beschermd. Voorheen kon het voorkomen dat de vloeistoffen die gemorst werden alsnog via een 

lekkende riolering in de bodem kwamen. Een vloeistofdichte vloer of verharding voorkomt dit. In artikelen 3.25, derde lid, en 4.94, 

derde lid, is bepaald dat afwateringssystemen van de vloeistofdichte voorziening of verharding vloeistofdicht zijn uitgevoerd 

overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument. Na installatie en beproeving worden 

de rioleringsbuizen die deel uitmaken van het afwateringssysteem direct afgedekt om ontoelaatbare materiaalspanning door 

zonnewarmte te voorkomen. De noodzaak voor snel afdekken heeft alleen betrekking op de ondergrondse delen van het 

afwateringssysteem. De reden van het voorschrift is het beschermen tegen zonlicht zodat de rioleringsbuizen niet uitzetten en dan 

weer krimpen, waardoor er lekkages op zouden kunnen treden. Omdat deze bepaling nieuw is, is in artikel 6.5ba overgangsrecht 

voor deze bepaling opgenomen. Deze bepaling wordt toegelicht in onderdeel RR (RG: = artikel 6.5ba) 

De verplichting tot een vloeistofdichte aanleg is dus slechts gekoppeld aan de omzet meer dan 25 kubieke meter. Ook indien minder 

dan 25 kubieke meter per jaar wordt afgeleverd, is men verplicht een bodembeschermende voorziening aanleggen. Echter, in dat 

geval heeft men in het type voorziening een keuze tussen een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer of verharding. Wanneer wordt 

gekozen voor een vloeistofdichte verharding, is het verplicht deze verharding te laten inspecteren. Hierbij zal worden bekeken of de 

verharding voldoet aan de regels die zijn gesteld aan de vloeistofdichte verharding krachtens het Besluit bodemkwaliteit. De 

verplichting om een vloeistofdichte vloer of verharding te laten inspecteren volgt uit artikel 2.1 van de regeling. 

De riolering, de olieafscheider en kolken en putten voor tankstations, bedoeld in artikelen 3.25, vierde lid, en 4.94, vierde lid, worden 

onder certificaat aangelegd. Dit is niet expliciet vermeld in de bepalingen, aangezien het certificaat automatisch volgt uit de 

bepaling dat de olieafscheider overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door 

een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit moet worden aangelegd. 

In de beide vijfde leden is bepaald dat de afleverinstallatie moet zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer. Hiermee wordt 

voorkomen dat lekkage van de pomp verontreiniging van de bodem of het grondwater veroorzaakt. 

In artikelen 3.25, zesde lid, en 4.94, zesde lid, is bepaald dat gelekte vloeistoffen vanaf de in het vijfde lid bedoelde vloeistofdichte 

vloer of verharding worden afgevoerd naar het afwateringssysteem of naar de in het eerste lid bedoelde vloeistofdichte vloer of 

verharding. Er zijn meerdere uitvoeringen van de afleverinstallatie op het pompeiland mogelijk. Allereerst kan de pomp boven het 

pompeiland zijn geplaatst. Daarnaast is het ook mogelijk dat de pomp in een verdieping in het pompeiland is geplaatst. Tot slot is het 

mogelijk dat een afvoer het gemorste product vanuit de verdieping in het pompeiland afvoert. Deze verdieping is onderdeel van de 

vloeistofdichte vloer of verharding. Het afvoeren van gelekt product uit de verdieping in het pompeiland kan rechtstreeks naar het 

afwateringssysteem dat is aangesloten op de slibvanger/olieafscheider, of via de vloeistofdichte vloer naast het pompeiland die ook is 

aangesloten op het afwateringssysteem dat is aangesloten op de slibvanger/olieafscheider. 

Artikelen 3.25 en 4.94 laten meerdere opties open om het gewenste voorzieningenniveau (een vloeistofdichte vloer of verharding) te 

bereiken bij het herstel van vloeistofdichte vloeren voor het afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas aan 

motorvoertuigen voor het wegverkeer met een doorzet van meer dan 25 kubieke meter per jaar. Als er binnen de reguliere 

inspectieperiode van zes jaar reden is tot herstel, heeft de eigenaar de keuze tussen het laten herstellen van de vloer door een 

erkende aannemer of het laten herstellen van de vloer door een niet-erkende aannemer. In het eerste geval wordt er een Bewijs 

Herstel Onder Certificaat (BHOC) op grond van BRL 7700 afgegeven. In het tweede geval wordt er geen BHOC afgegeven, maar 

worden de herstelwerkzaamheden gekeurd door een erkende inspectie-instelling op grond van de inspectierichtlijn AS 6700. Daarna 

volgt afgifte van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening waardoor de voorziening voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Toelichting artikel 3.25 n.a.v. wijzigingsbesluit 2014/1588 Aan artikel 3.25 zijn de eisen ten aanzien van het realiseren van een 

verwaarloosbaar bodemrisico voor het afleveren vanuit een tankwagen toegevoegd. Het spoorvoertuig dat wordt afgetankt moet 

boven een vloeistofdichte vloer of verharding staan opgesteld. Dat geldt niet voor het gehele spoorvoertuig, want dat is vaak langer 

dan de vloeistofdichte vloer of verharding. Het spoorvoertuig moet zo zijn opgesteld dat in ieder geval het vulpunt boven de 

vloeistofdichte vloer of verharding staat. Het vulpunt moet zich in de lengterichting van het spoor minimaal 1 meter van de rand van 

de vloeistofdichte vloer of verharding bevinden. Verder moet de tankwagen op een bodembeschermende voorziening staan die 

aansluit of de vloeistofdichte vloer of verharding. Een mogelijke invulling hiervan is dat de tankwagen op een vloeistofkerende vloer 

staat en dat op grond van artikel 2.4 van de Activiteitenregeling eventueel gemorste brandstof wordt opgeruimd. De afleverslang 

mag niet buiten de bodembeschermende voorzieningen komen en zeker geen sporen kruisen. Met de wijziging van de 

Activiteitenregeling vanwege de actualisatie van een aantal PGS-richtlijnen zijn enkele eisen toegevoegd aan de vloeistofdichte vloer 

van de afleverinstallatie. Die bepalingen zijn op grond van het elfde lid (nieuw) van overeenkomstige toepassing op de 

vloeistofdichte vloer of verharding. Het afleveren vanuit een tankwagen zal immers vaak plaatsvinden bij een vaste afleverinstallatie. 



 

 

26 

Artikel 3.25, twaalfde lid, over het afleveren van ureum, is ook van toepassing verklaard op het afleveren aan spoorvoertuigen, 

omdat het afleveren daarvan in de toekomst ook bij spoorvoertuigen zal voorkomen. Het afleveren van ureum moet plaats vinden 

boven de bodembeschermende voorziening die ook voor het afleveren van vloeibare brandstof is voorgeschreven. 

 

Toelichting artikel 3.25 en artikel 4.94 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 Artikel 3.25, vierde lid, en artikel 4.94, vierde lid, zijn 

vervallen, aangezien de eisen aan de afwatering (riolering, kolken en putten) van de vloeistofdichte vloer en aan de olieafscheider 

elders zijn geregeld. In artikel 3.25, derde lid, en artikel 4.94, derde lid, werd vereist dat de afwatering vloeistofdicht moet zijn. Deze 

bepaling omvat ook kolken, putten en de riolering tot aan de olieafscheider. In artikel 3.23, tweede lid en artikel 4.82, tweede lid van 

het Activiteitenbesluit staat voorgeschreven dat het afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan 

NEN-EN 858-1 en 2. Artikel 3.25, vierde lid en artikel 4.94, vierde lid, verwezen met betrekking tot de olieafscheider ten onrechte 

naar een ‘krachtens besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument’, terwijl NEN-EN 858-1 en 2 niet krachtens dat besluit zijn 

aangewezen. 

 

Artikel 3.26 Activiteitenregeling 

1 In afwijking van artikel 3.25, eerste tot en met achtste lid, kan het afleveren van vloeibare brandstof 

plaatsvinden boven een geomembraanbaksysteem, indien: 

a de inrichting is gelegen binnen de bebouwde kom waarbij de afleverzuilen in een rij parallel aan de 

naastgelegen weg staan opgesteld en het afleveren uitsluitend aan de wegzijde op of aan de openbare 

weg plaatsvindt, of 

b op basis van een onderzoek naar de grondmechanica dat voor het aanbrengen van het 

geomembraanbaksysteem is uitgevoerd, is gebleken dat het aanbrengen van een vloeistofdichte vloer 

of verharding onevenredig hoge kosten met zich brengt. 

2 Een geomembraanbaksysteem als bedoeld in het eerste lid is aangelegd overeenkomstig het daartoe 

krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt 

over een erkenning op grond van dat besluit. 

3 Het tweede lid is niet van toepassing op een geomembraanbaksysteem dat voor 1 januari 2007 is 

aangelegd. 
Toelichting artikel 3.26 Ook dit voorschrift is vrijwel hetzelfde als het desbetreffende voorschrift van het Besluit tankstations 

milieubeheer. Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting op artikel 2.1. 

Toelichting artikel 3.26 n.a.v. wijzigingsbesluit 2011/21136 In de aanhef van artikel 3.26 zijn de verwijzing naar artikel 3.25 en het 

begrip ‘vloeibare brandstoffen’ aangepast en is het begrip ‘mengsmering’ vervallen. De uitzondering die in dit artikel is opgenomen, 

heeft ook gevolgen van het afleveren van ureum aan motorvoertuigen. Indien het afleveren van vloeibare brandstof op grond van 

artikel 3.26 boven een geomembraanbaksysteem plaatsvindt dan zal dat systeem ook voor het afleveren van ureum moeten 

plaatsvinden. 

 

Artikel 3.27 Activiteitenregeling 

1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 3.23b, eerste 

lid, van het besluit vindt het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen 

plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding. De bij het wassen vrijkomende vloeistoffen lopen 

niet over de rand van de vloeistofdichte vloer of verharding. 

2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan motorvoertuigen, werktuigen en spoorvoertuigen te 

wassen in of op een mobiele wasinstallatie die zodanig is uitgevoerd dat vloeistoffen niet in de bodem 

kunnen geraken, met dien verstande dat een mobiele wasinstallatie niet langer dan zes maanden 

aaneengesloten op eenzelfde locatie is geplaatst. 
 Toelichting artikel 3.27 n.a.v. wijzigingsbesluit 2012/21101 Artikel 3.27 betreft het wassen van motorvoertuigen of werktuigen 

in het algemeen en niet alleen in het kader van agrarische activiteiten. Het wassen van motorvoertuigen of werktuigen dient op 

grond van artikel 3.27 in principe plaats te vinden boven een vloeistofdichte vloer of verharding. De bij het wassen vrijkomende 

vloeistoffen mogen niet over de rand van de vloeistofdichte vloer of verharding lopen. Omdat het over bodembedreigende 

vloeistoffen gaat, zijn andere voorzieningen niet toereikend. Op grond van artikel 2.1 van de Activiteitenregeling dient deze 

vloer of verharding periodiek gekeurd te worden. Op de verplichting om het wassen van motorvoertuigen of werktuigen plaats 

te laten vinden boven een vloeistofdichte vloer of verharding is in artikel 3.23b, tweede lid, van het wijzigingsbesluit een 

uitzondering gemaakt voor de situatie waarbij maximaal één motorvoertuig of werktuig per week wordt gewassen. De 

bodemrisico’s wegen in dergelijke gevallen namelijk niet op tegen de lasten die het aanleggen van vloeistofdichte vloeren en 

verhardingen met zich meebrengen. De uitzondering heeft na invoering van deze wijzigingsregeling ook betrekking op het 

wassen van landbouwwerktuigen of landbouwmachines. Dat vloeit voort uit de begripsomschrijving van ‘motorvoertuigen en 

werktuigen’ in het wijzigingsbesluit. Verder is in het tweede lid een uitzondering opgenomen voor het wassen van 
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motorvoertuigen in of boven een mobiele wasinstallatie. Dergelijke installaties worden tegenwoordig steeds meer toegepast 

binnen inrichtingen die zelf niet beschikken over de vereiste voorzieningen. Mobiele installaties moeten voldoende 

bodembeschermende werking hebben. Daarom is bepaald dat er geen vloeistoffen in de bodem terecht kunnen komen. Op het 

lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het wassen in een mobiele installatie is artikel 3.23c van het Activiteitenbesluit van 

toepassing. De regels voor het lozen verschillen aldus niet van de regels die gelden voor vaste wasinstallaties. Het 

deconserveren van nieuwe auto’s valt niet onder het begrip wassen. De voorschriften voor het deconserveren zijn opgenomen in 

artikel 4.97 van de Activiteitenregeling. 

3 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan om motorvoertuigen en werktuigen voor agrarische 

activiteiten, uitwendig te wassen boven een aaneengesloten bodemvoorziening, waarbij geen directe 

afvoer voor afvalwater en hemelwater van de aaneengesloten bodemvoorziening naar een 

oppervlaktewaterlichaam aanwezig is. De bij het wassen vrijkomende vloeistoffen lopen niet over de 

rand van de aaneengesloten bodemvoorziening. 
 Toelichting artikel 3.27, derde lid (nieuw) n.a.v. wijzigingsbesluit 2019/23546 Met de toevoeging van een derde lid aan artikel 

3.27 is het toegestaan om motorvoertuigen en werktuigen die gebruikt worden bij agrarische activiteiten te wassen op een 

aaneengesloten bodemvoorziening. Dit geldt voor motorvoertuigen en werktuigen die worden gebruikt bij agrarische 

activiteiten waarmee al dan niet gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast. 

 

Artikel 3.33 Activiteitenregeling 

1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 3.30 van het 

besluit wordt bij het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of bepaalde organische 

oplosmiddelen, bedoeld in artikel 3.29, eerste lid, van het besluit en bij het opslaan van vloeibare 

bodembedreigende stoffen, bedoeld in artikel 3.29, tweede lid, van het besluit in een ondergrondse 

opslagtank van metaal of kunststof voldaan aan de artikelen 3.34 tot en met 3.37. 

2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 3.30 van het 

besluit wordt bij het opslaan van vloeibare bodembedreigende stoffen, bedoeld in artikel 3.29, tweede 

lid, van het besluit in een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt, voldaan aan 

artikel 3.37a. 

3 Ten behoeve van voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 

luchtverontreiniging wordt bij het opslaan van lichte olie in een ondergrondse opslagtank voldaan aan 

artikel 3.38a. 

4 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico of 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 als bedoeld in artikel 3.30 van het besluit, wordt bij het opslaan van vloeibare 

brandstof, afgewerkte olie of bepaalde organische oplosmiddelen, bedoeld in artikel 3.29, eerste lid, van 

het besluit en bij het opslaan van vloeibare bodembedreigende stoffen, bedoeld in artikel 3.29, tweede 

lid, van het besluit in een ondergrondse opslagtank van metaal of kunststof voldaan aan artikel 3.38. 

 

Artikel 3.34 Activiteitenregeling 

1 Een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages is uitgevoerd en 

geïnstalleerd en wordt gerepareerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit 

aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat 

besluit. 

2 Indien de ondergrondse opslagtank of de daarbij behorende leidingen of appendages van staal zijn, is een 

bodemweerstandsmeting uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit 

aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat 

besluit. Indien uit een bodemweerstandsmeting blijkt dat de specifieke elektrische weerstand van de 

bodem minder is dan 100 ohmmeter worden de opslagtank en de leidingen tegen corrosie beschermd 

door middel van een kathodische bescherming, aangebracht overeenkomstig het daartoe krachtens het 

Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een 

erkenning op grond van dat besluit. De termijn waarbinnen de bodemweerstandsmeting wordt uitgevoerd 

is gelijk aan de keuringstermijn, bedoeld in artikel 3.35, tweede lid. 
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3 Een aansluitpunt van een vul- of leegzuigleiding wordt geplaatst boven of in een vulpuntmorsbak of 

boven een vloeistofdichte vloer of verharding. De oppervlakte van de vloeistofdichte vloer of verharding 

bij een vulpunt bedraagt ten minste 12 vierkante meter, bij voorkeur met een afmeting van 4 meter bij 3 

meter. 

4 In afwijking van het eerste lid wordt een ondergrondse opslagtank met vloeibare brandstof waarvan het 

vulpunt is geïnstalleerd voor 1 februari 2003, uiterlijk 1 februari 2018 voorzien van een 

aansluitmogelijkheid voor het afvoeren van statische elektriciteit. 

5 Het derde lid is tot 1 december 2028 niet van toepassing op vloeistofdichte vloeren als bedoeld in dat lid 

die al bestonden voor 1 december 2013. 
Toelichting artikel 3.34 (installatie ondergrondse opslagtank) In dit artikel zijn eisen opgenomen waaraan ondergrondse 

opslagtanks moeten voldoen. Op grond van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 en het Besluit tankstations milieubeheer 

was het al verplicht ondergrondse opslagtanks te laten installeren en repareren door een gecertificeerd bedrijf. In het eerste lid van 

artikel 3.34 is thans bepaald dat de installateur en reparateur moet beschikken over een erkenning op grond van het Besluit 

bodemkwaliteit. Op grond van artikel 6.1 wordt een certificatie echter gelijkgesteld met een erkenning. Daarmee wordt voorkomen 

dat het opslaan in bestaande opslagtanks, die weliswaar onder certificaat zijn aangelegd maar niet door een bedrijf dat beschikt 

over een erkenning, in strijd is met artikel 3.34. 

Toelichting artikel 3.34 n.a.v. wijzigingsbesluit 2013/32887 Met de wijziging van artikel 3.34, tweede lid, wordt de termijn voor het 

uitvoeren van de bodemweerstandsmeting gelijkgesteld aan de keuringstermijn van de tank. Doordat beide activiteiten tegelijkertijd 

kunnen plaatsvinden, besparen bedrijven kosten. Daarnaast wordt aan de praktijk meer duidelijkheid geboden over de omvang en 

het oppervlak van de vloeistofdichte vloer door de afmetingen op te nemen in het derde lid. 

Toelichting artikel 3.34, eerste lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 In artikel 3.34, eerste lid, vervalt de zinsnede over de 

bodembeschermende voorziening bij het afleveren van vloeibare brandstof. Dat is al geregeld in de paragrafen 3.3.1 en 4.6.4. 

 

Artikel 3.35 Activiteitenregeling 

1 Een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages van staal of van 

kunststof waarin vloeibare brandstof of een organisch oplosmiddel als bedoeld in artikel 3.29, eerste lid, 

onderdelen c tot en met i, van het besluit dan wel de stof, bedoeld in artikel 3.29, tweede lid, van het 

besluit is opgeslagen, wordt beoordeeld en gecontroleerd overeenkomstig het daartoe krachtens het 

Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt 

over een erkenning op grond van dat besluit. 
 Toelichting artikel 3.35, eerste lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2017/53562 Artikel 3.35, eerste lid, was abusievelijk niet aangepast 

aan de zogenaamde ‘vierde tranche wijziging’ van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er is verduidelijkt dat de keuring uit het 

zesde lid en de uitzondering uit het tiende lid ook gelden voor het leidingwerk. 
2 Voor een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages gelden de 

keurings- en herkeuringstermijnen van tabel 3.35. 
 Tabel 3.35 

 (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 en BRL K779 20 jaar 20 jaar 

 
Staal dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910 Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

Ongeacht coating 20 jaar 20 jaar 

 
Kunststof enkelwandig of dubbelwandig Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

Kunststof tank Enkelwandige/dubbelwandige (GVK) 15 jaar 15 jaar 

 Toelichting artikel 3.35, lid 2 (tabel 3.35) en artikel 4.9a, lid 5 (tabel 4.9a) n.a.v. wijzigingsbesluit 2019/23546 De BRL K779 

geeft eisen aan de inwendige bekleding (coating, verfsystemen) voor stalen opslagtanks en de BRL K790 geeft eisen aan het 

appliceren (stralen, reinheid en ruwheid bepalen) van het aanbrengen van deze coating/verfsystemen op een stalen oppervlak. 

Alleen een inwendige bekleding (coating) volgens de BRL K779 die is aangebracht volgens de BRL K790 kan de integriteit van 

de tankinstallatie zodanig verhogen waardoor een verruiming van de keurings- en herkeuringstermijn gerechtvaardigd is. 
3 Bij de ondergrondse opslagtank, bedoeld in het eerste lid, vindt jaarlijks een controle plaats van: 

a de lekdetectie van een dubbelwandige opslagtank en de dubbelwandige leidingen, en 
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b de aarding en de potentiaalvereffening van de vul- en dampretourleiding indien in de ondergrondse 

opslagtank vloeistoffen van PGS-klasse 1 en 2 zijn opgeslagen. 

4 Een ondergrondse opslagtank wordt bij herkeuring inwendig gereinigd en beoordeeld door middel van 

betreding van de tank. Inwendige inspectie met behulp van een camera is toegestaan bij een volledig 

inwendig gecoate tank, indien deze inspectie wordt uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het 

Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument. Indien bij herkeuring een ondergrondse opslagtank 

niet kan worden betreden of, indien toegestaan, middels een camera-inspectie inwendig geïnspecteerd 

kan worden, wordt de opslagtank afgekeurd. Het gebruik van de opslagtank is in geval van afkeuring 

toegestaan tot de uiterste herkeuringsdatum. 

5 In afwijking van het tweede lid wordt een ondergrondse opslagtank eenmaal per tien jaar herkeurd indien 

de ondergrondse opslagtank is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. 

6 In afwijking van het tweede lid wordt een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen 

waarin afgewerkte olie is opgeslagen ten minste eenmaal per vijf jaar beoordeeld en gekeurd. De tank 

wordt daarbij ook inwendig beoordeeld. 
 Toelichting artikel 3.35, eerste lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2017/53562 Er is verduidelijkt dat de keuring uit het zesde lid en de 

uitzondering uit het tiende lid ook gelden voor het leidingwerk. 
7 Een ondergrondse opslagtank waarvan het vermoeden bestaat dat deze lek is of in een slechte toestand 

verkeert, wordt terstond op dichtheid gecontroleerd. 

8 Een ondergrondse opslagtank waarin afgewerkte olie wordt opgeslagen, wordt ten minste eenmaal per 

jaar geleegd. 

9 Indien een beoordeling, controle, keuring of herkeuring als bedoeld in het eerste tot en met het zevende 

lid of als bedoeld in artikel 3.36, zesde lid, leidt tot afkeuring van de ondergrondse opslagtank, wordt dit 

terstond gemeld aan het bevoegd gezag. Na de afkeuring wordt binnen acht weken het opslaan van 

vloeistoffen in de ondergrondse opslagtank beëindigd en wordt de vloeistof die zich in de opslagtank 

bevindt, verwijderd. 

10 In afwijking van het vierde en zesde lid en artikel 3.36, zesde lid, is een inwendige beoordeling of 

inwendige inspectie bij de keuring van een ondergrondse opslagtank en van de leidingen niet 

noodzakelijk indien deze opslagtank of deze leidingen dubbelwandig zijn uitgevoerd met een 

lekdetectiesysteem in de wand. 
 Toelichting artikel 3.35, eerste lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2017/53562 Er is verduidelijkt dat de keuring uit het zesde lid en de 

uitzondering uit het tiende lid ook gelden voor het leidingwerk. 
11 Een elektronisch lekdetectiesysteem voldoet aan de voorschriften 2.2.5 tot en met 2.2.7 van PGS 28. 

PGS 28, voorschrift 2.2.5 Indien een elektronisch detectiesysteem wordt gebruikt, moet dit systeem ‘fail-safe’ zijn ontworpen, 

dat wil zeggen: zelfmeldend bij defecten en geïnstalleerd zijn door een gecertificeerd installateur conform BRL-K903. 

 

PGS 28, voorschrift 2.2.6 Een duidelijk hoorbaar of zichtbaar alarm moet worden gegeven op het moment dat een afwijking 

optreedt. Dit alarm moet worden gegeven op een plaats waar dit door de drijver van de inrichting (beheerder van de tank), kan 

worden waargenomen. Het alarm moet voortduren totdat actie is ondernomen. 

Het lekdetectiesysteem moet doelmatig zijn en moet functioneren gedurende het in gebruik zijn van de tank. Indien een defect 

aan het lekdetectiesysteem wordt geconstateerd moet direct contact worden opgenomen met een gecertificeerde installateur. 

 

PGS 28, voorschrift 2.2.7 Het elektronisch lekdetectiesysteem moet zijn voorzien van een proefinrichting, waarmee de goede 

werking van het alarmsysteem kan worden gecontroleerd. Het (proef)alarm van het lekdetectiesysteem moet maandelijks door 

de beheerder van de tank worden gecontroleerd. 

 
Toelichting artikel 3.35 n.a.v. wijzigingsbesluit 2013/32887 In artikel 3.35, eerste lid, is bepaald dat ondergrondse opslagtanks met 

de daarbij behorende leidingen en appendages van staal of van kunststof worden beoordeeld en gecontroleerd overeenkomstig het 

daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over 

een erkenning op grond van dat besluit moet worden aangelegd. In artikel 3.34 is reeds opgenomen dat ondergrondse tanks ook 

overeenkomstig dat besluit moet worden uitgevoerd, geïnstalleerd, gerepareerd en vervangen. Artikel 3.35, eerste lid, noemt daarom 

alleen het beoordelen en controleren. Het tweede lid stelt, onder verwijzing naar tabel 3.35, de keurings- en herkeuringstermijnen 

voor ondergrondse tanks vast. De faalkans en degradatie van een ondergrondse tankinstallatie is afhankelijk van een aantal 

factoren, zoals de toegepaste materialen, de kwaliteit van constructieve verbindingen, de eigenschappen van het opgeslagen product, 

het technisch beheer (reguliere controles of periodieke inspecties) en aanwezigheid van additionele preventieve 

voorzieningen/systemen die de integriteit van de tankinstallatie verhogen. Op basis van bovenstaande factoren zijn voor 
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verschillende tankinstallaties en producten keurings- en herkeuringstermijnen vastgesteld. Om het geheel overzichtelijker te maken, 

zijn de keurings- en herkeuringstermijnen voor ondergrondse tanks opgenomen in een tabel. Daarbij zijn enkele wijzigingen 

doorgevoerd. Zo is de keurings- en herkeuringstermijn voor kunststoftanks gewijzigd van eenmaal per tien jaar naar eenmaal per 

vijftien jaar. Het vergroten van de keurings- en herkeuringstermijn is het gevolg van voldoende positieve ervaringen die in de 

afgelopen jaren zijn opgedaan met deze tanks. Van belang is dat de herkeuringstermijn van tanks met een coating in sommige 

situaties afwijkt van de termijn gesteld voor tanks zonder coating. Zo is de herkeuringstermijn van stalen enkelwandige en 

dubbelwandige tanks verlengd van eenmaal per vijftien jaar naar eenmaal per twintig jaar indien de tank volledig gecoat is 

overeenkomstig BRL K790 en BRL K779. 

In het derde lid wordt bepaald dat een dubbelwandige ondergrondse opslagtank van staal jaarlijks wordt gecontroleerd op de goede 

werking. Dit geldt eveneens voor de bij de opslagtank behorende leidingen en appendages. Elk jaar moet worden gekeken of het 

lekdetectiesysteem aangeeft of er lekkage is. Volgens het vierde lid, onderdeel a, moet dit systeem jaarlijks worden gecontroleerd. 

In het vijfde lid wordt geregeld dat een inwendige inspectie met behulp van een camera is toegestaan bij een volledig inwendig 

gecoate tank, indien deze inspectie wordt uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen 

normdocument. Dit normdocument is Protocol AS 6811, betreffende de herkeuring van ondergrondse tanks en/of ondergronds 

leidingwerk behorende bij onder- of bovengrondse tank, uitvoeren bodemweerstandsmeting. Ook als gebruik gemaakt wordt van een 

camera bij de inspectie van de ondergrondse opslagtank, dient de tank altijd eerst inwendig gereinigd te worden overeenkomstig het 

daartoe opgesteld normdocument BRL K905. Er zijn bedrijven die een tank overeenkomstig dit normdocument inwendig kunnen 

reinigen zonder de tank te betreden. 

Toelichting artikel 3.35 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 In het tweede lid, tabel 3.35, met (her)keuringstermijnen voor o.a. 

dubbelwandige ondergrondse opslagtanks vervallen de kolommen voor stalen en kunststof tanks met lekdetectie overeenkomstig de 

BRL K910 zonder jaarlijkse controle van dat lekdetectiesysteem. De jaarlijkse controle van de elektronische lekdetectie bij 

dubbelwandige opslagtanks is namelijk verplicht op grond van het vierde lid, onderdeel a. Het achtste lid (oud) van artikel 3.35 had 

betrekking op de controles in artikel 3.36 en is naar dat artikel verplaatst. 

Toelichting artikel 3.35 n.a.v. wijzigingsbesluit 2016/65496 Artikel 3.35, derde lid, is vervallen, omdat dit lid leidde tot 

onduidelijkheid in combinatie met de overige normen en artikelleden over controles. De frequentie van de periodieke keuring is 

geregeld in het tweede, vijfde en zesde lid (nieuwe nummering). De onderdelen die jaarlijks gecontroleerd moeten worden zijn 

genoemd in andere leden van artikel 3.35 of in artikel 3.36. Het gaat om de lekdetectie, de aarding en potentiaalvereffening, de 

kathodische bescherming of een stoomdrukproef en de controle op water en bezinksel. Het negende en tiende lid zijn aangepast aan 

de hernummering van artikel 3.35. 
 

Artikel 3.36 Activiteitenregeling 

1 Een kathodische bescherming wordt ten minste eens per jaar op zijn goede werking gecontroleerd 

overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een 

instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 

2 Plaatsen waar de uitwendige bekleding van de installatie is beschadigd en die niet kunnen worden 

gerepareerd, worden kathodisch beschermd indien de isolatieweerstand van de uitwendige bekleding 

groter is dan 25 kOhm per vierkante meter, bepaald volgens een daartoe krachtens het Besluit 

bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning 

op grond van dat besluit. 

3 Indien uit de controle, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat de kathodische bescherming niet goed 

functioneert, wordt deze direct hersteld overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit 

aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat 

besluit. 

4 Indien een ondergrondse opslagtank van staal of de daarbij behorende stalen leidingen of appendages 

niet zijn voorzien van een kathodische bescherming, wordt ten minste eens per jaar een 

stroomopdrukproef uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit 

aangewezen normdocument door een instelling, die voor deze werkzaamheid beschikt over een 

erkenning op grond van dat besluit, tenzij beschadiging van de tankinstallatie door zwerfstromen niet te 

verwachten is. 
 Toelichting artikel 3.36, vierde lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2016/65496 In het vierde lid van artikel 3.36 is een onjuist zinsdeel 

vervallen. Daardoor wordt duidelijk dat bij ondergrondse stalen opslagtanks zonder kathodische bescherming jaarlijks een 

stroomopdrukproef moet plaatsvinden als zwerfstromen te verwachten zijn. Dit geldt alleen bij een bodemweerstand van meer 

dan 100 ohmmeter, want bij een lagere bodemweerstand vereist artikel 3.34, tweede lid, een kathodische bescherming en 

daarmee is de stroomopdrukproef niet nodig. 
5 Bij een ondergrondse opslagtank van staal waarin vloeibare brandstof wordt opgeslagen, vindt jaarlijks 

een controle plaats op de aanwezigheid van water en bezinksel overeenkomstig het daartoe krachtens het 
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Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een instelling, die voor deze werkzaamheid 

beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 
 Toelichting artikel 3.36, vijfde lid n.a.v. wijzigingsbesluit 2016/65496 Het is altijd de bedoeling geweest dat de jaarlijkse 

controle op water en bezinksel volgens het in het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument plaatsvindt. Abusievelijk is 

dit door opeenvolgende wijzigingen van de Activiteitenregeling vervallen. Met deze wijziging is dat weer hersteld. 
6 Indien tijdens de controle, bedoeld in het vijfde lid, water of bezinksel is aangetroffen, wordt dit terstond 

verwijderd. Van het verwijderde water worden de elektrische geleidbaarheid en de zuurgraad 

beoordeeld. Wanneer bij de derde opeenvolgende meting blijkt dat de zuurgraad en de elektrische 

geleidbaarheid van het in het bezinksel aangetroffen water buiten de normeisen vallen, wordt een 

inwendige inspectie van de ondergrondse opslagtank uitgevoerd. Indien een inwendige inspectie 

noodzakelijk is, wordt dit terstond gemeld aan het bevoegd gezag. 

7 In afwijking van het vijfde lid vindt de controle, bedoeld in dat lid, eenmaal per drie jaar plaats indien de 

opslagtank aantoonbaar is voorzien van een inwendige coating overeenkomstig BRL K779 en die 

coating is aangebracht door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd op basis van BRL K790. 
Toelichting artikel 3.36 n.a.v. wijzigingsbesluit 2013/32887 Ingevolge de invoeging van een nieuw tweede lid aan artikel 3.36 is het 

mogelijk om op plaatsen waar de uitwendige bekleding van de installatie is beschadigd en deze niet kan worden gerepareerd, de 

installatie kathodisch te beschermen. Voorwaarde daarbij is wel dat de isolatieweerstand van de uitwendige bekleding groter is dan 

25 kOhm per vierkante meter. Artikel 3.36, derde lid (oud), bepaalde de termijn voor het uitvoeren van de bodemweerstandsmeting. 

Door de wijziging van artikel 3.34, tweede lid, is de termijn daarin opgenomen. Hierdoor is het derde lid (oud) overbodig, waardoor 

het kan vervallen. Het vierde lid is zodanig gewijzigd dat nu ook de leidingen en appendages deel uit maken van de installatie. 

Hoewel deze onderdelen reeds onder het toepassingbereik van artikel 3.36 vielen, is dit voor de duidelijkheid expliciet opgenomen. 

In het vijfde lid (nieuw) is bepaald dat de jaarlijkse controle van een ondergrondse opslagtank op de afwezigheid van water en 

bezinksel niet noodzakelijk is bij vloeistoffen van PGS-klasse 4. Voor vloeistoffen van PGS-klasse 1 tot en met klasse 3 is deze 

controle wel verplicht. 

Toelichting artikel 3.36 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 Per 1 januari 2013 is de opslag van bepaalde organische 

oplosmiddelen onder het besluit gebracht. Het vijfde lid van artikel 3.36 verplicht tot een controle op de aanwezigheid van water en 

bezinksel. Die verplichting is van oudsher van toepassing op vloeibare brandstof (met name diesel). Voor de organische 

oplosmiddelen is deze controle echter overbodig. Met deze wijziging wordt de controle dan ook beperkt tot de vloeibare brandstoffen 

(benzine, kerosine en diesel). Deze stoffen vallen in PGS-klassen 1-3. De tekst van het artikellid voor de wijziging maakte een 

uitzondering voor stoffen van PGS-klasse 4. Deze uitzondering is na de wijziging overbodig, omdat de stoffen die onder het vijfde lid 

vallen niet in PGS-klasse 4 vallen. Het zevende lid stond abusievelijk in artikel 3.35, maar geeft een uitzondering op de 

controlefrequentie bedoeld in artikel 3.36, vijfde lid. Het artikellid is daarom verplaatst naar artikel 3.36 en de formulering is 

verduidelijkt. Inhoudelijk is hiermee geen wijziging beoogd. 

 

Artikel 3.37 Activiteitenregeling 

1 Een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages die is afgekeurd, wordt 

binnen acht weken na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 3.35, tweede lid, verwijderd. 

2 Degene die een ondergrondse opslagtank overeenkomstig het eerste lid verwijdert, verwijdert de 

ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages binnen acht weken na het 

verstrijken van de keuringstermijn. Indien verwijdering als gevolg van de ligging redelijkerwijs niet kan 

worden gevergd wordt de ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages 

binnen acht weken na het verstrijken van de keuringstermijn onklaar gemaakt. 

3 Het verwijderen of het onklaar maken van een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende 

leidingen en appendages geschiedt overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit 

aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat 

besluit en wordt ten minste tien dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk gemeld aan het 

bevoegd gezag. 

4 Na het verwijderen of het onklaar maken van de ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende 

leidingen en appendages wordt een door een bedrijf als bedoeld in het derde lid, opgestelde schriftelijke 

rapportage van het verwijderen of het onklaar maken binnen drie maanden na afronding van de 

werkzaamheden aan het bevoegd gezag overgelegd. In deze rapportage worden ten minste vermeld: 

a het adres waar de opslagtank is gelegen met een nadere aanduiding van de situering; 

b de vloeistoffen die in de opslagtank opgeslagen zijn geweest, en 

c indien de opslagtank onklaar gemaakt is, de wijze van het onklaar maken en de toegepaste vulmassa. 
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5 Voordat een ondergrondse opslagtank onklaar wordt gemaakt wordt deze inwendig gereinigd. 

6 Indien de ondergrondse opslagtank onklaar wordt gemaakt, wordt de ondergrondse opslagtank na het 

inwendig reinigen gevuld met een inerte vulmassa overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit 

bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op 

grond van dat besluit en wordt het vulpunt verwijderd, dan wel worden andere maatregelen getroffen, die 

verder gebruik voorkomen. 

7 Het inwendig reinigen van een ondergrondse opslagtank vindt plaats overeenkomstig een krachtens het 

Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een instelling, die daartoe beschikt over een 

erkenning op grond van dat besluit. 
Toelichting artikel 3.37 n.a.v. wijzigingsbesluit 2013/32887 In het tweede lid (nieuw) is bepaald dat een tank niet hoeft te worden 

verwijderd indien de opslag van een vloeistof in een ondergrondse opslagtank wordt beëindigd. Dit geldt echter alleen wanneer de 

tank nog wel is gekeurd. Pas nadat de keuringstermijn is verlopen en de tank niet opnieuw wordt gekeurd, moet de tank worden 

verwijderd. Door de aanpassing van deze leden kan de tank blijven liggen op de plaats waar het zich bevindt om het bijvoorbeeld 

later weer in gebruik te nemen. Als de ondergrondse opslagtank is afgekeurd maar vanwege de ligging niet kan worden verwijderd, 

moet de tank onklaar worden gemaakt. Tevens is in artikel 3.37 de beschrijving van de wijze waarop de ondergrondse opslagtanks 

gereinigd moet worden, verplaatst naar het nieuwe zesde lid. Hierdoor zijn de regels voor het inwendig reinigen niet slechts van 

toepassing op het onklaar maken van de tank, maar ook wanneer de tank om andere redenen wordt gereinigd. Hierbij kan worden 

gedacht aan reiniging ten behoeve van een inwendige inspectie, een reparatie, hergebruik of voorafgaand aan het verwijderen van 

de tank. 

 

Artikel 3.37a Activiteitenregeling 

1 Een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt en wordt gebruikt voor het opslaan 

van een vloeibare bodembedreigende stof is gemaakt van een betonklasse die aantoonbaar bestand is 

tegen de inwerking van de opgeslagen stof. 

2 De vul- en aftappunten van een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt en wordt 

gebruikt voor het opslaan van een vloeibare bodembedreigende stof zijn geplaatst boven een lekbak of 

boven een vloeistofdichte vloer of verharding. 

3 Een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt en wordt gebruikt voor het opslaan 

van een vloeibare bodembedreigende stof wordt jaarlijks leeggemaakt en visueel aan de binnenzijde 

geïnspecteerd. De toestand van de binnenzijde van de constructie wordt gefotografeerd of op een 

vergelijkbare manier vastgelegd, zodat de vergelijking met eerdere en latere inspecties gemaakt kan 

worden en wordt ten minste gedurende 6 jaar bewaard. Indien bij de inspectie verwering of beschadiging 

wordt geconstateerd, wordt de constructie gerepareerd voordat deze weer in gebruik wordt genomen. 

4 Uiterlijk 6 jaar na ingebruikname en vervolgens ten minste iedere 6 jaar wordt de visuele inspectie 

uitgevoerd door degene die de constructie heeft geplaatst of een andere door het bevoegd gezag 

geaccepteerde deskundige. 
 Toelichting artikel 3.37a n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 De eis in artikel 3.37a, eerste lid, houdt in dat de leverancier van 

de constructie moet kunnen laten zien welke betonklasse is toegepast en dat deze klasse bestand is tegen de stof die erin wordt 

opgeslagen. De eis in het tweede lid is dezelfde die op grond van artikel 3.34, derde lid, geldt voor alle opslagtanks. In het derde 

en vierde lid wordt aangegeven hoe de constructie geïnspecteerd moet worden. Voor ingegraven betonnen constructies bestaat 

geen aangewezen normdocument of richtlijn. Wel moet de constructie minimaal jaarlijks van binnen bekeken worden. Daarbij 

wordt in foto’s vastgelegd wat de toestand van de constructie is. Dit wordt jaarlijks herhaald, zodat duidelijk is of de constructie 

verweerd raakt. De inrichtinghouder kan deze visuele inspectie in principe zelf uitvoeren, maar om de 6 jaar zal dit gedaan 

moeten worden door een ‘echte’ deskundige, bijvoorbeeld degene die de constructie heeft neergezet, of een andere partij die 

acceptabel is voor het bevoegd gezag. 
 

Artikel 3.38 Activiteitenregeling 

1 Bij het opslaan van stoffen in ondergrondse opslagtanks van metaal of kunststof alsmede het vullen en 

legen van deze opslagtanks wordt voldaan aan de volgende onderdelen van PGS 28: 

a de voorschriften 2.3.3 en 3.2.3 tot en met 3.2.5; 
PGS 28, voorschrift 2.3.3 Tot op 7,5 m van de tank met asfaltbitumen bekleding mag geen beplanting aanwezig zijn, waarvan 

de wortels in de bekleding van de tank kunnen groeien. Het beschermen van de tank met kunststoffen folies of damwanden is 

verboden. 
Toelichting: Tanks voorzien van epoxy-bekleding en leidingen voorzien van polyetheen bekleding of kunststoffen pijpwikkelband zijn niet 

gevoelig voor wortel ingroei. Het toepassen van kunststoffen folie of damwanden ter voorkoming van bijvoorbeeld wortel ingroei in de 
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bekleding kan vanwege het elektrisch isolerend effect het functioneren van de kathodische bescherming negatief beïnvloeden. Ook bij het 

uitvoeren van bekledingscontroles en herkeuringen geeft een folie of damwand problemen. Indien een tank tegen wortelgroei moet worden 

beschermd, verdient het aanbeveling een onafhankelijk certificatie- en keuringsinstelling te raadplegen over de in dit verband te treffen 
voorzieningen. 

 

PGS 28, voorschrift 3.2.3 Bij reparatie en onderhoud moet eventueel vrijkomende vloeistof zorgvuldig worden opgevangen en 

opgeruimd. 

 

PGS 28, voorschrift 3.2.4 Werknemers die bij of aan installaties van de inrichting werkzaamheden verrichten moeten bekend 

zijn met de geldende veiligheidsvoorschriften, de werkinstructie betreffende vloeistofdichte voorziening, het praktisch gebruik 

van kleine blusmiddelen en de voorschriften in geval van brand, voor zover een en ander op hen van toepassing is. 

 

PGS 28, voorschrift 3.2.5 Ter plaatse van aflevertoestellen en de voertuigen die brandstof of andere vloeistoffen laden of 

lossen moet voldoende licht aanwezig zijn om de benodigde handelingen veilig te kunnen verrichten. De gehele inrichting moet 

tijdens het laden en lossen dusdanig verlicht zijn dat voldoende overzicht gewaarborgd is. 

 

b de paragrafen 3.3 en 5.2; 
PGS 28, voorschrift 3.3.1 De uitmonding van een peilleiding, een vulleiding en een leegzuigleiding moeten zodanig in 

uitvoering en afmetingen verschillen, dat het niet mogelijk is de slang van een tankauto op de verkeerde leiding aan te sluiten. 

 

PGS 28, voorschrift 3.3.2 Een tank mag voor ten hoogste 97 % met vloeistof worden gevuld. 

Alvorens met het vullen wordt begonnen moet de mate van vulling nauwkeurig worden gepeild. Het peilen van de 

vloeistofinhoud moet handmatig kunnen geschieden in de peilleiding, die behoudens tijdens het peilen gesloten moet zijn, of 

kan door automatische peilinrichtingen worden uitgelezen. 
Toelichting: Voor bestaande tanks geldt een vulling van ten hoogste 98 %. Vulling van een bestaande tank tot 98 % is alleen toegelaten, indien 

dit in de regelgeving het vastgestelde niveau was bij de aanleg van de tankinstallatie. 

 

PGS 28, voorschrift 3.3.3 Peilstokken moeten zijn vervaardigd van kunststof of van een metaal dat onedeler is dan het 

materiaal waarvan de tank is gemaakt, zodat vonkvorming en galvanische en/of elektrostatische corrosie zo veel mogelijk wordt 

tegengegaan. Peilstokken voor stalen tanks mogen niet van aluminium zijn. Tevens moeten peilstokken die worden gebruikt in 

een aan de binnenkant gecoate tank zijn voorzien van een elastisch uiteinde om te voorkomen dat de tankcoating wordt 

beschadigd door het peilen. 

 

PGS 28, voorschrift 3.3.4 Nadat de mate van vulling is gepeild, moet de bij te vullen hoeveelheid worden bepaald. Bij het 

vullen van de tank moet zijn gewaarborgd, dat niet méér wordt afgeleverd dan de tevoren vastgestelde hoeveelheid. 
Toelichting: Dit kan worden bereikt door de af te leveren hoeveelheid in te stellen op een hoeveelheidsmeter, die het vullen automatisch stopt 
indien de ingestelde hoeveelheid is afgeleverd. Een andere mogelijkheid is het beladen van de tankwagen met de tevoren vastgestelde 

afleverhoeveelheid. 

 

PGS 28, voorschrift 3.3.5 Bij het vullen van gekoppelde tanks moet altijd het niveau in beide tanks worden gepeild. 

 

PGS 28, voorschrift 3.3.6 Het vullen van een tank uit een tankwagen moet geschieden door een zowel aan de aanvoerende 

tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde slang. De tankwagen moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld. Het 

vullen van een tank moet zonder lekken of morsen van vloeistof geschieden. Tijdens het vullen mag de peilleiding niet zijn 

geopend. 

 

PGS 28, voorschrift 3.3.7 De tankwagen moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld. De motor van de tankwagen 

mag gedurende het aan- en afkoppelen van de losslang(en) niet in werking zijn. Indien het nodig is om de motor te laten draaien 

in verband met het doelmatig functioneren van de tot het voertuig behorende afleverpomp moet de motor na aankoppelen weer 

worden gestart en voor afkoppelen weer worden afgezet. 
Toelichting: Bij bijzondere omstandigheden kan worden overwogen om verlading van niet toxische producten van PGS-klassen 3 of 4 te laten 
plaatsvinden in gesloten ruimten met mechanische ventilatie die in bedrijf moet zijn gedurende de tijd dat de verlading plaatsvindt en de 

afleverpomp in werking is. Verlading van extreem gevaarlijke stoffen valt niet onder deze richtlijn. 

 

PGS 28, voorschrift 3.3.8 Het vullen van een tank bestemd voor de opslag van vloeistof van PGS-klasse 1 of PGS- klasse 2 uit 

een tankwagen mag slechts door vrije val geschieden, tenzij dit technisch niet mogelijk is. 
Toelichting: Het vullen met behulp van een pomp, compressor of perslucht is gevaarlijk in verband met statische elektriciteit en overvulgevaar. 

Omdat bij het vullen van de tank onder vrije val minder kans op overvullen aanwezig is, verdient het aanbeveling om ook de vloeistoffen van 

PGS- klassen 3 en 4 onder vrije val te doen geschieden. Het vullen van een hoger gelegen tank door vrije val van vloeistof is technisch niet 
mogelijk. 

 

PGS 28, voorschrift 3.3.9 Bij het vullen van een tank met een vloeistof van voldoende hoge specifieke weerstand kan door 

statische oplading vonkvorming optreden. Indien de vloeistof een temperatuur heeft, die zich boven het vlampunt bevindt kan 
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dit een brand of explosie tot gevolg hebben (bijvoorbeeld bij producten van PGS-klasse 1). 

In deze gevallen moeten afdoende maatregelen worden getroffen om statische elektriciteit af te voeren. 

 

PGS 28, voorschrift 3.3.10 Bij het vullen van een tank bestemd voor de opslag van vloeistof van PGS-klasse 1 of PGS-klasse 2 

uit een tankwagen moeten maatregelen tot het afvoeren van statische elektriciteit worden getroffen. 

Hiertoe moet de tankwagen elektrisch geleidend worden verbonden met de ondergrondse tank of met de aarding van het 

vulpunt. De aardingsverbinding of potentiaalvereffening moet als eerste verbinding worden gemaakt ter voorkoming van 

vonkvorming bij het koppelen van de vul- en/of dampretourleiding. De werkvolgorde hierbij is: 

1 aarding/potentiaalvereffening aanbrengen; 

2 vul- of losslang aankoppelen, eerst aan de tankwagen daarna aan de installatie; 

3 dampretourleiding aankoppelen, eerst aan de tankwagen daarna aan de installatie. 

Afkoppelen gebeurt in omgekeerde volgorde. 

De dampretouraansluitingen moeten eveneens zijn geaard. Bij aansluiten aan de tankwagen moet potentiaalvereffening zijn 

gewaarborgd. 
Toelichting: Voor de aarding/potentiaalvereffing is er een aardleiding aanwezig op de tankwagen, welke blijvend met het voertuig is verbonden, 
tegen weersinvloeden is beschermd en van een verende roestvaste aansluitklem is voorzien. De lengte van deze aardleiding bedraagt ten minste 

15 m en de middellijn is ten minste 4 mm of aantoonbaar gelijkwaardig. 

 

PGS 28, voorschrift 3.3.11 Lossende voertuigen mogen zich tijdens deze handelingen bij voorkeur niet op de openbare weg 

bevinden. 

 

PGS 28, voorschrift 3.3.12 Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de slang is losgekoppeld, moet de 

vulleiding met een goed sluitende dop worden gesloten. 

 

PGS 28, voorschrift 3.3.13 Een vulpunt dat vrij toegankelijk is voor derden moet zijn vergrendeld met een slot. 

 

PGS 28, voorschrift 5.2.1 De algemene inrichting van opslaginstallaties en installaties voor aflevering van brandstof moet zo 

overzichtelijk mogelijk zijn, zowel uit het oogpunt van onbelemmerde toegang en afrit voor afnemers en toelevering van 

product, als uit het oogpunt van veiligheid, waarbij gelet moet worden op: 

• goed overzicht van de installatie voor het bedienend personeel zowel vanuit het bedieningsgebouw als vanaf de 

afleverinstallaties; 

• overzichtelijke indeling van opritten, afritten en terreinverharding met het oog op aanrijdingsgevaar; 

• goed doordachte maatregelen en voorzieningen ter bevordering van veiligheid en milieubescherming; 

• het voorzien in een goede standplaats voor de afleverende tankwagen zodat deze geen of een minimale belemmering voor 

het verkeer op de openbare weg vormt en zodat deze tijdens de aflevering (vullen van tanks) de goede bediening en het 

overzicht over de gehele installatie niet nadelig beïnvloedt; 

• goede toegankelijkheid van installatieonderdelen voor bediening en onderhoud; 

• goede toegankelijkheid van de installatie bij bestrijding van een eventuele brand; 

• ontvluchtingmogelijkheid bij incidenten. 

 

c de voorschriften 5.7.2 en 5.7.3, en 
PGS 28, voorschrift 5.7.2 Elk onderdeel van de installatie, met name aflevertoestellen, vulpunten en be- en 

ontluchtingsleidingen, moet zodanig gesitueerd zijn, dat geen verhoogd gevaar van aanrijding ontstaat bij laden en lossen, noch 

op andere wijze gevaar of schade is te duchten vanuit de omgeving. 

 

PGS 28, voorschrift 5.7.3 Op plaatsen waar gevaar van aanrijding bestaat, moeten installatieonderdelen in de 

aanrijdingsrichting op een doelmatige wijze zijn beschermd. 
Toelichting: Dit kan bijvoorbeeld door een doelmatige geleiderailconstructie volgens de richtlijnen ROA VII van Rijkswaterstaat (uitgave 

november 1974), dan wel door met beton gevulde stalen buizen met een middellijn van ten minste 0,1 m en een hoogte van ten minste 0,6 m 

boven het maaiveld. De buizen moeten stevig zijn bevestigd in een tot ten minste 0,1 m verhoogde, betegelde, dan wel daaraan gelijkwaardige 
verharde grondslag, die ten minste 0,1 m buiten de buisbescherming reikt. De afstand tussen de buizen mag niet meer bedragen dan 1 m. Alleen 

aan de zijde(n) waar een aanrijding redelijkerwijze mogelijk is, moet de installatie tegen aanrijding zijn beschermd. Andere gelijkwaardige 

bescherming tegen aanrijding is eveneens toegelaten. 

 

d de voorschriften 6.2.6 en 6.2.8. 
PGS 28, voorschrift 6.2.6 Zodra wordt vastgesteld dat een installatie lek is, moet: 

• dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag; 

• een lek(ke) installatie(deel) direct worden leeggemaakt en zodanig onbruikbaar worden gemaakt, dat deze niet meer kan 

worden gevuld; 

• de installatie binnen acht weken worden verwijderd of hersteld door een gecertificeerde installateur. 

 

PGS 28, voorschrift 6.2.8 De zand/slibvanger en de olie/benzine-afscheider moeten bij aanzienlijke morsingen worden 
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leeggemaakt. Het materiaal dat wordt verwijderd moet volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd. Na het 

leegmaken moet de olie/benzine-afscheider weer met water worden gevuld. 
2 Indien een ondergrondse opslagtank die gebruikt is voor opslag van afgewerkte olie gebruikt gaat 

worden voor het opslaan van een andere vloeistof dan afgewerkte olie vindt voor de wisseling van de 

opgeslagen vloeistof een beoordeling en goedkeuring van de opslagtank plaats overeenkomstig artikel 

3.35, eerste en tweede lid. 

3 Het legen van een ondergrondse opslagtank met afgewerkte olie vindt plaats overeenkomstig paragraaf 

3.5 van PGS 28. 
Toelichting artikel 3.38 n.a.v. wijzigingsbesluit 2013/32887 Artikel 3.38, eerste lid, verwijst naar een aantal voorschriften van PGS 

28 die zijn opgenomen met de actualisatie daarvan. Deze voorschriften hebben betrekking op het veilige gebruik van de installatie, 

waaronder de verplichting voor bedrijven om voldoende verlichting aanwezig te hebben en te gebruiken bij het verrichten van 

handelingen, alsmede op een aantal algemene zaken, waaronder het opvangen van vrijkomende vloeistoffen en het op een veilige 

wijze vullen van de tank. Het toegevoegde derde lid verwijst naar paragraaf 3.5 van PGS 28. Deze paragraaf stelt voorschriften voor 

het afvoeren van statische elektriciteit bij het legen van de ondergrondse opslagtank en verplicht onder meer dat de elektrische 

verbinding tussen de tankwagen en de tank of het aardingspunt tot stand moet zijn gebracht voordat de zuigslang wordt aangesloten. 

De verbinding mag slechts worden verbroken nadat de zuigslang is afgekoppeld. 

Toelichting artikel 3.38 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 Deze wijziging van het eerste lid is nodig vanwege de nieuwe indeling 

van artikel 3.29 van het Activiteitenbesluit. De wijziging betekent geen verandering van de werkingssfeer van het voorschrift. Met de 

actualisatie van PGS 28 (PGS 28:2011 (12-2011)) zijn de bepalingen omtrent de aanrijdbeveiliging terecht gekomen in voorschriften 

5.7.2 en 5.7.3. Per abuis zijn deze voorschriften met de wijzigingsregeling PGS niet opgenomen in artikel 3.38. Door deze 

voorschriften nu wel op te nemen in 3.38, tweede lid, onderdeel c, is deze omissie hersteld. Het derde lid, vervalt. De inhoud van dit 

lid is opgenomen in artikel 3.21, derde lid. 

 

Artikel 3.38a Activiteitenregeling 

1 Een ondergrondse opslagtank met daarbij behorende leidingen en appendages is zodanig uitgevoerd dat 

bij het vullen van een ondergrondse opslagtank met lichte olie de uit die opslagtank verdreven dampen 

door een gasdichte retourleiding kunnen worden teruggevoerd naar het reservoir van de tankwagen die 

de lichte olie levert. Het systeem is zo ontworpen dat drukopbouw zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Indien een vacuümdrukklep wordt toegepast bedraagt de drukopbouw in het gehele systeem niet meer 

dan de openingsdruk van de desbetreffende klep. Deze openingsdruk bedraagt niet meer dan 3,92 

kilopascal. 

2 Indien lichte olie wordt aangeleverd worden de uit de ondergrondse opslagtank verdreven dampen 

teruggevoerd met de voorziening, bedoeld in het eerste lid. 

3 De aansluitpunten van de vulleidingen en de dampretourleidingen zijn zodanig uitgevoerd dat 

verwisseling van de vulslang en de dampretourslang van en naar de tankwagen is uitgesloten. 

4 Het vullen van een ondergrondse opslagtank vindt niet plaats indien de dampretourleiding lek is. 

5 Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op een inrichting met een debiet van lichte olie 

van minder dan 100 kubieke meter per jaar. 
 Toelichting artikel 3.38a n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 Dit artikel vervangt de artikelen 3.19 en 4.89. Die artikelen 

bevatten de eisen voor benzinedampterugwinning stage I, namelijk de terugvoer van dampen bij het vullen van een 

ondergrondse tank. Artikel 3.38a schrijft dampterugwinning voor, bij het met lichte olie (benzine) vullen van een ondergrondse 

tank (‘stage I’). Deze eis is al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw voorgeschreven in de Nederlandse milieuregelgeving. 

De stage I eis is een deel van de implementatie van richtlijn 94/63/EG. De wijziging betreft een verduidelijking van de regels en 

heeft feitelijk geen gevolgen voor de gangbare praktijk. Dampretour stage I is het terugvoeren van dampen uit de ondergrondse 

tank naar de vullende tankauto. Voorafgaand aan deze wijziging werd de stage I eis bij het vullen van de ondergrondse tank met 

lichte olie door twee verschillende artikelen in verschillende paragrafen voorgeschreven. Het stond in paragraaf 3.3.1 over het 

afleveren aan motorvoertuigen en in paragraaf 4.6.3 over het afleveren aan werktuigen. De eis staat echter los van het 

afleveren en de wijze van afleveren. Bij het controleren van de voorschriften voor ondergrondse tanks was er de kans dat deze 

eis over het hoofd worden gezien. Met deze wijziging staan alle eisen aan ondergrondse tank in dezelfde paragraaf 3.4.2. 

Daarnaast geldt de stage I eis door de wijziging voor alle typen inrichtingen. Bij het afleveren van de lichte olie in een type B 

inrichting aan uitsluitend werktuigen gold artikel 4.89. Als (ook) aan motorvoertuigen voor het wegverkeer werd afgeleverd, 

gold artikel 3.19. Voor een type C inrichting gold voor afleveren aan motorvoertuigen ook artikel 3.19, maar bij andere vormen 

van afleveren gold de Regeling op- en overslag en distributie benzine milieubeheer of golden vergunningvoorschriften. Met deze 

wijziging is deze onduidelijkheid is de werkingssfeer geüniformeerd en verduidelijkt. Bij opslag in een bovengrondse tank geldt 

de stage I eis niet. Deze wijze van opslag is overigens vergunningplichtig. 
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Bijlage 1 Welke activiteiten vallen onder welk normdocument en welke artikelen uit de 

Activiteitenregeling zijn daarop van toepassing? (update RG 03-04-2019) 

Voor bepaalde activiteiten verwijst het Activiteitenbesluit naar de Activiteitenregeling. Als deze activiteiten 

vallen onder een normdocument dan staat in het bedoelde artikel van de Actviteitenregeling de verwijzing: 

"overeenkomstig het daartoe volgens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument". Hiermee 

worden de normdocumenten van bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit bedoeld. 

In de volgende tabel is weergegeven naar welke normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit verwijst bij 

de verschillende activiteiten. De kolom artikel verwijst naar de artikelen uit de Activiteitenregeling. 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/activiteitenbesluit/vragen-

antwoorden/bodembescherming/faq/welke-werkzaamheden/ 

De normdocumenten zijn opgenomen in de bij het Besluit bodemkwaliteit behorende Regeling 

bodemkwaliteit en zijn hier te raadplegen: http://www.sikb.nl/richtlijnen 
 
Artikel  Activiteit/werkzaamheid    Normdocument 

2.1 lid 1  Inspecteren bodembeschermende voorziening   AS SIKB 6700 

2.1 lid 3  Aanleggen bodembeschermende voorziening   BRL SIKB 7700 

2.2 lid 3  Inspecteren lekdetectiesysteem   BRL K903 

2.2 lid 4  Analyse van grond(water)    AS 3000 met bijbehorende protocollen 

2.2 lid 5  Installeren en bemonsteren grondwaterpeilbuizen BRL SIKB 2000, AS SIKB 2000, VKB-protocol 

        2001 en VKB-protocol 2002 

2.2 lid 7  Inspecteren lekdetectiesysteem   BRL K903 

3.25 lid 2  Aanleg van vloeistofdichte vloer of verharding voor 

  afleveren vloeibare brandstof    BRL SIKB 7700 

3.25 lid 3  Aanleggen van de riolering, olieafscheider, kolken 

  en putten van de afwateringssystemen   BRL SIKB 7700 

3.25 lid 6  Aanleggen van pompeilanden en doorvoeren  BRL SIKB 7700 

3.26 lid 2  Aanleg geomembraanbaksysteem   BRL SIBK 7700 

3.34 lid 1  Uitvoeren, installeren en repareren van ondergrondse 

  opslagtanks     BRL K903 

3.34 lid 2  Uitvoeren bodemweerstandsmeting en aanbrengen 

  kathodische bescherming    BRL K903 

3.35 lid 1  Beoordelen en controleren ondergrondse opslagtanks BRL K903 

3.35 lid 5  Bij herkeuren ondergrondse tank inwendig inspecteren 

  met camera (alleen bij volledig inwendig gecoate tank) AS SIKB 6800 

3.36 lid 1  Controleren kathodische bescherming    AS SIKB 6800 

3.36 lid 2  Aanbrengen van kathodische bescherming  BRL K903 

3.36 lid 3  Herstellen kathodische bescherming   BRL K903 

3.36 lid 4  Uitvoeren stroomopdrukproef bij ondergrondse tank 

   die niet voorzien is van kathodische bescherming AS SIKB 6800 

3.36 lid 5  Controle op aanwezigheid water en bezinksel  AS SIKB 6800 

3.37 lid 3  Verwijderen of onklaar maken ondergrondse 

  opslagtank     BRL K902 of BRL K904 

3.37 lid 6  Bij onklaar maken ondergrondse tank deze na 

  het inwendig reinigen vullen met inerte vulmassa BRL K905 

3.37 lid 7  Inwendig reinigen van ondergrondse tank  BRL K905 

3.69 lid 1  Beoordelen en goedkeuren mestbassin en een 

  afdekking     BRL 2344 

4.94 lid 2  Aanleggen van vloeistofdichte vloer of verharding BRL SIBK 7700 

4.94 lid 3  Aanleggen van afwateringssystemen van vloeistofdichte 

  voorziening     BRL SIBK 7700 

4.94 lid 6  Aanleggen van pompeilanden en doorvoeren  BRL SIKB 7700 

4.94a lid 2 Aanleg geomembraanbaksysteem   BRL SIBK 7700 
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