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VOORWOORD 
 
Dit document is opgesteld als aanvulling op BRL-K903 om bovengrondse bestaande 

installaties objectief te kunnen (her)beoordelen om vervolgens het onderhoud te kunnen 

uitvoeren. Het opnemen van de installatie overeenkomstig de eisen zoals beschreven in dit 

document heeft tot doel een objectief oordeel te geven over de technische conditie en 

betrouwbaarheid waarin de tankinstallatie verkeert, om eventueel gericht 

onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Op basis van een beoordeling zal door de 

installateur een (her)beoordeling-rapport worden opgesteld. Nadat eventuele opname- en 

onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd zal de BRL-K 903 gecertificeerde installateur een 

tankinstallatie-certificaat afgeven.   

 

Aan VROM is het verzoek gedaan om het PGS30 document aan te passen. Hierbij is het de bedoeling 

om teksten inzake periodieke keuringen op bovengrondse tankinstallaties uit de PGS documenten te 

verwijderen en hiervoor te verwijzen naar deze keuringscriteria.  

 

Bij het opstellen van deze keuringscriteria is getracht overeenkomstig het ALARA- principe 

(As Low As Reasonable Acceptable) een optimale betrouwbaarheid en integriteit voor 

veiligheid en milieu te bereiken waarbij investerings- en instandhoudingskosten in het oog zijn 

gehouden. Dit document voorziet in de regulering en mogelijkheid om op objectieve wijze een 

beoordeling door installateurs te laten uitvoeren alvorens aansluitende 

(onderhouds)werkzaamheden uit te voeren. Door deze handelswijze zullen kosten voor de 

eigenaar worden beperkt en zal op efficiënte en effectieve wijze een tankinstallatie kunnen 

worden aangepast aan vigerende eisen en voorwaarden.  

 

In situaties waar geen gegevens bekend zijn over de conditie en de betrouwbaarheid van een 

tankinstallatie is het vaak noodzakelijk een nulsituatie vast te stellen om de conditie en 

integriteit van een tankinstallatie vast te stellen. Naast de eisen die in dit document zijn 

beschreven dienen aanvullende eisen te worden opgenomen. 

 

Dit document beschrijft tevens de criteria die door of namens Kiwa worden gehanteerd om 

een herbeoordeling uit te voeren op  tankinstallaties van (industriële) procesinstallaties die 

vallen onder een milieuvergunning. 

 

In de tekst is soms een toelichting gegeven, deze is informatief ter ondersteuning voor de 

beeldvorming. De toelichtingen zijn geen normatieve teksten waarop men zich kan beroepen. 

  

Deze keuringscriteria zijn vastgesteld door het College van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en 

Appendages, waarin belanghebbende partijen op het gebied van de Regeling Erkenning Installateurs 
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Tankinstallaties (REIT) zijn vertegenwoordigd. Deze keuringscriteria zullen door de Certificatie Instelling 

worden gehanteerd in samenhang met BRL-K903 en het Reglement voor Productcertificatie. In dit 

reglement is de door de Certificatie Instelling gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van 

het onderzoek ter verkrijging van het procescertificaat, evenals de externe controle.  

 

De regeling is opgesteld door de REIT – commissie. Bij de tot standkoming van deze keuringscriteia 

hebben de volgende personen een bijdrage geleverd : 

Persoon 
De heer P.J.Baars 
De heer G. van Boven 
De heer H.C.van Breukelen 
De heer T. Cramer 
De heer R. Even 
De heer H.G.C. v.d. Heijden   
De heer P.W.G. van Heteren  
De mevrouw E.A. Kaspers 
De heer A. Knieriem 
De heer L.C.van Kuijl 
De heer L. Kloppenburg 
De heer F. Hendriksen  
De heer P. Mosman 
 
De heer B. Ploeg 
De heer M.C Prins  
De heer T. Ph. Schotte 
De heer J.W. Schouten  
De heer H. ter Maten 
De heer J. de Visser 
De heer G.C.I. van Vuuren 
De heer A. Ziere 

Vertegenwoordigd 
Voorzitter 
Afnemers - VNPI 
Leverancier tankinstallaties  
Leverancier appendages/tanks 
Leverancier tankinstallaties 
Vereniging Tankinstallateurs  
Vereniging Tankinstallateurs  
Overheid 
Adviseur Commissie 
NIBV/PBV inspectie-instellingen 
Leverancier Tanks 
Tankinstallateur chemie 
Tankinstallateur chemie 
 
Vereniging Tankinstallateurs  
Vereniging Tankinstallateurs  
Afnemers - VNPI 
Afnemers - NOVE 
Vereniging Tankinstallateurs 
Afnemers-VNPI 
Secretaris commissie 
NIBV/PBV inspectie-instellingen 

Werkzaam bij 
Kiwa Certificatie &Keuringen 
Demarol (Gulf) 
Brekupa 
Stokvis 
Plasticon 
Van der Heijden M&I 
Adviseur 
Infomil 
Kiwa Certificatie&Keuringen 
Van der Heide 
Titan Eko 
Altop kunststof tankinstallaties 
Mosman kunststof tank- en 
installatietechniek 
Hamer Installatietechniek 
V.d. Hout Installatie 
Adviseur 
NOVE 
Hamer Installatietechniek 
BP Nederland Global Alliance 
Kiwa Certificatie & Keuringen 
Bureau TOG 

VNPI = Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie  
NOVE = Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche 
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1.  ONDERWERP 

Deze keuringscriteria bevat regels en eisen die moeten worden gehanteerd om de technische conditie 

van (bestaande) tankopslaginstallaties op te nemen en onderhoud/herstelwerkzaamheden uit te 

voeren. De uitvoering van deze activiteiten wordt (her)classificatie genoemd en omvat een 

(her)beoordeling en noodzakelijk onderhoud om de tankinstallatie weer te laten voldoen aan vigerende 

voorschriften. Een (her)beoordeling zal meestal plaatsvinden wanneer een nieuwe gebruiksperiode, 

zoals vermeld in paragraaf 6.2, moet worden ingegaan.  

  

 De (her)classificatie kent 2 fasen: 

a) het opnemen van degradatiemechanismen, afwijkingen en tekortkomingen waardoor de betrouw- 

en bedrijfszekerheid van de tankopslaginstallatie in twijfel wordt getrokken; 

b) het aanpassen of herstellen van de tankinstallatie overeenkomstig BRL-K903 om de installatie 

weer te laten voldoen aan vigerende eisen en voorschriften. 

De uitvoering van de (her)classificatie kan worden gerealiseerd door samenwerking van verschillende 

partijen die respectievelijk een beoordelingsrapport en een installatiiecertificaat moeten opstellen en 

afgeven. ( zie schematische weergave) 

  

Fases in (her)classificatie 

a. (her)beoordeling b. Uitvoering onderhoud/herstel 

Gecertificeerde Installateur of 

beoordelingseenheid 

B
eo

or
de

lin
gs

-

ra
pp

or
t Gecertificeerde installateur 

In
st

al
la

tie
-

ce
rti

fic
aa

t 
 

Van de beoordeling moet een (her)beoordelingsrapport worden opgesteld. Op basis van de in het 

(her)beoordelingsrapport opgenomen bevindingen moet onderhoud/herstel worden uitgevoerd. Nadat 

alle vermelde gebreken/opmerkingen zijn hersteld moet een installatie-certificaat worden afgeven.   

 

 De onderhoud (her)beoordeling heeft tot doel het beoordelen van alle van toepassing zijnde faal- en 

degradatiemechanismen van de tankopslag en het voorkomen van daadwerkelijk falen van de 

tankopslaginstallatie. Middels het benoemen van richtinggevende aanbevelingen en het uitvoeren van 

onderhoud-/herstelwerkzaamheden wordt de integriteit zeker gesteld. Bij het noemen van 

richtinggevende aanbevelingen mag de installateur geen merk- of  handelsnamen noemen. De 

aanbevelingen moeten gebaseerd zijn op publiek toegankelijke richtlijnen, wettelijke voorschriften of 

normen en een voor de handliggende oplossing aanreiken.   
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Toelichting 

 Middels het stellen van regels en eisen aan beoordelingsaspecten en deskundigheid wordt een uniforme beoordeling beoogd. Het 

uitvoeren van een (her)beoordeling van een tankopslaginstallatie kan om verschillende redenen aan de orde zijn: 

 In het kader van een milieuvergunning of een besluit/ministeriele regeling op basis van de Wet Milieubeheer; 

 Om te controleren of wordt voldaan aan veiligheidseisen in de eigen bedrijfsvoering; 

 In het kader van een herbeoordeling.  

 

1.2  Eisen aan organisaties die onderhoud (her)beoordelingen uitvoeren 

Om in aanmerking te komen voor het uitvoeren van een (her)beoordeling van bovengrondse 

tankinstallaties moet de organisatie zijn gecertificeerd volgens deze keuringscriteria. Dit is aantoonbaar 

door te voldoen aan gestelde eisen in deze keuringscriteria. 

 

1.2.1 Eisen aan BRL-K 903/07 gecertificeerde installateur 

Voor het uitvoeren van een (her)beoordeling van een bestaande tankinstallatie moet de installateur zijn 

gecertificeerd op het van toepassing zijnde hoofdgebied overeenkomstig BRL-K903/07: 

D. “Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor K3 en K4 producten” of; 

E. “Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor K2 producten” of; 

F. “Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve), 

schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten)”. 

 

Het personeel dat beoordelingen uitvoert dient in het bezit te zijn van een persoonscertificaat volgens 

hoofdstuk 7. Het persoonscertificaat kent twee kwalificaties: 

1. persoonscertificaat onderhoud (her)beoordeling van bovengrondse stalen tankinstallaties voor 

milieu-, bodembedreigende, brandbare of ontvlambare producten of;  

2. persoons(her)beoordeling van bovengrondse kunststof tankinstallaties voor milieu-, 

bodembedreigend of ontvlambare producten. 

Wanneer de installateur is gekwalificeerd voor het uitvoeren van onderhoud (her)beoordelingen volgens 

deze keuringscriteria wordt dit vermeld in de deelgebieden op het BRL-K 903/07 certificaat.(zie Bijlage 

V) . De installateur ontvangt een uitbreiding op het procescertificaat van de BRL-K903/07 waarin de 

onderhoud (her)beoordeling tot uiting komt. Tevens ontvangt de gecertificeerde installateur een 

separaat certificaat waarin wordt vemeldt dat deze is gekwalificeerd voor het uitvoeren van  

(her)beoordelingen volgens deze keuringscriteria. 

 

1.2.1.1 Eisen aan BRL-K 903/07 gecertificeerde installateur met externe beoordelingseenheid 

Een BRL-K 903/07 gecertificeerd installateur mag gebruik maken van een externe beoordelingseenheid 

welke volgens paragraaf 1.2.1 is gecertificeerd als beoordelingseenheid. De KC-111/01 gecertificeerde 

installateur moet hiertoe zijn proces dusdanig inrichten dat verder voldaan wordt aan alle eisen in deze 

KC111. 
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1.2.2 Eisen aan een beoordelingseenheid 

Voor het uitvoeren van (her)beoordelingen moet het personeel kunnen aantonen dat voor 

bovengrondse tanks wordt voldaan aan de kwalificatie-eisen van 1e kwaliteitsverantwoordelijke volgens 

BRL-K903/07, paragraaf 17.3.3. Tevens moet de organisatie in het bezit zijn van een geldige 

ISO9001:2000 certificatie met een vermelding volgens scope 28 of 29 voor stalen tankinstallaties en 

scope 25 voor kunststof tankinstallaties; of een geldige accreditatie volgens KC-106/03 en technisch 

manager aantoonbaar in het bezit is van een afgeronde opleiding als inspectie & keuringsdeskundige 

niveau 2 (I&K2-opleiding). 

 

Aanvullend moet het personeel dat beoordelingen uitvoert in het bezit zijn van een persoonscertificaat 

volgens hoofdstuk 7. Het persoonscertificaat kent twee kwalificaties: 

1. persoonscertificaat voor onderhoud (her)beoordeling van bovengrondse stalen tankinstallaties 

voor milieu-, bodembedreigend, brandbare of ontvlambare producten of;  

2. persoonscertificaat voor onderhoud (her)beoordeling van bovengrondse kunststof tankinstallaties 

voor milieu-, bodembedreigende of ontvlambare producten. 

   

De beoordelingseenheid moet gebruik maken van het vastgestelde (her)classificatierapport zoals 

weergegeven in Bijlage VI. Wanneer de organisatie voldoet aan genoemde criteria komt zij in 

aanmerking om beoordelingen overeenkomstig de KC-111/01 te kunnen uitvoeren. Wanneer de 

organisatie voldoet aan de gestelde eisen ontvangt deze van de Certificatie Instelling een certificaat 

waarin wordt vermeldt dat deze is gekwalificeerd voor het uitvoeren van onderhoud (her)beoordelingen 

volgens deze keuringscriteria. In Bijlage IV is het model hiervan weergegeven. 

 

1.3 Eisen 

In deze keuringscriteria zijn eisen vastgelegd. Hieronder worden concrete eisen verstaan die 

(functionele) eigenschappen of te behalen grenswaarden beschrijven die ondubbelzinnig kunnen 

worden bepaald. Tevens worden bepalingsmethoden beschreven. Hieronder worden methodieken 

verstaan op welke wijze een eis kan worden bepaald. 

 

Proceseisen: geconcretiseerde eisen waaraan het proces moet voldoen, zonodig met inbegrip van de 

daarbij aan te houden condities en randvoorwaarden waaronder het proces mag of moet plaatsvinden. 

 

Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de keuringscriteria gestelde 

eisen wordt voldaan. 

 

Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat 
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de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring aan de in de 

keuringscriteria gestelde eisen voldoen. 

1.4  Kwaliteitsverklaringen 

De op basis van deze keuringscriteria af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als 

procescertificaat1)  die wordt afgegeven aan de gecertificeerde tankinstallateur. In bijlage V is een 

voorbeeld opgenomen van een procescertificaat BRL-K 903/07 met vermelde deelgebieden. In bijlage 

IV en V zijn de modellen opgenomen van het certificaat voor respectievelijk beoordelingseenheden en 

gecertificeerde installateurs.  

 

Verder wordt door de gecertificeerde tankinstallateur of  beoordelingseenheid een 

(her)beoordelingsrapport afgegeven (Bijlage VI). Het gaat hierbij uitsluitend om de resultaten van de  

(her)beoordeling in digitale vorm. Deze digitale vorm is het origineel en moet middels een portal worden 

geregistreerd. Van deze digitale (her)beoordeling kan een afdruk gemaakt worden en is automatisch 

een kopie. De gecertificeerde installateur of beoordelingseenheid verklaart hiermee dat de 

tankinstallatie een (her)beoordeling heeft gehad conform deze keuringscriteria. Het 

(her)beoordelingsrapport moet door de Certificatie Instelling worden geregistreerd om valide te zijn. 

Indien het (her)beoordelings-rapport is geregistreerd is het automatisch opgenomen in de digitale 

databank van de Certificatie Instelling, en kan het beschikbaar worden gesteld aan het bevoegd gezag. 

 

Nadat een gecertificeerd installateur onderhoud/herstel heeft uitgevoerd moet de installateur een 

installatiecertifcaat afgeven overeenkomstig BRL-K 903/07 waarin wordt verklaard dat alle beoordeelde 

aspecten zijn uitgevoerd. Hiertoe wordt op het installatiecertificaat het veld (her)classificatie valide 

gemaakt.  

 

Het onderhoud (her)beoordelingsrapport en onderliggende waarnemingen moeten door de installateur 

in zijn eigen administratie worden beheerd voor een periode van tenminste 20 jaar. De eigenaar van de 

tankinstallatie dient een kopie te ontvangen voor opname in het logboek van de tankinstallatie. 

 

Het (her)beoordelings-rapport moet door de eigenaar gearchiveerd worden in het installatieboek 

(logboek) van de tankinstallatie. De tankinstallateur moet ook een kopie archiveren in zijn eigen 

administratie. De verplichte modellen van deze kwaliteitsverklaringen zijn als BijlageIV t/m VI in deze 

keuringscriteria opgenomen. 

                     
1 Procescertificaat: een document waarin de certificatie-instelling verklaart dat een proces geacht wordt te voldoen aan de in 

het procescertificaat vastgelegde processpeficatie, en de volgens dat proces uitgevoerde werkzaamheden geacht worden te 

voldoen aan de prestatie-eisen, die zijn vastgelegd in de daarvoor geldende keuringscriteria, mits: 

De tijdens het proces toegepaste bepalingsmethoden en eisen voldoen aan de in het procescertificaat vermelde specificatie; 

De in het procescertificaat opgenomen processtappen worden gehanteerd; 

De in het procescertificaat vermelde toepassingsvoorwaarden in acht worden genomen. 
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1.4.1 Meldingen voor (her)beoordeling aan de Certificatie Instelling 

Minstens 3 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van een (her)beoordeling moet de Certificatie 

Instelling via de meldingswebsite op de hoogte worden gesteld om een controle te kunnen uitvoeren.  

- De meldingswebsite is toegankelijk via http://portal.kiwa.info 

- De meldingswebsite is een systeem waar de gecertificeerde tankinstallateur meldingsgegevens 

digitaal moet invoeren. 

 

1.4.2 Behandeling klacht van opdrachtgever 

Wanneer een opdrachtgever bezwaar heeft tegen de bevindingen die zijn aangemerkt in het 

beoordelingsrapport moet de installateur of beoordelingseenheid hiervoor uitsluitsel aanvragen bij de 

Certificatie Instelling. De Certificatie Instelling zal op basis van een onderzoek uitsluitsel geven over het 

geschil. Het onderzoek kan plaatsvinden op basis van aangeleverd fotomateriaal of het bezoeken van de 

locatie. De Certificatie Instelling zal binnen 15 werkdagen uitsluitsel geven over het geschil. De uitslag 

van de Certificatie Instelling is bindend voor de gecertificeerd installateur of beoordelingseenheid.  

 

Wanneer een opdrachtgever het niet eens is met de uitslag van de (her)beoordeling door een 

gecertificeerd installateur of beoordelingseenheid, moet de opdrachtgever zich wenden tot de 

gecertificeerd installateur of beoordelingseenheid. De gecertificeerd installateur of beoordelingseenheid 

is verplicht binnen 15 werkdagen een klachtonderzoek uit te voeren. De gecertificeerd installateur of 

inspectie-instelling is verplicht de klacht voor te leggen aan de Certificatie Instelling. De gecertificeerd 

installateur of beoordelingseenheid moet de klacht, eventueel voorzien van foto’s samen met het 

(her)beoordelingsrapport voorleggen aan de Certificatie Instelling. 

 

1.4.3 Registratie van (her)beoordelingen   

Na uitvoering van de (her)beoordeling van de installatie moet de gecertificeerd tankinstallateur de 

resultaten rapporteren op een meldingswebsite. Op de meldingswebsite moet de gecertificeerde 

tankinstallateur de van toepassing zijnde gegevens digitaal  invoeren. Op basis hiervan zal de 

Certificatie Instelling de (her)beoordeling valideren en registreren. Wanneer onjuiste gegevens zijn 

ingevoerd kan de Certificatie Instelling de registratie ongedaan maken. De meldingswebsite is 

toegankelijk via http://portal.kiwa.info . 

 

Bij eventueel onderhoud/herstel moet de gecertificeerde tankinstallateur overeenkomstig BRL-K903, 

binnen 1 maand na afronding van de installatiewerkzaamheden een installatiecertificaat volledig naar 

waarheid invullen en registreren via de meldingswebsite van de Certificatie Instelling. Deze is 

toegankelijk via http://portal.kiwa.info . Op de meldingswebsite moet de gecertificeerde tankinstallateur 

de van toepassing zijnde gegevens digitaal invoeren. Op basis hiervan zal de Certificatie-Instelling het 

http://portal.kiwa.info/
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installatiecertificaat valideren en registreren. Wanneer onjuiste gegevens zijn ingevoerd kan Kiwa de 

registratie ongedaan maken. 

 

2.  DEFINITIE (HER)BEOORDELING 

De (her)classificatie van een bovengrondse tankopslaginstallatie is een algehele beoordeling op basis 

van uitgangspunten uit BRL-K903 of op uitgangspunten die volgen uit een ontwerpbeoordeling volgens 

PBV- P107776 Richtlijn “Tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds”. 

Hierin zijn zowel installatietechnische als de direct gerelateerde bouwkundige voorzieningen 

beschouwd: 

 om schade in normale bedrijfsvoering naar de omgeving te voorkomen; 

 om schade bij ongewenste gebeurtenissen/omstandigheden (zoals: overvulling, lekkages, 

aanrijding) te voorkomen/beperken;  

 om bij calamiteiten (zoals: brand, overstroming, instorting ) repressie door brandweer of 

hulpdiensten mogelijk te maken. 

 

Tijdens de (her)classificatie worden alle relevante faal- en degradatiemechanismen beoordeeld. Als 

uitgangspunt geldt dat de betrouwbaarheid (faalkans) in relatie tot de beoogde levenscyclus of 

volgende beoordelingstermijn nihil moet zijn. Tevens worden kritische bouw/-of installatietechnische 

aspecten beoordeeld die de veiligheid van ongewenste gebeurtenissen/omstandigheden of camaliteiten 

waarborgt.   
Toelichting 

In de periode tussen nieuwbouw en herbeoordeling of periode tussen twee herbeoordelingen moet de veiligheid voor milieu en 

omgeving onder normale gebruiksomstandigheden gewaarborgd blijven. De beoordelings-interval zoals vermeld in hoofdstuk 6 

moet met zekerheid behaald kunnen worden. Bij het beoordelen van de technische conditie kunnen aanbevelingen worden 

gegeven voor het aanpassen van delen van de constructie van de tankopslaginstallatie. Het is niet toegestaan een beoordeling uit 

te voeren waarin een kortere termijn wordt beoogd. 
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3.  TOEPASSINGSGEBIED 

De processen zijn bestemd als aanvulling op BRL-K903/07 gecertifceerde bedrijven die gecertificeerd 

op het hoofdgebied D, E, of F of beoordelingseenheden. De keuringscriteria zijn van toepassing op: 

 bovengrondse tankinstallatie waartoe behoren: de bovengrondse tank, bijbehorende boven- en 

ondergrondse leidingen, appendages, vulpunten, overvulbeveiligingsysteem, bliksembeveiliging, 

aarding, anthevelvoorzieningen, trap, bordes, opvangbakken, aanrijdbeveiliging en brandwerende 

voorzieningen en; 
Toelichting 

Geen deel uitmaken: vloeistofdichte verhardingen, water afvoerstystemen (riool), veiligheidsafstanden, pompen, e.d. 

 bovengrondse tankinstallaties met tanks met een volume van 0,5 m3 (500 liter) tot ten hoogste  

300 m3 (300.000 liter) en; 

 bovengronds tankinstallaties met enkelwandige-, dubbelwandige- of compartimententanks en; 

 bovengrondse tankopslaginstallaties, waarin vloeibare producten worden opgeslagen die als  

milieu-, bodembedreigend of (brand)gevaarlijk moeten worden aangemerkt en; 
Toelichting 

 Uit de Wet Milieu Gevaarlijke Stoffen (WMS) kan worden afgeleidt welke producten als milieu,-, bodembedreigend of 

(brand)gevaarlijk moeten worden aangemerkt. Stoffen zoals vermeld in bijlage II vallen o.a. binnen het toepassingegebied 

van deze keuringscriteria.  

 stalen en kunststof tankopslaginstallaties of combinaties hiervan en;  

In situaties waar in het opnemen van de technische conditie onderscheid moet worden gemaakt in 

de criteria voor staal en kunstof zal dit expliciet in de tekst worden vermeld; 

 bovengrondse stationaire  tankinstallaties welke kunnen worden gerekend onder het 

toepassingsgebied van de BRL-K 903 en; 
Toelichting 

Uitgesloten van het certificeringschema volgens deze keuringscriteria zijn afwijkende installaties, tenzij de afwijkingen op 

basis van de installatie kunnen beoordeeld op basis van een door de Certificatie-Instelling geautoriseerd 

inspectieprogramma dat aansluit op de PBV – Richtlijn “Tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en 

bovengronds: 2003”. De afwijkingen vallen niet binnen het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn. De 

tankinstallateur kan uitsluitend een BRL-K 903/07 tankinstallatiecertificaat afgeven wanneer over de afwijkende delen van 

de tankinstallatie een door de Certificatie Instelling beoordeling beschikbaar is.  

 In deze beoordeling moeten over de afwijkingen van de installatie de faal- en degradatiemechanismen zijn benoemd en 

moeten critera zijn gekwantificeerd. De PBV – Richtlijn is een procesomschrijving, die aangeeft volgens welke 

ontwerpstappen er een ontwerp van een installatie tot stand komt, hetgeen zorgdraagt voor een vergelijkbaar risiconiveau 

ten opzichte van BRL-K903 gecertificeerde tankinstallaties. De PBV – Richtlijn is beschikbaar via www.infomil.nl of 

www.REIT.nl. Het proces kan alleen vormgegeven worden door tankinstallateurs, die een functionerend kwaliteitssysteem 

hebben op basis van NEN-EN-ISO 9001: 2000 met in achtneming van paragraaf 3.6. Het proces beschreven in de PBV-

P107776 Richtlijn Tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds moet hiertoe bij de BRL- 

K 903 gecertificeerd tankinstallateur geïmplementeerd zijn en geautoriseerd zijn door de Certificatie Instelling. 

 Mobiele tanks welke zijn voorzien van een UN-keur vallen buiten het toepassingsgebied van deze keuringscriteria. Hiervoor 

dienen de voorschriften uit de ADR/VLG te worden gevolgd.   

 

 tanks met een extra druk op de hydrostatische vloeistofdruk tot maximaal 0,5 bar(g) en; 

http://www.infomil.nl/
http://www.reit.nl/
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Toelichting 

 Dit soort toepassingen kan voorkomen bij producten met een lage dampspanning waardoor blanketing met behulp van een 

inert gas is toegepast. In het algemeen zal er in deze situaties sprake zijn van afwijkende installatie waarop een 

ontwerpbeoordeling en een inspectieprogramma moet zijn opgesteld.      

 boven- en ondergrondse leidingen behorend bij de tankinstallatie met een diameter tot ten hoogste 

DN 150 en een maximale toelaatbare druk (PS) 12 bar(g).   
Toelichting 

 Bij hogere drukken is het warenbesluit drukapparatuur van toepassing waarin uit oogpunt van zorgplicht  

 aanvullende beoordelingen worden vereist. 

 

Deze keuringscriteria zijn voor BRL-K903 gecertificeerde bedrijven en beoordelingseenheden leidraad, 

om middels het opnemen van de technische staat te komen tot een integere technische beoordeling en 

te bepalen of een tankinstallatie, tot het volgende beoordelingsmoment, kan worden beschouwd als een 

betrouwbare installatie waarvan de veiligheid voor mens en milieu is gewaarborgd danwel eerst 

aanpassings-/herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd waarna dit niveau kan worden bereikt. 

 

Installaties die geen onderdeel zijn van de tankinstallatie en bijbehorende leidingen zoals separate  

pompen, afleverinstallaties, motoren en verwarmingsbranders vallen buiten het toepassingsgebied van 

deze keuringscriteria.  
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4.  PROCESEISEN 

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan de processen moeten voldoen. Deze eisen zullen 

onderdeel uitmaken van het proces van de gecertificeerde tankinstallateur of beoordelingseenheid die 

wordt opgenomen in het certificaat. Het totale proces kent de volgende processtappen. 

  
Input  Processtap  Output  Proceseigenaar 

       
    

Opdracht voor 
(her)beoordeling en 

onderhoud  

 

  
A. BEOORDELING AANVRAAG 

 
 

 
Opdrachtaanvaarding/-

afwijzing +  
melden op kiwa/portal 

 

Gecertificeerd 
tankinstallateur op 

basis van BRL 
K903/07 

        
    

Buiten bedrijfstelling 
voor (her)beoordeling 

 

 

 
B. BUITEN GEBRUIKNEMING   

 
Gereed voor (her)beoordeling 

 
 

Gecertificeerd 
tankinstallateur op 

basis van BRL 
K903/07 

        
 

(her)Beoordeling 
 

 
C. OPNAME & BEOORDELING 

+ 
(HER)BEOORDELINGSRAPPORT 

 Opstellen 
beoordelingsrapportage 

Modelrapport herbeoordeling 
+ melden op kiwa/portal 

 Gecertificeerd 
tankinstallateur of 

beoordelingseenheid 

        
   Onderhoud en 

installatiecertificaat 
(her)classificatie 

 
 D.ONDERHOUD  

+ 
 INSTALLATIECERTIFICAAT 

 

Onderhoud + 
installatiecertificaat 

+ melden op kiwa/portal 
 

Figuur 4.1:  Processtappen bij de (her)classificatie 

Gecertificeerd 
tankinstallateur op 

basis van BRL 
K903/07 

        
  

  

 
Installatie 
opleveren 

 

E. OPLEVEREN EN IN 
BEDRIJFSTELLEN 

 

Rapport van Oplevering 
/Logboek/installatie 

certificaat/revisie tekening 
Installatie die functioneert 

 Gecertificeerd 
tankinstallateur op 

basis van BRL 
K903/07 

 

 

Onderstaand is een tabel gegeven aan welke eisen voldaan moet worden per hoofdonderdeel. 

Deelprocessen Hoofdstukken 

A. Beoordeling aanvraag voor (her)beoordeling Hoofdstuk 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18 

Bijlage II, IV, V 

B. Buitengebruikneming van de installatie  Hoofdstuk 3, 4, 6, 8.1, 8.2, 8.9 t/m 8.11, 14, 16, 17 

BRL-K903/07, Bijlage III 

C. Opname en (her)beoordeling +  

    Opstellen rapportage 

Hoofdstuk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18  

Bijlage I, II, III, IV, V, VI 

D. Onderhoud +  

    Opstellen installatiecertificaat  

Hoofdstuk 3, 6, 7,8,9,10, 11, 12, 16, 17 

Bijlage V, VI en BRL-K903/07 

E. Opleveren en in bedrijfstellen Hoofdstuk 3, 4, 8.1, 8.2, 8.9 t/m 8.11, 14, 16, 17 

BRL-K 903/07 

Tabel 4.1:   Referentietabel voor deelprocessen
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5.   TERMEN, DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

 AmvB: Algemene Maatregel van Bestuur; 

 BRL: Beoordelingsrichtlijn; 

 CBL: Chemical Barrière Layer 

 CI: Certificatie Instelling; 

 CuCuSO4-Referentiecel: Een elektrode die zich bevindt in een verzadigde CuCuSO4 oplossing 

waarvan het potentiaal constant blijft, te gebruiken voor het meten van de metaal-elektrolytpo-

tentiaal; 

 ECTFE: Etheenchloortrifluoretheen 

 FEP: Fluorethyleenpropeen 

 GVK: Glasvezel Versterkte Kunststof 

 HDPE: High Density Polyetheen 

 (Her)classificatie: periodieke (her)beoordeling ten behoeve van onderhoud en herstel om het 

weer te laten voldoen aan vigerende eisen (aansluitend op definitie ISO 9001:2000 paragraaf 

3.6.8  

 Kathodische bescherming (KB): Een methode om corrosie van een metaal te voorkomen door 

dit tot kathode van de elektrochemische cel te maken; 

 KB-controlemeting: Periodieke controle op het functioneren van de kathodische bescherming; 

 Keuringseenheid: Organisatie of deel van een organisatie welke beschikt over bekwaam en 

deskundig personeel om beoordelingen in het kader van periodiek onderhoud uit te voeren.  

 MFA: Perfluormethylvinylether; 

 PBV: Plan Bodembeschermende Voorzieningen is een stichting welke in het kader van 

bodembescherming richtlijnen en normen ontwikkelt die publiek zijn gepubliceerd.; 

 PE: Polyetheen; 

 PFA: Perfluoralkoxy; 

 PGS: Publicatie Gevaarlijke Stoffen. (onder auspiciën van Adviesraad Externe Veiligheid); 

 PP: Polypropeen; 

 Putdieptemeter: Meetklok om de diepte van putcorrosie vast te stellen; 

 PVC: Polyvinylchloride; 

 PVDF: Polyvinylideenfluoride; 

 SEW (Specifieke Elektrische Bodemweerstand) :De soortelijke weerstand van de bodem; het 

product van de elektrische weerstand en de oppervlakte van de doorsnede van een elektrolyt 

gedeeld door de lengte; 

 Ultrasone wanddiktemeter: Een meetapparaat dat door middel van zenden en ontvangen van 

ultrasonore signalen wanddikten van ferro en non-ferro materialen kan meten; 

 Zuurstof/explosiemeter: Meetapparatuur om het zuurstofgehalte en de laagste explosiegrens 

(Lower Explosion Limit) te bepalen. 
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6.  AANVRAAG (HER)CLASSIFICATIE  

Een (her)classificatie moet worden aangevraagd bij een BRL-K903 gecertificeerde installateur. Een lijst 

van deze bedrijven is opvraagbaar bij: 

 

KIWA N.V. Transport & Energy 

Sir Winston Churchilllaan 273 

2280 AB RIJSWIJK 

Telefoon   070-4144536 

Telefax   070-4144460 

E-mail  inspectie@kiwa.nl 

Internetsite www.kiwa.nl of www.REIT.nl 

 

Door de aanvrager moeten gegevens over het object aan de gecertificeerde installateur ter beschikking 

worden gesteld zodat kan worden bepaald welke faal- en degradatiemechanismen aspecten moeten 

beoordeeld. De volgende gegevens moeten door opdrachtgever zijn aangeleverd: 

 Bouwjaar van de tank (bij ontbreken kan worden volstaan met indicatie); 

 Reden van aanvraag (welke uitsluitingen of aanvullende voorwaarden zijn van toepassing vanuit vergunning of 

algemene maatregel van bestuur, bij het ontbreken hiervan zal de BRL-K903/07 en de KC-111/01 worden gevolgd);  

 Inhoud (m3); 

 Product in de tank; 

 Materiaal tank en bijbehorende leidingen (staal/kunststof); 

 Aantal mangaten en diameters hiervan; 

 Type verharding/fundatie  waarop tank is geplaatst; 

 Algemene beschrijving omgeving waar tank is geplaatst; 

 Bereikbaarheid van de voorzieningen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen tanks met en zonder tankcertificaat. Tanks zonder tankcertificaat 

moeten worden onderworpen aan een uitgebreide beoordeling, er zijn omstandigheden dat deze 

keuringscriteria niet mogen worden toegepast. De volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen: 

 Tanks met een tankcertificaat. Deze komen in aanmerking voor een (her)beoordeling volgens 

deze keuringscriteria. 

 Tanks zonder tankcertificaat welke volgens de regelgeving, tijdens de datum van installatie, niet 

verplicht was. Deze komen in aanmerking voor een (her)beoordeling volgens deze 

keuringscriteria. 

 Tanks zonder tankcertificaat welke volgens regelgeving, tijdens de datum van aanleg, 

verplicht was. Deze komen niet in aanmerking voor een (her)classificatie volgens deze 

keuringscriteria. De opname van de conditie en de beoordeling is bedoeld om faal- en 

degradatiemechanismen te beoordelen en is niet bedoeld als een ontwerpbeoordeling voor 

bestaande installaties.  

mailto:inspectie@kiwa.nl
http://www.kiwa.nl/
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Toelichting 

- Tanks die in het verleden niet overeenkomstig wettelijke bepalingen in gebruik zijn genomen kunnen niet door een  

(her)beoordeling van een gecertificeerde installateur of beoordelingseenheid worden beoordeeld. 

- De wettelijke bepalingen zijn vastgelegd in de verleende milieuvergunning op de locatie. Tanks die niet overeenkomstig 

wettelijke bepalingen in gebruik zijn genomen kunnen na schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag door de Certificatie 

Instelling worden beoordeeld. 

- De Certificatie Instelling moet een beoordelingsplan opstellen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de PBV- P107776 

richtlijn “Tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds”, beoordelingsrichtlijnen, ontwerpnormen 

en PGS-richtlijnen. 

 

In bijlage VI is het modelrapport gegeven dat moet worden toegepast voor de (her)beoordeling van een 

tankinstallatie. 

 

6.1  Beoordeling aanvraag (her)classificatie 

De bovengrondse installatie moet voor beoordeling goed en veilig bereikbaar zijn. Eventueel dienen 

maatregelen te worden genomen om dit mogelijk te maken. Wanneer moeilijk toegankelijke tanks 

moeten worden betreden of op hoogte moet worden gewerkt moet een RIE (risico inventarisatie en –

evaluatie) en een TRA (taak/risico analyse) worden opgesteld. 
Toelichting 

Indien de voorzieningen niet bereikbaar zijn moeten maatregelen worden genomen zoals het verplaatsen van de installatie, 

vrijmaken van de omgeving, een steiger om op hoogte te kunnen werken, voorzieningen om  tanks veilig te kunnen betreden, e.d.  

 

Met betrekking tot het veilig betreden van tanks komen tanks gemaakt met een mangat van kleiner dan 

500 mm niet in aanmerking voor inwendige beoordeling. Tanks vanaf het jaar 1996 moeten een mangat 

hebben van 600 mm. Bij de (her)beoordeling moet de gecertificeerd installateur of beoordelingseenheid 

rekening te houden met deze overgangstermijn.  

 

6.2  (Her)Beoordelings-termijnen 

De faalkans en degradatie van een bovengrondse tankinstallatie is afhankelijk van een aantal factoren: 

 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 verschillende tankinstallaties en producten richtlijnen en 

termijnen vastgesteld. Deze zijn weergegeven in Tabel 6.2.  
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Toelichting 

In de huidige wetgeving wordt verwezen naar diverse certificatieregelingen die bijdragen aan de kwaliteit van nieuw te bouwen 

installaties. De vermelde termijnen zijn slechts een indicatie waar het  bevoegd gezag van kan afwijken. 

 

 
(Her)beoordelings-termijnen  bovengrondse 
tank(opslag)installaties (incl. bij behorende leidingen 
en appendages) 
 
 
 

St
ale

n 
Ta

nk
 E

nk
elw

an
di

g 
[n

ot
e 7

]  

St
ale

n 
Ta

nk
s m

et
 in

we
nd

ig
e c

oa
tin

g 
vo

lg
en

s 
  B

RL
-K

79
0 en

 B
RL

-K
77

9 [n
ot

e 1
, 6

]    

St
ale

n 
 D

ub
be

lw
an

di
ge

 T
an

k m
et

  e
en

  
lek

de
te

ct
ie 

vo
lg

en
s B

RL
-K

 91
0 [n

ot
e 2

, 5
]  

Ge
en

  in
we

nd
ig

e b
eo

or
de

lin
g 

Ku
ns

ts
to

f T
an

k E
nk

elw
an

di
g 

(v
ol

 ku
ns

ts
to

f) 
 [n

ot
e 5

]  

Ku
ns

ts
to

f  
(G

VK
) E

nk
elw

an
di

ge
  

Ta
nk

  m
et

 lin
er

 4]
   

Ku
ns

ts
to

f  
Du

bb
elw

an
di

ge
 ta

nk
  m

et
 ee

n 
 le

kd
et

ec
tie

 vo
lg

en
s B

RL
-K

 91
0 [n

ot
e 3

]   
Ge

en
  in

we
nd

ig
e b

eo
or

de
lin

g 

I Tanks met K0 producten (overdruk < 0,5 barg) 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 15 jaar 
II Tanks met K1 en K2 producten  15 jaar 20 jaar 15 jaar 15 jaar 15 jaar 20 jaar 
III Tanks met K3 en K4 producten 15 jaar 20 jaar 15 jaar 15 jaar 15 jaar 20 jaar 
IV Water- en/of slib houdende vloeistoffen (o.a.  

afvalwater, rioolwater, ureum,  sludge/olie)   
10 jaar 20 jaar 15 jaar 15 jaar 15 jaar 20 jaar  

V Chemische stoffen zoals: Bijtende (corrosieve), 
schadelijke irriterende en giftige stoffen. Oplossingen 
van zuren en logen zoals zwavelzuur, zoutzuur, 
kaliloog, natronloog, hypochloriet, etc. 

10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar  

Note 1 Stalen tanks die inwendig zijn gecoat overeenkomstig  BRL 779 hebben een lagere kans dat ze worden aangetast door  

 inwendige (put)corrosie. BRL-K779/03 ( 1992)  Beoordelingsrichtlijn voor inwendige bekleding op stalen tanks voor 

 brandbare vloeistoffen; BRL-K790/02 (1996)  Beoordelingsrichtlijn voor het appliceren van verfsystemen op stalen 

 opslagtanks voor vloeistoffen; 

Note 2 Stalen dubbelwandige tanks die zijn voorzien van een lekdetectie hebben een lager risico om een bodemverontreiniging  

te veroorzaken ten gevolge van inwendige (put)corrosie. BRL-K910/A (2002) Beoordelingsrichtlijn voor 

lekdetectiesystemen bedoeld voor de opslag en/of transport van vloeibare/gasvormige producten; 

Note 3 Kunststof dubbelwandige tanks die zijn voorzien van een lekdetectie hebben een lager risico om een  

 bodemverontreiniging te veroorzaken ten gevolge van falen van de kunststof tank. 

Note 4 GVK-tanks zijn meestal voorzien van een liner welke resistentie geeft tegen het product dat wordt opgeslagen. 
Note 5 Er zijn nog geen ervaringen bekend omtrent de degradatiemeschanismen vanuit de praktijk. 

Note 6 Uitsluitend tanks die volledig (100%) inwendig zijn gecoat komen in aanmerking voor een ruimere termijn van 20 jaar;

  voor tanks die slechts gedeeltelijk (bodem) inwendig zijn gecoat moet de (her)beoordelingstermijn van stalen enkel-

   wandige tanks zonder  inwendige coating worden aangehouden; 

Note 7 Tanks voor smeerolie behoeven niet inwendig te worden beoordeeld. 

 

Tabel 6.2:  (her)beoordelings-termijnen voor tankinstallaties 

 

Voor de bepaling van de technische conditie van (zuig- of pers)leidingen moet dezelfde termijn worden 

aangehouden als de tank(opslag)installatie waarvan zij deel uitmaken. Bij het opnemen van de 

betrouwbaarheid is het van essentieel belang dat alle veiligheden en alarminstellingen van het meet- & 

regelsysteem tijdens de (her)beoordeling worden beoordeeld, inclusief het lekdetectiesysteem om 

bodemverontreiniging te voorkomen/beperken.  
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7.  KWALIFICATIE-EISEN BEOORDELAAR 

De medewerker van de gecertificeerd tankinstallateur of beoordelingseenheid die belast is met de 

beoordeling van de technische conditie van tankinstallaties moet beschikken over tenminste een 

technisch MBO werk- en denkniveau in het vakgebied (werktuigbouw, installatietechniek, 

procestechniek, elektrotechniek, energietechniek, onderhouds-technologie, niet destructief onderzoek, 

of meet- & regeltechniek), dit ter beoordeling door de Certificatie Instelling.  

 

De werkgever moet met de werknemer een overeenkomst hebben waarin is aangegeven dat de 

werknemer zich in zijn oordeelsvorming onafhankelijk moet opstellen en nimmer mag laten leiden tot 

een bewust economisch voordeel. Tevens moet hij beschikken over het persoonscertificaat 

“beoordelaar technische conditie bovengrondse tankinstallaties” om zijn kennis van optredende faal- en 

degradatiemechanismen aan te kunnen tonen. De beoordelaar moet bekwaam zijn om de resultaten en 

waarnemingen te beoordelen en moet kennis hebben van:  

 meet- en beoordelings-technieken;  

 de geldende beoordelingscriteria en beoordelingsrichtlijnen; 

 kennis van materiaal eigenschappen (staal en kunststof); 

 gebruik en beperkingen meet- en inspectie-apparatuur; 

 relevante wet- en regelgeving; 

 de branches waarvoor de inspectie van toepassing zijn; 

 uitvoeringsaspecten zoals in de normen en criteria zijn aangegeven; 

 kennis van gevaarlijke stoffen alsmede kunnen interpreteren van veiligheidsbladen. 
Toelichting: 

Voor het verkrijgen van het persoonscertificaat beoordelaar technische conditie bovengrondse tankinstallaties moet de 

medewerker een basisopleiding hebben gevolgd, het examen met goed resultaat hebben afgelegd en onder toezicht van de 

Certificatie Instelling  twee herbeoordelingen uitvoeren. Iedere 5 jaar moet de beoordelaar een toets aflleggen voor het in stand 

houden van zijn kwalificatie. 

 

7.1  Verkrijgen van de kwalificatie 

Het opleidingsplan van de medewerker bevat de volgende elementen:  

Opleiding “beoordelaar technische conditie bovengrondse tankinstallaties” af te sluiten met een  

schriftelijk examen. Na een positief resultaat komt de medewerker in aanmerking voor een praktisch 

deel dat zal worden afgesloten met een persoonscertificaat “beoordelaar technische condititie 

bovengrondse installaties”. Na behalen van het schriftelijk examen zal de medewerker zijn 

persoonscertificaat moeten behalen. Voor de persoonskwalificatie van het persoonscertificaat 

“beoordelaar technische conditie bovengrondse tankinstallaties” zal de medewerker minimaal 2 

technische conditiebepalingen uitvoeren onder toezicht van de Certificatie Instelling. Hierbij moet de 

technische beoordelaar aantonen zelfstandig een rapport te kunnen opstellen.  
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7.2  Behoud van kwalificatie 

Gekwalificeerde medewerkers moeten middels vervolgopleidingen en onderling overleg op niveau 

worden gehouden met de ontwikkelde technologieën. Om de kwalificatie te behouden moet een 

inspecteur jaarlijks tenminste 2  beoordelingen hebben uitgevoerd uitvoeren en zal eens per 5 jaar door 

de Certificatie Instelling een toets worden afgenomen. De kwalificatie van de medewerker wordt één 

keer per 5 jaar door de Certificatie Instelling geëvalueerd.  

 

7.3 Opleiding “beoordelaar technische conditie bovengrondse tankinstallaties” 

De opleiding van beoordelaar technische conditie bovengrondse tankinstallaties zal worden vastgesteld 

door het College van Deskundigen voor Tanks, Tankinstallaties & Appendages. 
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8. ALGEMENE EISEN EN BEPALINGSMETHODEN 

 Ten gevolge van gebruik en veroudering zal een tankopslaginstallatie onderhevig zijn aan verschillende 

faal- en degradatiemechanismen zoals slijtage, corrosie, chemische beïnvloeding, vermoeiing, 

uitharding, erosie, verweking, externe belastingen etc. Omdat faal- en degradatiemechanismen per 

tankopslaginstallatie verschillend zijn is onderscheid gemaakt tussen staal en kunststof 

tankopslaginstallaties. Afhankelijk van de materiaaleigenschappen moeten alle relevante faal-en 

degradatiemechanismen worden beoordeeld met als doel de resterende levensduur te voorspellen en 

in het kader van de betrouwbaarheid en behoud van de installatie, aanbevelingen en adviezen geven 

voor onderhoud en herstel.  

 

8.1  Compartimententanks (staal en kunststof) 

Voor een compartimententank geldt dat wanneer slechts een compartiment “niet in orde wordt 

bevonden” de gehele tank als “niet in orde” wordt beschouwd. Als de dubbele wand (spouw) niet “ in 

orde wordt bevonden” de gehele tank als “niet in orde” wordt beschouwd. Voor de inwendige 

beoordeling van een compartimententank moeten alle (direct naast gelegen) compartimenten inwendig 

leeg,schoon en ontgast zijn. De dubbele wand mag afgeperst worden met detectievloeistof erin. 

  

8.2  Kleine tanks tot 1 m3 (staal en kunststof) 

 Tanks tot een volume van 1 m3  (1.000 liter) zullen bij de onderhoud (her)beoordeling niet inwendig 

worden beoordeeld.  

 

8.2.1 Tanks voor smeerolie (staal en kunststof) 

 Tanks met smeerolie behoeven bij de onderhoud (her)beoordeling niet inwendig worden beoordeeld.  

 

8.3  Controle lekdetectie (staal en kunststof) 

Wanneer tanks of leidingen dubbelwandig zijn uitgevoerd met een lekdetectiesysteem moet het 

lekdetectiesysteem functioneel worden beoordeeld. Wanneer het lekdetectiesysteem niet de functie 

vervult waarvoor het is bedoeld is het systeem afgekeurd. Een lekdetectiesysteem moet een visueel 

en/of akoestisch alarm kunnen geven. Tanks met lekdetectie volgens BRL-K 910, die jaarlijks wordt 

gecontroleerd hoeven tijdens de onderhoud (her)beoordeling niet verplicht inwendig te worden 

beoordeeld. Wanneer geen jaarlijkse beoordeling van het lekdetectiesysteem heeft plaatsgevonden 

moet alsnog een inwendige beoordeling plaatsvinden. Overigens wordt aanbevolen altijd bij onderhoud 

(her)beoordeling een inwendige beoordeling uit te voeren om preventief herstel te kunnen uitvoeren 

tegen eventueel opgetreden corrosie.  
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Vloeistofdetectiepotten  

Het niveau van de vloeistof in de detectiepotten moet duidelijk af te lezen zijn. De detectiepot moet een 

schaalverdeling hebben waarop de eigenaar kan beoordelen of de tank lek is. De zuurgraad en 

geleidbaarheid van het lekdetectiemedium moet gecontroleerd worden. De zuurgraad moet, pH > 6 en de 

geleidbaarheid < 30mSm. Eventuele aanvullende instructies/controles van leverancier of fabrikant van de 

lekdetectievloeistof moeten worden opgevolgd.  

  

Overdruksystemen met (inert) gas 

Overdruksystemen moeten zijn uitgevoerd met een akoestisch en/of visueel alarm dat direct kan 

worden waargenomen. Door het simuleren van een lekkage moet de functionaliteit van het systeem 

worden beoordeeld. Op het overdruksysteem moet een drukontlastveiligheid zijn aangebracht die 

zorgdraagt dat de overdruk niet meer kan bedragen dan 0,5 bar(g). Boven een druk van 0,5 bar(g) zal 

het warenbesluit drukapparatuur van toepassing zijn. Let op dat elektrische voorzieningen op de 

tankinstallatie en bijbehorende leidingen in overeenstemming moeten zijn in relatie tot de ATEX 137 en 

95. (Dit is niet van toepassing bij K3 en K4 producten) 

 

Onderdruksystemen met vacuüm 

Onderdruksystemen moeten zijn uitgevoerd met een akoestisch en/of visueel alarm. Door het 

simuleren van een lekkage moet de functionaliteit van het systeem worden beoordeeld. Let op dat 

elektrische voorzieningen op de tankinstallatie en bijbehorende leidingen in overeenstemming moeten 

zijn in relatie tot de ATEX 137 en 95. Op basis van de aanwezige zone-indeling moeten elektrische 

componenten de juiste markeringen hebben. (Dit is niet van toepassing bij K3 en K4 producten) 

 

8.4  Beoordeling hijsogen en/of transport voorzieningen (staal en kunststof) 

Hijsogen en/of transport voorzieningen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de in de juiste richting zijn 

bevestigd aan het tanklichaam of ondersteuningsconstructie. Eis is dat lasverbindingen geheel vrij 

moeten zijn van scheuren en beschadigingen. Hijsogen mogen niet meer verbogen zijn dan 1 cm 

(maximale afwijking).  

 

8.5  Beoordeling aansluiting van leidingen en apendages (staal en kunststof) 

Alle ingelaste en gemonteerde leidingaansluitingen moeten zich boven het hoogste vloeistofniveau van 

de tank bevinden zodat bij een leidingbreuk de tank niet leeg kan lopen. Leidingen moeten doelmatig 

zijn ondersteund om ontoelaatbare mechanische spanningen in leidingen/verbindingen te voorkomen. 

Wanneer doelmatige beveiligingsmaatregelen zijn genomen zoals een automatisch bediende afsluiter 

die bij leidingbreuk of lekkage automatisch zal sluiten (fail-safe close) is een onderaansluiting wel 

toegestaan. De afsluiters onder het vloeistofniveau moeten zo dicht mogelijk tegen de tank zijn 

bevestigd.  
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Bovengrondse persleidingen die niet in het zicht liggen of waarbij tijdens bedrijf van de installatie geen 

visueel zicht is moeten overeenkomstig BRL-K 903/07 paragraaf 9.32: 

- enkelwandig gelast zijn uitgevoerd of; 

- enkelwandig zijn uitgevoerd met een opvang voorziening met lekdetectie of; 

- Dubbelwandig met lekdetectie zijn uitgevoerd. 

Ondergrondse persleidingen moeten overeenkomstig BRL-K 903/07 paragraaf 4.45 dubbelwandig met 

lekdetectie zijn uitgevoerd. 

 

8.5.1 Ontluchtingsleidingen  (staal en kunststof) 

Met uitzondering van tanks bedoeld voor de opslag van K4-producten moeten ontluchtingsleidingen in 

verbinding staan met de atmosfeer en mogen niet in de vloeistof reiken. De hoogte van 

ontluchtingsleidingen moeten overeenkomstig BRL-K 903/07 zijn uitgevoerd. 
Toelichting 

Uiteinden van ontluchtingen bij vloeistoffen die niet ontvlambare vluchtige dampen afscheiden en zwaarder zijn dan lucht moeten 

lager reiken dan 1 meter boven maaiveld. Voor (zeer) (licht) ontvlambare producten geldt een hoogte van tenminste 5 meter. Voor 

brandbare producten geldt een hoogte van tenminste 3 meter. Wanneer in de tank chemicaliën worden opgeslagen moet worden 

bepaald welk vlampunt deze vloeistof heeft.  

 

Uiteinden van ontluchtingen van vluchtige vloeistoffen moeten altijd buiten het gebouw worden gebracht 

of via een gaswasunit worden gereinigd. Wanneer de installatie is voorzien van een gaswasunit moeten 

vacuum-/overdrukbeveiligingen zijn toegepast. Bij de herklassificatie moeten over-

/onderdrukbeveiligingen worden getest met een gekalibreerde drukmeter. 

 

De ontluchting moet tegen inregenen worden beschermd door een dubbele bocht, regenkap of 

vlamkerend rooster. 

 

De minimale diameter van de ontluchting moet 0,5 maal de diameter van de (gezamenlijke) 

vulleiding(en) bedragen met een minimum van DN40. Bij chemicaliën moet de diameter van de 

ontluchting even groot zijn als de vulleiding met een minimale diameter van DN50. 

 

Bij compartimententanks moet de plaats van de ontluchtingsleiding per compartiment gecontroleerd 

worden. (de ontluchtingsleiding moet op hoogste zijde van tank staan)  

 

8.5.2 Peilleidingen (staal en kunststof) 

De peilleidingen moeten altijd in de vloeistof reiken. De minimale diameter van de peilbuis moet DN40 

zijn. De peilbuis moet aan de binnenzijde van de tank op het hoogste punt voorzien zijn van een gaatje. 

Dit gaatje mag maximaal 3 mm zijn om vlamdoorslag te voorkomen. Als de peilbuis niet op het diepste 

punt boven de tankbodem geplaatst is kan er een extra watervrijmaakbuis aangebracht worden met de 
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zelfde voorziening als de peilbuis. De peilleiding en openingen boven het hoogste vloeistofniveau 

moeten zijn afgesloten met een afsluitbare peildop of plug. 

 

Bij compartimententanks moet de plaats van de peilleiding per compartiment gecontroleerd worden. (de 

peilleiding moet altijd aan de holle zijde van de bodem staan zo dicht mogelijk bij de lasnaad)  

 

Indien het peilpunt zich op een hoogte bevindt van 1,3 meter of meer boven maaiveld c.q. straatniveau 

zal een veilige voorziening getroffen moeten zijn voor het peilen. Vanaf 1,3 tot 2 meter kan worden 

volstaan met een trap. Vanaf 2 meter moet een trap en een bordes worden toegepast. 

 

8.5.3 Zuigleidingen (staal en kunststof) 

Wanneer in zuigleidingen anti-hevelkleppen zijn gemonteerd moet een overdrukbeveiliging zijn 

geïnstalleerd.  
Toelichting 

Als een zuigleiding, pomp of afleverslang lager gemonteerd zijn als het hoogste vloeistof niveau in de tank moet er bovenop de 

tank een anti-hevelklep en een afsluiter gemonteerd zijn. Tevens moet in het laagste punt van de zuigleiding een testaansluiting 

aanwezig zijn. 

  

8.5.4 Vulleidingen (staal en kunststof) 

Tanks met K0- K1- en  K2-producten moeten zijn voorzien van een vulleidingen die in de vloeistof reikt 

tenzij de vulleiding is voorzien van een detonatie- of deflagaratiebeveiling. Wanneer een vulleiding 

aanwezig is moet deze moet dieper reiken dan de zuigleiding. De vulleiding moet zijn afgesloten met 

een dop. 

De afstand van de vulleiding tot de tankbodem moet minimaal de diameter van de leiding zijn.  

Wanneer het vulpunt lager ligt dan het hoogste vloeistofniveau moet in de vulleiding direct bij de 

vulmond een afsluiter zijn aangebracht om morsingen en hevelen te voorkomen. 

 

Indien het vulpunt zich op een hoogte bevindt van 1,3 meter of meer boven maaiveld c.q. straatniveau 

zal een veilige voorziening getroffen moeten worden voor het (ont)koppelen van de vulslang. Vanaf 1,3 

tot 2 meter kan worden volstaan met een trap. Vanaf 2 meter moet een trap en een bordes worden 

toegepast. 

 

8.5.5 Retourleidingen (staal en kunststof) 

Een retourleiding, moet worden beschouwd als een persleiding waar een continue stroom van vloeistof 

aanwezig is. Bovengrondse persleidingen moeten zijn uitgevoerd volgens BRL-K903/07. 
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8.5.6 Calamiteitenleidingen (staal en kunststof) 

Een enkelwandige calamiteitenleiding waar alleen bij een calamiteit vloeistof door loopt is toegestaan. 

Een binnenleiding die doorloopt tot in de tank is niet toegestaan, dit om hevelen te voorkomen.  
Toelichting 

Overstortleidingen worden normaliter beschouwd als calamiteitenleidingen omdat er geen sprake is van continue vloeistofstroom. 

Wanneer de vloeistofstroom contininue is moet de overstort beschouwd worden als persleiding.    

 

8.5.7 Pomphuisontluchtingsleidingen (staal en kunststof) 

Wanneer een pomp is voorzien van een pomphuisontluchtingsleiding moet deze ontluchtingsleiding zijn 

teruggevoerd naar de tank. De pomphuisontluchtingsleiding is beveiligd door de antihevelklep die in de 

zuigleiding gemonteerd is . 

 

8.6  Beoordeling antihevelvoorziening (staal en kunststof) 

Zuigleidingen moeten zijn uitgevoerd met een antihevelklep indien de zuigleiding (deel van de 

afleverinstallatie/-slang) onder het hoogste vloeistofniveau van de bovengrondse tank reikt. Bij een 

direct op de tank gemonteerde afleverpomp mag de antihevelbeveiliging aan de secundaire zijde 

(perszijde) van de pomp zijn geplaatst. 

Bij de onderhoud (her)beoordeling moeten antihevelvoorzieningen worden getest of vervangen om de 

bedrijfszekerheid te waarborgen. 
 Toelichting 

Een antihevelvoorziening kan getest worden via een testaansluiting. (zie tekening 2 bijlage) 

De testaansluiting bestaat uit de montage van een afsluiter in de zuigleiding, op het laagste punt, net voor de pomp. Voor deze 

afsluiter, aan de tankzijde, een “T” stuk met afsluiter en plug. Om te testen plug verwijderen en slangpilaar met aftapslang 

monteren, na het testen plug weer aanbrengen. 

  

8.7  Beoordeling vlamkerend rooster (staal en kunststof) 

Bij de opslag van (zeer) licht ontvlambare stoffen moeten ontluchtingsleidingen zijn voorzien van een 

vlamkerend rooster (deflagratie vlamkerend rooster) om intredende explosie via dampen uit de 

ontluchting te voorkomen. Het vlamkerende rooster moet vrij zijn van vuil om het functioneren van de 

ontluchting niet te belemmeren. Het vlamkerende rooster moet vrij zijn van corrosie om de 

betrouwbaarheid te waarborgen. In-line deflagratie- en detonatiebeveiligingen moeten worden 

uitgebouwd en visueel worden gecontroleerd op vuil en corrosie. 

 

8.8  Beoordeling overvulbeveiliging (staal en kunststof) 

Alle tanks moeten zijn voorzien van een overvulbeveiliging. 

Als de tank is voorzien van een mechanische overvulbeveiliging moet deze bij de onderhoud 

(her)beoordeling vervangen worden. Boven de overvulbeveiliging mogen zich in de tank geen 

openingen in stortpijp bevinden. Als de tank is voorzien van een electronische overvulbeveiliging dient 
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een functie-test te worden uitgevoerd. De beveiliging moet een vulling van maximaal 95% garanderen. 

 

8.9  Dichtheidsbeoordeling van de tankinstallatie (staal en kunststof) 

Stalen tanks overeenkomstig het toepassingsgebied van BRL-K 903 moeten op dichtheid worden 

afgeperst op 30 kPa. Kunststof tanks overeenkomstig het toepassingsgebied van BRL-K 903 moeten 

worden afgeperst op 30 kPa. Wanneer tanks zijn ontworpen volgens een afwijkende ontwerpcode 

oveenkomstig art. 3.6 volgens BRL-K-903 moet worden nagegaan welke druk mag worden toegepast 

(o.a. tanks met vlakke bodemplaat). Wanneer de tankconstructie niet toelaat dat de tank wordt 

afgeperst met een overdruk moet de tank worden gevuld met leidingwater. Gedurende 24 uur mag er 

geen niveau afname zijn en mogen er visueel geen natte plekken/lekkages worden waargenomen.  

Stalen en kunststof leidingen en appendages moeten altijd op dichtheid worden geperst op 30 kPa.  

Alle verbindingen moeten op druk worden beproefd en afgesopt. 

De dichtheidsbeproeving heeft tot doel verbindingen, lassen en aansluitingen te controleren die 

onderhevig zijn geweest aan mechanische belastingen, vermoeiing, kruip (trillingen) en eventuele 

(de)montagewerkzaamheden. Als de installatie onder druk staat moeten alle leidingverbindingen 

afgesopt worden om eventuele lekkage op te sporen. Als er een antihevelklep/-afsluiter in de zuigleiding 

gemonteerd is heeft dit invloed op het afpersen van de zuigleiding. Om de zuigleiding mee te persen 

moet er op het einde van de zuigleiding bij de pomp ook een drukslang vanaf het waterslot gemonteerd 

worden, zodat de leiding onder dezelfde druk komt als de gehele installatie. 

Voordat een dichtheidsbeproeving kan plaatsvinden moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: 

 tanks moeten geledigd; 

 leidingen moeten bij voorkeur worden gespoeld; 

 markering met pictogrammen of teksten met “Verboden voor Open Vuur en Roken”. 

 

Tijdens de beproeving op dichtheid moet voor onbevoegden een veiligheidsafstand van tenminste 10 

meter worden aangehouden. Het op druk brengen van een tank moet stapsgewijs plaatsvinden waarbij 

de druk van de tank continue wordt gecontroleerd.  

Nadat een tank op druk is gebracht mag de dichtheidsbeproeving pas plaatsvinden nadat de druk in de 

tank is gestabiliseerd.  

 

Om een tank op dichtheid te beproeven wordt de tank of tankinstallatie op druk gebracht met lucht. Om 

veilig af te kunnen persen moet men gebruik maken van een waterslot, de diameter van de U-buis moet 

DN32 bedragen en moet een hoogte van 3,0 meter waterkolom hebben. Als een druk van 30 kPa is 

bereikt moeten alle verbindingen afgesopt worden om eventuele lekkages op te sporen. Het geheel 

moet minimaal 15 minuten onder druk staan waarbij er geen drukverlaging mag plaatsvinden.Bij 

systemen waar geen waterslot kan worden gebruikt moet een gekalibreerde veerveiligheid worden 

toegepast. De veerveiligheid moet een aansluiting hebben van tenminste DN32 en een ingestelde 

waarde van ten hoogste 30 kPa.   



"KC-111/01 Keuringscriteria voor de (her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties "   30 van 76 

 

 
 

8.10  Dichtheidsbeoordeling dubbelwandige tank (staal en kunststof) 

Omdat niet altijd de constructie van de dubbelwandige tank bekend is zal het zondermeer afpersen van 

de dubbele wand (spouw) tot gevaar voor imploderen van de binnentank kunnen leiden. 

De afpersdrukken volgens opgave van de opdrachtgever, respectievelijk de fabrikant, moeten worden 

opgevolgd. Als er door de opdrachtgever en fabrikant geen handleiding en afpersdrukken worden 

vermeld op de kentekenplaat zal worden geperst met de drukken zoals vermeld in paragraaf 8.9. De 

volgende procedure moet worden gevolgd:  

 Breng eerst de binnentank op druk; 

 Sluit de aangebrachte afsluiter onder het waterslot af en breng het waterslot aan op de 

aansluiting van de dubbele wand (spouw); 

 Laat de druk op de binnentank staan en breng vervolgens de dubbele wand (spouw) op druk; 

 Als deze druk bereikt is moeten alle verbindingen afgesopt worden om eventuele lekkage op 

te sporen. Het geheel moet minimaal 15 minuten onder druk staan en mogen er geen 

drukveranderingen plaatsvinden; 

 In de dubbele wand (spouw) mag lekdetectievloeistof aanwezig zijn tijdens het afpersen, maar 

de vloeistofkolomdruk in de dubbele wand van de tank moet afgetrokken worden van de uit te 

oefenen persdruk. (elke meter vloeistof geeft een druk van 0,1 bar(g) dus elke meter in de 

dubbele wand geeft 0,1 bar(g) druk, plus de 3 meter van het waterslot zou meer worden als 

druk welke vereist wordt). 

 Het drukloos maken van de installatie gebeurt in omgekeerde volgorde. 

 

8.11  Dichtheidsbeoordeling compartimententank (staal en kunststof) 

Omdat niet altijd de constructie van de compartimententank bekend is zal het zonder meer afpersen 

van de compartimenten tot gevaar voor imploderen van een compartiment kunnen leiden. Als er door 

de fabrikant geen handleiding en afpersdrukken worden vermeld op de kentekenplaat zal men als volgt 

af moeten persen.  

 Breng eerst het compartiment met twee holle bodems op druk; 

 Als de druk bereikt is moeten alle verbindingen afgesopt worden om eventuele lekkage op te 

sporen. Het geheel moet minimaal 15 minuten onder druk staan en er mogen geen 

drukveranderingen plaatsvinden; 

 Hierna mag pas het volgend compartiment afgeperst worden om te voorkomen dat een 

lekkage van een tussenschot niet wordt geconstateerd; 

 Sluit de aangebrachte afsluiter onder het waterslot af en breng het waterslot aan op de 

aansluiting van het naastliggende compartiment; 

 Laat de druk op het eerste compartiment staan en pers vervolgens het naastliggende 

compartiment af; 
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 Als de druk is bereikt moeten alle verbindingen afgesopt worden om eventuele lekkage op te 

sporen. Het geheel moet minimaal 15 minuten onder druk staan en mogen er geen 

drukveranderingen plaatsvinden; 

 Het drukloos maken van de installatie gebeurt in omgekeerde volgorde. 

 

8.12  Beoordeling object-identificatie  

 Op de vulpunten en de tank moet een identificatieplaatje zijn bevestigd. Op de identificatieplaatjes moet 

zijn aangegeven wat de netto inhoud van de tank is en welk product in de tank aanwezig is.  

  

8.13  Beoordeling externe invloeden 

 Tijdens de onderhoud (her)beoordeling moet worden nagegaan of er schaden zijn ontstaan door 

externe invloeden. Bij constatering van een schade moet een aanbeveling worden gegeven hoe de 

schade kan worden verholpen en hoe deze bij een volgende keer kan worden voorkomen. Veel 

voorkomende schaden  zijn: 

 Aanrijding ten gevolge van heftrucks of verkeer;  

 Defecte overvulbeveiliger door het gebruik als pompafslag in plaats van beveiliging; 

 Overloop van product uit de ontluchting door overvulling en defecte overvulbeveiliger; 

 Niet afsluiten peildop na peiling (water in tank). 

 

8.14  Beoordelen van beveiliging tegen statische ontlading (potentiaalvereffening) 

 Aansluitpunten aan tankinstallaties voor (zeer) (licht) ontvlambare producten moeten zijn voorzien van 

een aarding voor de afvoer van statische elektriciteit. De aardingsweerstand tussen het aansluitpunt 

van de dampretour Stage I en de vulmond van de vulleiding moet kleiner zijn dan 1000 ohm. De 

overgangsweerstand van de vulmond naar aarde moet tenminste 1000 ohm bedragen. 

 Door het uitvoeren van een aardingsmeting moet op de vulmond van de vulleiding en het aansluitpunt 

van de dampretour Stage I worden gecontroleerd of de weerstand van de aardingen voldoet om 

ongewenste potentiaalvereffening te voorkomen.    
 Toelichting  

 Volgens de NPR-R 44-001: 1999 “Veiligheid van Machines-Richtlijnen en aanbevelingen ter vermijding van gevaren als gevolg 

van statische elektriciteit”en de NPR-CLC/TR 50404:2003 “Electrostatics-Code of practice for the avoidance of hazards due static 

electricity” moeten verbindingen naar aarde tenminste 106  Ω bedragen. Rekening houdend met mogelijke verstoringen wordt met 

het gestelde criteria van 103  Ω ruim voldaan aan deze eis. 

  

 Stalen tanks voor (zeer) (licht)ontvlambare producten moeten zijn voorzien van een aarding middels 

een aardkabel voor de afvoer van statische elektriciteit. Kunststof tanks voor lichtontvlambare en 

ontvlambare producten moeten bij hoge vulsnelheden (stromingssnelheden > 7 m/s) voorzien zijn van 

inwendige aarding voor de afvoer van statische elektriciteit. Omdat kunststof tanks vaak 

slechtgeleidend zijn is er een grote kans op statische oplading ten gevolge van verpompen van product. 



"KC-111/01 Keuringscriteria voor de (her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties "   32 van 76 

 

 
Er moeten maatregelen getroffen zijn om statische energie af te voeren naar aarde via het product. (Zie 

de NPR 44-R 44-001:1999 voor een nadere toelichting). 

 

8.15  Beoordeling vulpunt morsbakken 

Ter plaatse van de vulpunten moet een vulpuntenmorsbak aanwezig zijn. 

Een opvangbak voor de tank wordt niet gezien als vulpuntmorsbak, er zal altijd een vulpuntmorsbak 

geïnstalleerd moeten zijn, ook als deze zich boven de opvangbak van de tank bevindt. De vulinrichting 

moet zijn voorzien van een vaste aansluiting en moet aan de volgende eisen voldoen: 

 Indien het vulpunt op afstand van de tank is geplaatst maar wel boven het hoogste punt van de 

tank, moet de vulpuntenmorsbak minimaal 65 liter zijn. 

 Indien het vulpunt op afstand van de tank is geplaatst, maar onder het hoogste vloeistofniveau 

in de tank, moet de vulpuntenmorsbak minimaal 65 liter zijn. Tevens moet er in of in de 

nabijheid van de vulpuntenmorsbak een afsluiter in de vulleiding zijn geplaatst, zo kort mogelijk 

bij de vulaansluiting (in of net achter de vulpuntmorsbak van 65 liter). 

 Indien het vulpunt direct op de tank is geplaatst moet de vulpuntmorsbak minimaal 5 liter zijn. 
Toelichting  

Bij het gebruik van een 5 ltr. vulpuntenmorsbak gaan we er van uit dat de losslang aan het uiteinde afsluitbaar is door 

een vulpistool of afsluiter. 

 

8.16  Beoordeling opvangbakken  

De tanks moeten in opvangbakken geplaatst zijn welke zijn voorzien van een bakcertificaat volgens 

BRL-K792, BRL-2362, BRL-K21002 of zijn voorzien van een geldige PBV-verklaring. De volgende 

situaties kunnen zich voordoen: 

 Opvangbakken met een bakcertificaat of geldige PBV-verklaring. Deze komen in aanmerking 

voor een herklassificatie volgens deze keuringscriteria. 

 Opvangbakken zonder bakcertificaat of geldige PBV-verklaring welke volgens de regelgeving, 

tijdens de datum van installatie, niet verplicht was. Deze komen in aanmerking voor een 

herklassificatie volgens deze keuringscriteria. 

 Opvangbakken zonder bakcertificaat of geldige PBV-verklaring welke volgens regelgeving, 

tijdens de datum van aanleg, verplicht was. Deze komen niet in aanmerking voor een 

herklassificatie volgens deze keuringscriteria.  

De opname van de conditie en de beoordeling is bedoeld om faal- en degradatiemechanismen te 

beoordelen en is niet bedoeld als een ontwerpbeoordeling voor bestaande installaties.  
Toelichting 

 Opvangbakken die in het verleden niet overeenkomstig wettelijke bepalingen in gebruik zijn genomen kunnen niet door 

een onderhoud (her)beoordeling van een gecertificeerde installateur worden beoordeeld. 

 De wettelijke bepalingen zijn vastgelegd in de verleende milieuvergunning op de locatie. Opvangbakken die niet 

overeenkomstig wettelijke bepalingen in gebruik zijn genomen, kunnen na schriftelijke toestemming van het bevoegd 

gezag door de Certificatie Instelling worden beoordeeld. 
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 De Certificatie Instelling moet een beoordelingsplan opstellen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de PBV-

richtlijnen, beoordelingsrichtlijnen, ontwerpnormen en PGS-richtlijnen.  

 

Als een opvangbak gebruikt wordt voor één tank moet de inhoud van de opvangbak 110% van de 

gehele tankinhoud bedragen. Bij meerdere tanks in één bak moet de inhoud van de grootste tank plus 

10% van de totale opslag van de tanks opgevangen kunnen worden. Als een tankinstallatie buiten 

opgesteld is moet de opvangbak tegen inregenen beschermd zijn en moet een voorziening aanwezig 

zijn om hemelwater te kunnen afvoeren. Het hemelwater moet uit de tankput of opvangbak worden 

afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of wand een afsluiter is 

aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien 

van hemelwater worden geopend; deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien boven de 

vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen, of 

indien een pompvoorziening is opgenomen die slechts voor het verpompen van hemelwater in bedrijf 

mag worden gesteld.  

 

De opvangbak moet aan de binnenzijde schoon/vetvrij zijn i.v.m. brandgevaar. 

 

De plaats van de consoles onder de opvangbak moet overeenkomen met de consoles onder de tank 

om het gewicht van een volle tank goed op te vangen. Vervorming van de consoles onder de 

opvangbak en vervorming van de bak op deze plaats is niet toegestaan. Als de vervorming invloed 

heeft op de ontworpen constructie zal de opvangbak aangepast of vervangen moeten worden. De 

opvangbak mag alleen met de consoles de ondergrond raken om corrosie van de bodemplaat te 

voorkomen. Een stalen opvangbak moet tenminste 5 cm vrij zijn van de bodem om aantasting door 

corrosie te beperken. De constructie van de opvangbak moet sterk genoeg zijn om de gehele 

tankinhoud op te vangen en er mag geen vervorming optreden. Door de opvangbak eventueel te 

voorzien van een laag water kan er visueel  op lekkage van de bodem gecontroleerd worden ( let op dat 

de tank in de bak niet gaat drijven). De lassen van de wanden moeten visueel gecontroleerd worden. 

 

De opvangbak moet vrij zijn van corrosie en beschadiging. De opvangbak moet in-/uitwendig zijn 

gecoat met een corrosiewerende coating, eventuele beschadigingen moeten worden hersteld. Bij twijfel 

over de conditie van de onderzijde van de opvangbak, moet de onderzijde worden beoordeeld.  
Toelichting 

Om de onderzijde van de opvangbak te beoordelen kan de opvangbak: 

 worden opgetild en visueel worden bekeken; 

 met een spiegel visueel worden bekeken; 

 met een camera worden bekeken; 

 door middel van mechanische belasting (kloppen, koevoet) worden beoordeeld.     

Eis is dat de resterende wanddikte door corrosie minimaal 33% bedraagt, doch tenminste 2 mm. 

Wanneer 33 - 67% resterende wanddikte wordt aangetroffen moeten maatregelen worden genomen om 

voortzetting van de corrosie te stoppen. Er mogen geen onderdelen door corrosie zijn aangetast die 
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zorgdragen voor de functionele sterkte van de opvangbak. Afhankelijk van de constateringen kan 

herstel plaatsvinden. Herstel dient door gekwalificeerde medewerkers te worden uitgevoerd.   

 

Dubbelwandige tank 

Een dubbelwandige tank moet beschikken over een buitenmantel die een hoogte heeft welke tenminste 

gelijk is aan de maximale vloeistofhoogte in de tank (95% overvulbeveiliging). 

 

8.17  Opstelling tankinstallatie 

De tank en tankbak moeten geplaatst zijn op een onbrandbare ondergrond, fundering en 

ondersteuning. Als tank en tankbak op een verdieping geplaatst worden moet de constructie 60 

minuten brandwerend zijn. 
Toelichting 

Wanneer een voorziening niet 60 minuten brandwerend is kan dit gerealiseerd worden door rondom de tank een brandwerende 

wand te plaatsen.  

 

8.18  Aanbevelingen met betrekking tot situering  

Met betrekking tot de brandveiligheid, bodembescherming en calamiteiten zullen tijdens de onderhoud 

(her)beoordeling aanbevelingen worden verstrekt. De waarnemingen zullen in de rapportage niet 

kunnen leiden tot een afkeur.  
 

Veiligheidsafstanden voor brandwerendheid en brandoverslag: 

 Voor een stalen tank moet de afstand tot een gebouw of gebouwonderdeel tenminste 25 

cm bedragen. Afstanden tot erfgrens moeten tenminste 75 cm bedragen. 

 Voor een kunststof tank moet de afstand tot een brandbaar gebouw(onderdeel) of opslag 

van brandbare materialen tenminste 5 meter bedragen. Als de tankinhoud minder is dan      

5 m3 mag deze afstand 3 meter zijn. Afstanden tot de erfgrens moeten tenminste 3 meter 

bedragen. 

 Onderlinge afstanden tussen tanks (staal en kunststof) moeten op de langszijde tenminste 

0,25 meter bedragen en op de kortste zijde tenminste 0,5 meter.  
 

De tankinstallatie moet beveiligd zijn tegen aanrijden.  
 

De opstelplaats van de voertuigen welke tanken, gezien als kleinschalige aflevering, moet voorzien zijn 

van een aaneengesloten verharding. Kleinschalige aflevering is afleveren voor eigen gebruik, niet 

bestemd voor het wegverkeer en een omzet van maximaal 25 m3 per jaar. 
 

Opstelplaats voor grootschalige aflevering moet uitgevoerd worden volgens de PGS 28  inclusief 

olie/afscheider. Bij een opslagtank met een inhoud meer dan 25 m3 moet de opstelplaats van de 

tankwagen ook voorzien zijn van een vloeistofdichte bestrating . 
 

Bij inpandige opslag mag de totale tankinhoud geplaatst in één ruimte niet groter zijn dan 15 m3, grotere 
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opslag is alleen toegestaan in gecompartimeerde ruimtes waarvan de wanden en plafonds een 

brandwerendheid hebben van 60 minuten.  
 

De opslag van K2- en K3-producten bedraagt in een werkplaats maximaal 3 m3, onder woonhuizen 

maximaal 3 m3. Boven 3 m3 opslag moet de ruimte geventileerd worden. Ruimte (brandcompartiment) 

moet voldoen aan het bouwbesluit (o.a. brandwerendheid van 60 minuten).  
 

Vluchtwegen moeten voldoen aan model bouwverordening. Er moet een onbelemmerde uitgang zijn 

van 210 cm hoog en 60 cm breed . De loopafstand naar deze uitgang mag maximaal 15 meter zijn. 

Indien de ruimte slechts over één uitgang beschikt moet er nog een vluchtmogelijkheid aanwezig zijn.  
 

Op de tanklocatie moet aanduiding zijn aangebracht voor verbod op: roken, hete voorwerpen (≥ 150 °C) 

en open vuur.  
 

Elektrische aansluitingen in de opvangbak moeten bijvoorkeur boven het hoogste vloeistofniveau in de 

opvangbak gemonteerd zijn.  
 

Bij afleverinstallatie moet een brandblusser aanwezig zijn. De brandblusser moet geschikt zijn 

overeenkomstig EN 3 voor Klasse A, B en C (respectievelijk vaste stoffen, vloeistoffen en gassen).  Per 

brandbeveiligingszone moeten altijd 2 brandblussers aanwezig zijn. Per 150 m2 moet een 6 kg ( 6 liter) 

blusser worden gebruikt. Per 200 m2 moet een 9 kg (9 liter) blusser worden gebruikt. De brandblusser 

moet voorzien zijn van een geldige onderhoudstermijn overeenkomstig EN 2559. 
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9.0  SPECIFIEKE EISEN EN BEPALINGSMETHODEN STALEN TANKINSTALLATIES  

Koolstofstalen tanks zijn onderhevig aan corrosie. Een horizontale tank die niet inwendig is gecoat moet 

onder afschot zijn geplaatst, een tank die inwendig is gecoat behoeft geen afschot te hebben. 

Voorwaarde hierbij is dat de inwendige coating volledig intact is.  

 

9.1  Afschot bodemplaat stalen tank 

Afschot van de bodemplaat bij koolstofstalen tanks, dit is de voornaamste parameter om corrosie ten 

gevolge van water/vocht in de tank te voorkomen. Deze parameter geeft een indicatie voor de 

betrouwbaarheid van waterverwijdering en eventuele water/bezinkselcontrole. 

De eis voor horizontale tanks is dat het afschot naar de peilleiding (laagste punt) gewaarborgd moet zijn 

en tenminste 1: 100 moet bedragen. Voor vertikale tanks op poten is deze eis niet van toepassing, deze 

zijn uitgevoerd met een bolle bodem of conusvormige bodem. Bij vertikale tanks met vlakke bodemplaat 

is 1: 100 niet van toepassing. Bij vertikale tanks met vlakke bodemplaat zijn vanuit het ontwerp andere 

eisen gesteld, omdat de tank zijn stabiliteit moet verkrijgen uit de fundatie en de massa van het 

opgeslagen product. Tanks met vlakke bodemplaat hebben in het algemeen een korte 

(her)beoordelingstermijn waarbij wordt gemonitord op interne corrosie.  
Toelichting 

Een (voet)plaat onder de peilleiding als bescherming tegen nadelige effecten van een peilstok is niet toegestaan omdat hierdoor 

geen effectieve wate/bezinkselcontrole en waterverwijdering door kan plaatsvinden.    
 

Het afschot van een bovengrondse horizontale tank kan worden bepaald door het meten van het 

afschot van de bodemplaat van de tank aan de buitenzijde van de tank. Wanneer dit niet mogelijk is, 

kan het afschot bepaald worden door de tank te ledigen en te reinigen en middels een inwendige 

beoordeling met behulp van een waterpas het afschot vast te stellen.    

Indien een tank is voorzien van 2 peilleidingen op beide zijden van de tank, kan het afschot worden 

bepaald door peilmetingen in de peilbuizen.   

 

9.2  Vervorming tanklichaam stalen tank 

Vervorming van het tanklichaam, deze parameter geeft een indicatie voor de sterkte van de tank (o.a. 

lasnaden), dichtheid van verbindingen en aansluitingen op de tank, hechting van de in-/uitwendige 

coating, de betrouwbaarheid van preventieve waterverwijdering en de betrouwbaarheid van de 

water/bezinkselcontrole. 

 

Eis is dat er geen vervormingen in het tanklichaam mogen zijn die een nadelige invloed hebben op: de 

lasnaden, de sterkte, verbindingen met leidingen, hechting van de in-/uitwendige coating, de 

betrouwbaarheid van waterverwijdering en water/bezinkselcontrole. 

Indicaties voor nadelige invloeden van vervormingen moeten visueel worden bepaald. Stalen 
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tanklichamen mogen geen deuken of beschadigingen hebben waar een scherpe overgang aanwezig is. 

Bij stalen tanks mogen deuken en beschadigingen niet dieper zijn dan 8 cm van de nominale 

maatvoering van de ronding wand/bolling bodem. Het oppervlak mag per beschadiging niet meer dan  

50 cm2 bedragen. Een tank mag niet meer dan op 5 posities beschadigingen of deuken hebben.  

Wanneer er een vermoeden is dat een indicatie een nadelige invloed heeft, moet op basis van risico-

inschatting een kwalitatieve beoordeling middels een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. Voor 

de kwalitatieve beoordeling van lasnaden kan hiertoe gebruik gemaakt worden van magnetisch of 

penetrant onderzoek. De materiaalzijde waar de grootste vervorming is opgetreden dient te worden 

onderzocht. 

Voor de kwalitatieve beoordeling van de dichtheid van verbindingen kan gebruik gemaakt worden van 

een dichtheidsbeproeving (ultrasoon) of (over)drukbeproeving met lucht). Voor de kwalitatieve 

beoordeling van een in-/uitwendige coating kan een hechtproef of een mechanische belastingsproef 

worden uitgevoerd.  

 

9.3 Putcorrosie stalen en RVS tanks 

Putvormige corrosie kan door diverse corrosievormen plaatsvinden (galvanische corrosie, 

spleetcorrosie, bacteriologische corrosie en interkristallijne corrosie). Deze vormen van corrosie 

kenmerken zich door de in de tijd toenemende corrosiesnelheid.   

 

Bij RVS tanks zal naast putcorrosie ook naar de behandeling van het materiaal gekeken moeten 

worden. Direct naast de lassen kan ten gevolge van de warmte inbreng in de door warmte beïnvloedde 

zone de corrosievastheid van het materiaal nadelig zijn beïnvloed. 

 

Eis is dat de resterende van wanddikte minimaal 67% bedraagt, doch tenminste 2 mm bedraagt van de 

nominale wanddikte waarbij er geen onderdelen mogen zijn aangetast, die zorgdragen voor de 

functionele sterkte van het tanklichaam of aangesloten leidingen. Wanneer 33 tot 67% resterende 

wanddikte, met tenminste 2 mm resterende plaatdikte, is aangetroffen moet aanbeveling gegeven 

worden om voortzetting van de corrosie te stoppen. Dit kan zijn: het aanbrengen van een coating,  

oplassen, spleten uitslijpen en dichtlassen. Het toepassen van inhibitors wordt niet gezien als een 

beheersbare oplossing en zal niet als doeltreffende maatregel worden geaccepteerd. Wanneer de 

restwanddikte minimaal 66% bedraagt behoeven geen maatregelen te worden hoeven genomen. 
Toelichting 

Indien een tankwand een vrijblijvende corrosietoeslag heeft moet hiermee rekening worden gehouden tijdens beoordeling van de 

resterende wanddikte. Veelal zal de klassificatie-termijn bepalend zijn voor het bepalen van de toelaatbare corrosie, uitgangspunt 

hierbij is dat de betrouwbaarheid van de tank is gegarandeerd  tot de volgende beoordeling.    
 

Tanks kleiner dan 1 m3 en tanks voor de opslag van smeerolie behoeven niet inwendig te worden 

beoordeeld. Hier kan worden volstaan met uitwendige wanddiktemetingen die over een oppervlak van 
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ca. 0,3 m2 op de onderzijde van de tank, uitgevoerd met een raster van 15 cm x 15 cm. Bij 

dubbelwandige tanks behoeft slechts één wand, binnen- of buitenzijde, te worden beoordeeld. Op het 

laagste punt in de tank zal het water/vocht verzamelen. Om zekerheid te hebben dat de kritische 

wanddikte wordt bepaald moet op het laagste punt in een vak van 15 x 15 cm met de ultrasoontaster 

worden geschoven. Door lokaal intensief metingen te verrichten kan een indicatie worden gekregen van 

de conditie van de wand. Eventueel moet dit op meerdere posities worden herhaald.  

 

9.4  Oppervlaktecorrosie stalen tanks 

Oppervlaktecorrosie van de tankwand, de corrosie (erosie-corrosie) resulteert in een gelijkmatige 

aantasting van het tankoppervlak. (ook condensvorming aan de bovenzijde van de tank kan aanleiding 

zijn voor oppervlaktecorrosie). Eis is dat de resterende wanddikte tenminste 80% bedraagt van de 

nominale wanddikte. De wanddikte moet middels een steekproef worden bepaald door middel van het 

uitvoeren van ultrasone wanddiktebepaling. Om geen foutieve indicaties te krijgen moet het oppervlak, 

waar de meting wordt gedaan, goed worden gereinigd.  

 

9.5  Beoordeling inwendige coating in stalen tanks 

Voor de kwalitatieve beoordeling van een inwendige coating moet deze visueel worden beoordeeld op 

hechting, blaasvorming, mechanische schade, chemische aantasting, verweking, zwelling, rimpeling, 

uitharding (verkrijting). Eis is dat er geen degradaties in de coating aanwezig mogen zijn. 

Ter ondersteuning van de beoordeling kan een hechtproef en een laagdiktemeting worden uitgevoerd. 

De hechtproef kan worden uitgevoerd met  behulp van een stalen voorwerp zoals een mes of 

schroevendraaier. Door middel van voorzichtig krassen, trekken of  kloppen kan de kleefkracht op het 

staal en de samenhang van het materiaal bepaald worden. Eventueel kan een unster worden gebruikt 

om de hechtkracht te bepalen. De trekkracht in de coating moet hierbij loodrecht op het staal worden 

uitgeoefend. De ISO 4624 dient hierbij als referentiekader te worden gebruikt. Na beproeving moet 

herstel worden uitgevoerd.  

 

9.6  Beoordeling uitwendige bescherming tegen corrosie stalen tanks 

Bovengrondse koolstofstalen tanks moeten uitwendig zijn voorzien een corrosiewerende coating. 

Eis is dat de coating in goede conditie moet verkeren en vrij moet zijn van beschadigingen, 

blaasvorming, onthechting, verkrijting, chemische aantasting. Wanneer lokale gebreken worden 

geconstateerd kunnen deze worden bijgewerkt. Wanneer de coating over de gehele installatie 

gebreken vertoont, moet deze over de gehele installatie worden vervangen. 

 

9.7  Beoordeling ondersteuning en zadels stalen tanks 

Bij horizontale tanks moeten zadelsconsoles zodanig zijn aangebracht dat er geen vervormingen in het 

tanklichaam aanwezig zijn die een nadelige invloed hebben op: de lasnaden, sterkte, verbindingen van 
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leidingen, eventuele hijs-/transportvoorzieningen, hechting van in- en uitwendige coating. Bij vertikale 

tanks moeten de lasverbindingen van de poten die bevestigd zijn aan het tanklichaam vrij zijn van 

corrosie en scheurvorming waardoor de betrouwbaarheid van de ondersteuning in twijfel moet worden 

getrokken. De poten moeten vrij zijn van vervormingen en schaden zoals knik, beschadigingen door 

aanrijding, etc. Eventuele verbindingen aan aardingskabels moeten intact zijn. 

 

9.8  Inwendige aantasting door corrosie stalen leidingen 

De leidingen en appendages worden niet gecontroleerd op interne corrosie, ze zijn onderhevig aan een 

dynamische vloeistofstroom waardoor het risico van (interne)corrosie laag is.  

 

9.9  Beoordeling uitwendige corrosiebescherming ondergrondse stalen leidingen  

Tanks, leidingen en appendages moeten uitwendig tegen corrosie beschermd worden middels  

een coating of wikkelband. In situaties waar de agressiviteit van de bodem SEW < 100 Ωm, moet 

aanvullend een kathodische bescherming zijn aangebracht. 

Bij leidingen waar geen direct corrosierisico of verwachting van zwerfstromen aanwezig is behoeft geen 

controle te worden uitgevoerd. (o.a. electrisch geïsoleerde koperen leidingen). Wanneer er een risico 

op zwerfstromen aanwezig is, moeten aanvullende metingen overeenkomstig NEN-EN 12954  en NEN-

EN 50126 worden uitgevoerd. 

 

Eis is dat de conditie van de bekleding moet voldoen aan tenminste een specifieke isolatieweerstand 

van 25 kΩm², die bepaald is volgens de methode beschreven in KC-103 “Keuringscriteria voor de 

controle van ondergrondse uitwendige bekledingen op stalen tanks en leidingen middels een 

stroomopdrukproef". Tevens mag de bekleding niet zijn aangetast (verweekt, blaasvorming) en moet de 

bekleding beschikken over een goede hechting met het stalen oppervlak.  

 

Eis voor de kathodische bescherming is dat deze functioneert. Voor functioneren van de  kathodische 

bescherming moet worden aangetoond dat  het MEP-uit gelijk aan of negatiever is dan –850 mV. Eis is 

de bodemweerstand (SEW) te bepalen om de noodzaak van kathodische bescherming te bepalen en 

de invloed van de bodem op het functioneren een aanwezige kathodische bescherming te bepalen. De 

bodemweerstand (SEW) moet worden bepaald middels de grondboor of Wennermethode zoals 

beschreven in bijlage I.  
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9.10  Beoordeling van isolatiestukken t.b.v. kathodische bescherming  

Isolatiestukken hebben als doel de leidingen welke voorzien moeten worden van kathodische 

bescherming elektrisch te isoleren van de overige objecten. Wanneer een kathodische bescherming is 

aangebracht moeten altijd isolatiestukken worden toegepast. (Dus ook bij toegang naar kelders). 

Bij zeer licht ontvlambare producten moet bij vulleidingen een separate aarding worden toegepast (zie 

BRL 903/07 paragraaf 9.18 )   
Toelichting 

Bovengrondse delen van de tankinstallatie bij K0-, K1-, K2-producten mogen nimmer elektrisch geladen worden. Er dient 

voorkomen te worden dat ongewenste potentiaalvereffeningen plaatsvindt. 

 

9.11  Beoordeling van lassen stalen tanks en ondersteuningen 

Stalen tanks en ondersteuningen die niet zijn voorzien van een tankcertificaat moeten worden 

onderworpen aan een visueel lasonderzoek (niet destructief). Alle kruisingen en 25 % van alle lasnaden 

moeten visueel worden beoordeeld. De enkelwandige tanks moeten aan de binnenzijde worden 

beoordeeld. Dubbelwandige tanks moeten aan de binnen- en buitenzijde worden beoordeeld. De 

acceptatienorm die voor de beoordeling moet worden gevolgd is NEN-EN 5817. Voor K2-, K3- en K4- 

producten geldt een beoordeling op beoordelingsniveau D volgens de NEN-EN 5817 (lage laskwaliteit). 

Voor K0- en K1-producten geldt een beoordeling op beoordelingsniveau C volgens de EN 5817 

(midden laskwaliteit). Voor chemische producten zoals: bijtende- (corrosieve), schadelijke- , irriterende- 

en  giftige stoffen geldt beoordelingsniveau B (hoge laskwaliteit). De lasnaden moeten worden 

beoordeeld op de volgende aspecten: 

 Te zware of onvoldoende doorlassing  

 Plaatselijke uitsteeksels  

 Lijnvormige uitlijnigheid  

 Uitzakken van de (hoek)las 

 Holle doorlassing  

 Bindingsfouten en slechte aansluiting/herstart lasproces  

 Lasspatten slechts plaatselijk toegestaan, doch niet inwendig op bodem; 

 Slakinsluitingen  

 Scheur in las (incl. kraterscheur)  

 Randinkarteling 

De laskwaliteit van persleidingen of niet drukloze leidingen, zoals gedefinieerd in BRL-K 903/07 art. 

4.45 en 9.32 moet tenminste voldoen aan beoordelingsniveau B volgens de NEN-EN 5817. 

  

Lassen die voorzien zijn van een volledig dekkende coating (in- of uitwendig) dienen bij voorkeur niet 

ontdaan te worden van de de coating. Wanneer twijfel is over de laskwaliteit van de lasnaad moet de 

coating plaatselijk worden verwijderd met behulp van schuurpapier/staalborstel en/of afbijt-

/reiningsmiddel. Lassen die worden afgekeurd moeten worden aangeduid op het object met een 
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duidelijk weerbestendige stift of verf (spuitbus). De lasdefecten komen in aanmerking voor herstel door 

het laten uitslijpen en de las te laten herstellen. Voor herstel door de gecertificeerd installateur moet er 

een door de Certificatie Instelling goedgekeurde lasmethodebeschrijving volgens NEN-EN-ISO 15607 

en lasserskwalificatie overeenkomstig NEN-EN 287-1 aanwezig zijn. 
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10.  SPECIFIEKE EISEN EN BEPALINGSMETHODEN KUNSTSTOF TANKINSTALLATIES 

Kunststof tanks zijn veelal gebouwd volgens een afwijkende ontwerpcode. Alvorens een beoordeling uit 

te voeren moet bijvoorkeur de ontwerpcode worden opgevraagd. Belangrijke ontwerpgegevens bij 

kunststof tanks zijn: product, temperatuur, druk. Wanneer de kunststof als liner wordt toegepast moet 

rekening worden gehouden met de lineare uitzettingscoëfficient van de liner en het basismateriaal. Op 

basis van de ontwerpcode kan worden bepaald op welke beoordelingsaspecten en criteria de tank moet 

worden beoordeeld. Tot het toepassingsgebied behoren drukloze tanks en tanks tot ten hoogste een 

druk van 0,5 bar(g). 
Toelichting 

Tanks met een vlakke bodemplaat zijn nagenoeg altijd atmosferische opslagtanks waarin geen drukverhoging  is toegestaan. 

Otwerpcodes die kunnen worden toegepast zijn: 

GVK-tanks   prEN 13121 : 2006, GRP tanks and vessels for use above ground/ADNI/DIBT. 

PE/PP tanks  Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren, DVS-Merkblätter und –Richtlinien,  

   Band 68/IV, ISBN 13: 978-3-87155-217-5, ISBN-10: 3-87155-217-8, 2006  

De mechanische eigenschappen van kunststof tankinstallaties kunnen met name degraderen door 

(chemische)aantasting, temperatuursbeïnvloeding en UV-straling. Tijdens de onderhoud 

(her)beoordeling zal moeten worden bepaald in hoeverre de eventuele degradatie bedreigend is voor 

een volgende levensduurtermijn. Bij kunststoffen kunnen de volgende faal- en degradatiemechanismen 

worden genoemd: 

 

Chemische aantasting (verweking, blaasvorming) 

Hierbij worden de polymeerketens in het materiaal zodanig aangetast dat de oorspronkelijke chemische 

structuur van het materiaal wordt aangetast. Chemische aantasting kan zich uiten in verweking of 

blaasvorming door delaminatie van kunststof liners of layers. 

 

Chemische belasting (oplossing, diffusie, permeatie) 

Door opnemen van opgeslagen product uit de tank kunnen zwellingen ontstaan die moeten worden 

gezien als aantasting (voorbeeld zwelling van nylon door opname van water). Bij elastomeren duidt 

zwelling op chemische aantasting en verandering van de monomeerstructuur. Een ander effect van 

permeatie kan spanningscorrosie zijn. Door absorptie van stoffen uit het produkt kan spontane 

scheurvorming optreden ter plaatse van residuele spanningen die tijdens het vormgevingsproces zijn 

ingebracht.  

 

Verwering en veroudering  

Voor tanks die buiten worden opgesteld is het uitermate belangrijk dat er bescherming is tegen UV-

straling en veroudering. Dit kan worden bereikt door het toepassen van UV-stabilisatoren of topcoats 

toe te passen. Een belangrijke vorm van veroudering is het verdampen van de weekmaker uit 

materialen (zoals buigzame vinyls) of verkrijting door onttrekking van weekmakers uit het materiaal door 

het opgeslagen product. De monomeerstructuur blijft ongewijzigd maar het “smeermiddel” tussen de 
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polymeerketens zal verdwijnen. Bij buitenopslag onder invloed van ultraviolette straling en oxidatie 

zullen koolwaterstof en koolstofverbindingen in stukken worden gebroken. Hierdoor zal verbrossing 

optreden. Warmtestraling zal een soortgelijk effect veroorzaken. Door toevoegen van stabilisatoren kan 

dit enigszins worden voorkomen. Veel kunststoffen zijn ongeschikt voor buiten gebruik, ze worden bros, 

verkleuren, er kan craquelé (barstvorming) of haarscheurtjes ontstaan. Transparante kunststoffen zijn 

vatbaar voor ultraviolette straling (UV) omdat ze geen pigmenten bevatten, zoals roet de UV-straling 

blokkeert. Erg gevoelig zijn vinyls, urethanen en polyethenen. In het algemeen zijn kunststoffen met 

ringsructuren het best bestand tegen thermische veroudering.  

 

Dynamische belasting (spanningscorrosie, vermoeiing, kruip) 

Ten gevolge van wisselende belastingen (uitzetting/krimp) kunnen liners die gevoelig zijn voor kruip 

onthechten. In GVK kunnen door spanningen in de thermohardende harslaag scheuren optreden. 

 

10.1  Materiaaleigenschappen kunststof materialen 

10.1.1  Polyetheen (PE) 

Polyetheen (PE) is een thermoplast welke is opgebouwd uit CH2 –ketens. De dichtheid van de 

polyetheen (PE) is een belangrijke eigenschap omdat zowel de structuur, de verwerkbaarheid en de 

gebruikseigenschappen van de dichtheid afhangen. In algemeen kan worden gesteld dat polyetheen 

(PE) bij hogere temperaturen gevoeliger zal zijn voor chemische aantasting. 

 

10.1.2  Polypropeen (PP) 

Polypropeen (PP) is een thermoplast welke is opgebouwd uit CH3 –ketens. De eigenschappen van 

polypropeen (PP) lijken op die van hogedichtheidpolyetheen (HDPE), maar is meer geschikt voor het 

vormen van producten. Het heeft een hogere stijfheid, is harder en ook sterker dan polyethenen. Het 

kan bij iets hogere temperaturen worden toegepast dan polyetheen (PE)  en is tevens uitstekend 

bestand tegen vermoeiing. Nadeel ten opzichte van polyetheen (PE) is dat het een geringere taaiheid 

heeft en dat het een lage-temperatuurverbrossing kent. De weerstand tegen chemicaliën van 

polypropeen (PP) is soms wat beter dan polyetheen (PE), echter kan polypropeen (PP) minder goed 

tegen een oxiderende omgeving en wordt het makkelijker aangetast door UV dan polyetheen (PE). 

 

10.1.3  Polyvinylideenfluoride (PVDF) 

Polyvinylideenfluoride (PVDF) is een thermoplast welke is opgebouwd uit C2H2F2-ketens. Het materiaal 

is zeer gemakkelijk vorm te geven daarentegen is het gevoelig voor hoge pH in de lasgebieden 

(beperkt corrosievast) en bedraagt de maximum gebruikstemperatuur ca. 150 °C. 
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10.1.4  Polyvinylchloride (PVC) 

Polyvinylchloride (PVC) is een thermoplast welke is opgebouwd uit C2H3CL-ketens. Om flexibiliteit te 

krijgen wordt er weekmaker toegevoegd of wordt de polyvinylchloride (PVC) gedispergeerd. Het 

materiaal is in het algemeen goed bestand tegen zuren en basen maar kan slecht tegen organische 

oplosmiddelen en andere organisch-chemische stoffen. Het heeft een geringe taaiheid en is hierdoor 

kerfgevoelig. Polyvinylchloride (PVC) kan slecht tegen mechanische spanningen en kan als liner tot 

temperaturen van ca. 80 °C worden toegepast.  

 

10.1.5  Etheenchloortrifluoretheen (ECTFE) 

Etheenchloortrifluoretheen (ECTFE) is een thermoplast welke is opgebouwd uit C2H4C2F3CL-ketens.  

Het kan worden toegepast als liner die tegen agressieve chemicaliën bestand moet zijn bij hoge 

temperaturen (130 °C). Het materiaal is niet erg sterk en is gevoelig voor kruip. 

 

10.1.6  Perfluorralkoxy (PFA) 

Perfluoralkoxy (PFA) is een thermoplast welke is opgebouwd uit C5F9OR-ketens. Het is een 

fluorkoolstofpolymeer dat kan worden toegepast bij hoge temperaturen (260 °C), is bestand tegen zeer 

agressieve chemicalien en is minder gevoelig voor kruip als polytetrafluoretheen (PTFE). Deze laatste 

is ook wel bekend als teflon. 

 

10.1.7  Fluorethyleenpropeen (FEP) 

Fluorethyleenpropeen (FEP) is een thermoplast welke is opgebouwd uit C4F7CF3-ketens. Het lijkt qua 

eigenschappen op polytetrafluoretheen (PTFE) maar heeft vooral goede eigenschappen die een hoge 

chemische resistentie vragen. Het kan worden toegepast tot een temperatuur van 150 °C. 

 

10.1.8  Perfluormethylvinylether (MFA) 

Perfluormethylvinylether (MFA) is een thermoplast welke is opgebouwd uit C5F9H-ketens.  

Het heeft ongeveer dezelfde eigenschappen als Perfluoralkoxy (PFA) en kan worden toegepast als 

losse liner tegen agressieve chemicaliën bij hogere temperaturen.  

 

10.1.9  Harsen in glasvezelversterkte kunststof 

Bij het toepassen van hogere temperaturen in GVK-tanks moeten de harsen bestand zijn tegen de 

optredende temperaturen. Een aantal voorkomende harsen bij GVK-tanks zijn: 

 Orthophtalic polyesther resin  max temperatuur 80 °C 

 Isophtalic polyesther resin   max temperatuur 80 °C 

 Vinylester resin     max temperatuur 80 °C 

 Vinylester finish resin    max temperatuur 80 °C 
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10.2  Kunststof tankinstallaties 

Binnen de kunststof tankinstallaties worden de volgende gangbare constructies toegepast: 

Enkelwandige tanks 

Enkelwandige tanks kunnen voorkomen in verschillende materialen: 

 Vol kunststof (homogene samenstelling) 

 multi-layer (buitenmantel met een liner) 

 

Vol kunststof 

Vol kunststof tanks kunnen zijn opgebouwd uit de volgende materiaalgroepen: 

 Thermoplastisch materiaal: PE, PP, PVDF en PVC. 

   (Toelichting: PVDF en PVC worden meestal toepast bij tanks met kleine volumes tot ca. 3 m3) 

 Thermohardend materiaal: Glasvezelversterkte kunststof tank (hars is hierbij bindmiddel en 

chemische barrière) 

 

Multi-layer 

Kunststof tanks met een liner kunnen zijn opgebouwd uit de volgende materiaalgroepen: 

 Thermoplastische buitenwand uit: PE of PP met een thermoplastische liner uit PVDF of PVC. 

(Deze materiaalkeuze is wordt veelal toegepast op basis van kostenoverweging) 

 Thermohardend materiaal: Buitenmantel uit glasvezelversterkte kunststof met een 

thermoplastische liner: PVC, PP, PVDF, ECTFE, PFA, FEP en MFA.  

 

Dubbelwandige kunststof tanks  

Dubbelwandige kunststof tanks zijn meestal opgebouwd uit de volgende materiaalgroepen: 

 Thermohardend materiaal: Buitenmantel uit glasvezelversterkte kunststof met een 

thermoplastiche liner: PVC, PP, PVDF, ECTFE, PFA, FEP en MFA. De tussenruimte tussen 

buitenmantel en liner bestaat uit een sandwichmateriaal (3D-weefsel). 

 Binnen- en buitentank thermoplastisch materiaal: PE of PP. 

De te verwachten levensduur van een kunststof tankinstallatie wordt veelal bepaald tijdens het ontwerp. 

Tijdens het ontwerp worden op basis van chemische resistentie, temperatuur en UV-straling materialen 

geselecteerd waarbij op basis van een beoogde levensduur de benodigde wanddikten en constructieve 

details worden berekend. Omdat de materiaaleigenschappen van kunststoffen onder invloed van de 

omgeving (product of UV) zullen degraderen worden in de berekeningen verzwakkingsfactoren 

opgenomen. Belangrijke parameters die de levensduur van een kunststof bepalen zijn o.a.: 

temperatuur, thermische expansie coëfficiënt, smelttemperatuur, viscositeit, dichtheid, 

elasticiteitsmodulus, aantal bewegingen (cycli).   

 

10.3  Beoordeling mechanische eigenschappen van het kunststof tanklichaam 

Ondanks zorgvuldig ontwerp is het levensduurgedrag van een kunststof tankinstallatie niet eenvoudig 
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te voorspellen en moet tijdens de beoordeling een zorgvuldige overweging worden gemaakt of de 

degradatie van materialen door chemische aantasting een nadelig effect zal hebben op de 

constructieve eigenschappen die aan het ontwerp zijn gesteld. Als criteria gelden: 

 Gelijkmatige aantasting over het gehele oppervlak moet minder bedragen dan 10% van de 

wanddikte van het tanklichaam om constructieve belastingen te kunnen weerstaan.  

 Bij lokale aantasting van het tanklichaam moet de wanddikte van de chemische barrièrelaag 

tenminste 66% van het ontwerpuitgangspunt, doch beslist niet minder dan 0,500 μm,  

bedragen.  

 

10.4  Inwendige controle kunststof tanklichaam 

Inwendig moet het gehele oppervlak visueel worden geïnspecteerd op indicaties die wijzen op het 

verlies van (materiaal) eigenschappen: verweking; rimpeling, hechting, blaasvorming, zwelling, 

verkrijting (uitharding), delaminatie van (glasvezel)lagen, scheurvorming, verkleuring of craquelé. 

Chemische aantasting, zwellingen en verweking kunnen worden waargenomen door een visuele 

beoordeling uit te voeren naar kleur van het materiaal, het uitvoeren van een hardheidsmeting en 

druktesten met een stomp voorwerp (schroevendraaier). In paragraaf 10.4.1 zijn de critera vermeld. 

 

Blazen, rimpels, zwellingen  en delaminatie kunnen worden waargenomen door schuin met een sterke 

lamp over het inwendige oppervlak te schijnen en oneffenheden op te sporen. Als criteria geldt dat de 

tank vrij moet zijn van blazen, zwellingen, rimpels of delaminatie.  

 

10.4.1 Beoordeling thermoplastische liner en volle thermoplastische wand  

Een thermoplastische liner moet visueel vrij zijn van beschadigingen om bescherming te bieden tegen 

chemische aantasting. De lasnaden van liners moeten vrij zijn van schaden en volledig gesloten zijn. 

Lasnaden van een thermoplastische liner in GVK-tanks moeten overeenkomstig 10.4.2 worden 

beoordeeld.De inwerkdiepte van de chemische aantasting in thermpolastisch materiaal moet worden 

bepaald door lokaal het aangetaste materiaal weg te schrapen. Het aangetaste materiaal moet over 

een oppervlak van ca. 10 cm x 5 cm materiaal worden weggeschraapt tot de grens waarbij het mogelijk 

is een las op het materiaal aan te brengen. Er moet een las van ca. 5 cm kunnen worden aangebracht 

met een kunststof lasdraad, diameter 3 mm, van hetzelfde materiaal als het moedermateriaal. De 

lasdraad moet voldoende restlengte (ca. 50 cm) hebben om na een afkoelperiode van ca. 5-10 minuten 

op trek te kunnen worden beproefd.  Na de afkoelperiode moet de las haaks op de lasrichting en het 

moedermateriaal tot breuk worden belast. De kritische grens van het materiaal is bereikt wanneer de 

las na de trekproef nog volledige hechting heeft met het moedermateriaal. Deze methode is nader 

beschreven in DVS 2201 Teil 2: Juli 1985 “Prüfen von Halbzeug aus Thermoplasten Schweißeignung”, 

paragraaf 3. 

Als criterium geldt dat de minimaal resterende wanddikte van het moedermateriaal tenminste 66% moet 
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bedragen. De resterende wanddikte moet worden bepaald met een US-meting. Wanneer de resterende 

wanddikte minder is dan 66% moet de tank worden afgekeurd, en moet aanbeveling worden gegeven 

de tank op korte termijn te vervangen. 

 

10.4.2 Beoordeling lasnaden liner in GVK tank 

 Glasvezelversterkte kunststof tanks met een thermoplastische liner moeten achter de lasnaden van de 

inwendige thermoplastische liner zijn voorzien van een koolstofband. Wanneer deze kunststof liner 

ontbreekt is de tank afgekeurd. Om de lasnaad van een liner te beoordelen moeten de volgende 

waarden worden bij het afvonken worden gehanteerd: 

 PVC    5  kV per mm laagdikte 

 PVDF    5 kV  per mm laagdikte 

 PP/PE   5 kV  per mm laagdikte 

 ECTFE   3 kV  per mm laagdikte 

 PFA/FEP/MFA   3 kV  per mm laagdikte  

 

Bij het afvonken dient de koolstof band als geleidende ondergrond. Onregelmatigheden in de liner of 

coating zijn zichtbaar of hoorbaar aan het overslaan van een vonk tussen de elektrode (borstel) en de 

geleidende ondergrond. Bij het afvonken wordt onderscheid gemaakt in: 

 Afvonken met een gelijkspanning (of wisselende blokspanning); 

 Afvonken onder een hoogfrequente wisselspanning; 

 Afvonken met natte spons. 

Het afvonken met een van liners en dikke coating dient bij voorkeur te geschieden met een 

gelijkspanning. Waar het onmogelijk is een goede aardverbinding te krijgen zal een hoogfrequente 

wisselende spanning kunnen worden toegepast. Het werken met een hoogfrequente wisselspanning 

mag uitsluitend bij liners die dikker zijn dan 2 mm om beschadiging van de liner te voorkomen. Tevens 

moet de juiste spanning van tevoren op een ijkplaatje zijn ingesteld.  

 

De natte spons methode kan worden gebruikt bij niet geleidende coatings wanneer alle poriën in het 

materiaal verzadigd zijn met water. Omdat dit moeilijk is vast te stellen is de natte spons methode 

slechts indicatief. 

 

10.4.3 Beoordeling GVK zonder liner 

Een glasvezelversterkte kunststof (GVK) tank heeft geen elastische eigenschappen. Door mechanische 

belasting kan overmatige vervorming op het tanklichaam optreden die leidt tot scheurvorming in de 

tankwand of delaminatie van de lagen waaruit het glasvezel is opgebouwd. Bij GVK tanks moet de 

Chemical Barrière Layer (CBL) in goede conditie verkeren en mag ten hoogste 34% zijn aangetast door 

beschadigingen, verkrijting of craquelé. Echter mag de chemical barrière layer nooit minder bedragen 
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dan 0,5 mm. 

 

 Aan de binnenzijde van een GVK tank, zonder liner, moeten de verbindingsnaden 

(verbindingsovergangen) van kunststof schalen of bodems glad zijn afgewerkt zonder naden. 

Normaliter wordt altijd een laminaat van ca. 2,5 mm inwendig gelamineerd met een breedte van ca. 200 

mm.  
 

 Tijdens beoordeling mogen inwendig geen glasvezels aan het oppervlak zichtbaar zijn of in contact 

komen met het opgeslagen product. Bij beoordeling van de harsrijke laag moet worden nagegaan of er 

geen verweking is opgetreden. Hiervoor moet de BARCOL–hardheid worden bepaald, deze moet ≥ 35 

SKT (skalteilen 1-100). De aangetaste laag moet worden weggeschraapt tot de BARCOL-hardheid ≥ 35 

SKT bedraagt. Ook andere hardheidsmetingen zoals de hardheidsmeting volgens Shore, DIN 53505, 

kunnen worden toegepast.  

   

Scheurvorming en craquelé kunnen worden opgespoord met een sterke lamp of penetrant onderzoek 

(met eventueel blacklight). Verkrijting en uitharding moet worden beoordeeld door met een voorwerp te 

krassen en de samenhang van het materiaal te beoordelen. Er mogen geen scheuren aan de 

buitenzijde en binnenzijde van de tank aanwezig zijn. Bij constatering van craquelé zijn er spanningen 

in het materiaal aanwezig. Wanneer dit wordt aangetroffen moet worden nagegaan of er geen 

spanningen in het sterktelaminaat  van de constructie aanwezig zijn, die snellere degradatie en 

scheurvorming zullen bevorderen (spanningscorrosie). Wanneer craquelé of cracks worden 

aangetroffen moet de toplaag worden weggeschuurd en moet worden nagegaan hoe diep het craquelé 

en cracks reiken. Voor GVK tanks geldt als criterium dat de glasvezel bedekt moet zijn door een 

afdoende harsrijke laag en tot de volgende herkeurdatum niet in contact mag komen met het product in 

de tank.  

  

10.5  Beoordeling toelaatbare vervorming 

Een kunststof tank moet tijdens een inwendige beoordeling, middels rondheidsmetingen, op vervorming 

worden gecontroleerd. De maximale spreiding en toelaatbare afwijking van de diameter bedraagt bij 

een tank uit een thermohardend basismateriaal (GVK) 3% en bij een tank uit een thermoplastisch 

basismateriaal (PE of PP) tank 5%. De rondheid moet worden bepaald middels het uitvoeren van 

kruismetingen met een schuiflineaal over iedere 45°. De rondheidsmetingen worden middels een 

steekproef in lengterichting van de hartlijn genomen (1 kruismeting per ca. iedere 2 meter in 

lengterichting van de hartlijn).   

  

10.6  Afkeur kunststof tankinstallatie 

 Wanneer op basis van een defect een tankinstallatie wordt afgekeurd kan door de beoordelaar de 
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omvang van een defect nader worden bepaald. Dit proces valt buiten deze keuringscriteria en mag niet 

in de beoordelingsrapportage worden beschreven. Hiertoe kan aanvullend destructief onderzoek 

noodzakelijk zijn. Door het uitnemen van proefstukken en het uitvoeren van buig- en trekproeven kan 

nadere informatie worden verkregen die nodig is om een passend herstel advies te kunnen geven. 

   

10.7  Uitwendige beoordeling toelaatbare vervorming 

 Een GVK-tank moet een UV-bestendige topcoat hebben, wanneer deze ontbreekt zullen de glasvezels 

vrij aan het oppervlak liggen. Voor GVK tanks geldt als criterium dat de glasvezel bedekt moet zijn. 

 

 Een tank van thermoplastisch materiaal dient bijvoorkeur te zijn voorzien van een UV-werende laag. 

Voor het bepalen van de aantasting door UV-straling moet lokaal het aangetaste materiaal over een 

oppervlak van ca. 10 cm x 5 cm materiaal worden weggeschraapt tot de grens waarbij het mogelijk is 

een las op het materiaal aan te brengen. Er moet een las van ca. 5 cm kunnen worden aangebracht 

met een kunststof lasdraad, diameter 3 mm, van hetzelfde materiaal als het moedermateriaal. De 

lasdraad moet voldoende restlengte (ca. 50 cm) hebben om na een afkoelperiode van ca. 5-10 minuten 

op trek te kunnen worden beproefd.  Na de afkoelperiode moet de las haaks op de lasrichting en het 

moedermateriaal tot breuk worden belast. De kritische grens van het materiaal is bereikt wanneer de 

las na de trekproef nog volledige hechting heeft met het moedermateriaal. Deze methode is nader 

beschreven in DVS 2201 Teil 2: Juli 1985 “Prüfen von Halbzeug aus Thermoplasten Schweißeignung”, 

paragraaf 3.  

Als criterium geldt dat de minimaal resterende wanddikte van het moedermateriaal tenminste 67% moet 

bedragen. De resterende wanddikte kan worden bepaald door een US-meting. 

  

 10.8  Beoordeling kunststof leidingen 

Om de chemische en UV-aantasting te bepalen zal destructief onderzoek moeten worden verricht op 

een productvoerende leiding. Uit de productvoerende leiding moet een kort stuk met een las- of 

lijmverbinding moeten worden uitgezaagd van tenminste 40 cm. Vervolgens moet het uitgenomen 

leidingstuk overlangs in 2 helften worden gezaagd zodat de binnenzijde van de leiding kan worden 

beoordeeld overeenkomstig de criteria als vermeld in 10.4.1, 10.4.2 of 10.4.3. Deze beproeving kan 

achterwege blijven indien de leiding is samengesteld uit hetzelfde moedermateriaal als de tank en de 

aantasting de toelaatbare criteria niet heeft overschreden. 

 

10.9  Beoordeling van lassen thermoplastisch materiaal 

Stalen tanks en ondersteuningen die niet zijn voorzien van een tankcertificaat moeten worden 

onderworpen aan een visueel lasonderzoek (niet destructief). Alle kruisingen en  25% van alle lasnaden 

moet visueel worden beoordeeld. De enkelwandige tanks moeten aan de binnenzijde worden 

beoordeeld. Dubbelwandige tanks moeten aan de binnen- en buitenzijde worden beoordeeld. De 
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acceptatienorm die voor de beoordeling moet worden gevolgd is de DVS 2202-1. Voor K2-, K3- en K4- 

producten geldt een beoordeling op beoordelingsniveau III volgens de DVS 2202-1 (lage laskwaliteit). 

Voor K0- en K1- producten geldt een beoordeling op beoordelingsniveau II volgens de DVS 2202-1 

(midden laskwaliteit). Voor chemische producten zoals: bijtende- (corrosieve), schadelijke- ,irriterende- 

en  giftige stoffen geldt beoordelingsniveau I (hoge laskwaliteit). De lasnaden moeten worden 

beoordeeld op de volgende aspecten: 

 Scheur in las (incl. kraterscheur)  

 Hechtingskerf door ongelijkmatige druk op werkstukken 

 Randinkarteling 

 Lijnvormige uitlijnigheid  

 Bindingsfouten  

 Gasinsluitingen (poriën)  

 Onvoldoende doorlassing 

 Onvoldoende en overbodig lasmateriaal 

De laskwaliteit van kunststof persleidingen of niet drukloze leidingen, zoals gedefinieerd in BRL-K 

903/07 art. 4.45 en 9.32 moet tenminste voldoen aan beoordelingsniveau II van de DVS 2202-1. 
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11.  SPECIFIEKE EISEN EN BEPALINGSMETHODEN PONTONS  

Pontons zijn er in staal en beton. Het periodiek onderhoud van een tankponton is te verdelen in 

onderhoud aan het ponton en aan de tankinstallatie. De gestelde termijnen zijn voor het ponton en 

tankinstallatie zijn verschillend. 

 

Stalen ponton elke 7½ jaar  

 ponton op de helling  

 binnen- en buitenzijde schoonmaken  

 constructie controleren op vervorming 

 ventilatie controleren op goede werking 

 binnen- en buitenzijde controleren op aanwezigheid van corrosie 

 complete oppervlaktecorrosie mag niet meer bedragen dan 10% van de plaatdikte 

 putcorrosie mag niet meer bedragen dan 33% van de plaatdikte 

 anode/anodes controleren (moeten de volgende termijn van 7½ jaar kunnen werken ) 

 af/aanmeerbolders van het ponton en op de wal visueel controleren doelmatigheid 

 één compartiment waarin een tank met een K1-product is opgeslagen moet worden afgeperst 

met een overdruk van 15 kPa (0,15 bar) met een waterslot van 1,5 meter waterkolom.  

Als de kathodische bescherming van het ponton niet jaarlijks gecontroleerd is op goede werking of niet 

goed gewerkt heeft wordt de termijn om op de helling te gaan verkort naar 3 jaar. 

 

Stalen tanks in ponton elke 15 jaar  

 tank in-en uitwendig controleren zoals omschreven in paragraaf 9.2 en 9.3 

 overvulbeveiliging controleren  

 antihevelklep controleren,leidingen controleren  

 geheel afpersen 

 coating controleren  

 aanwezigheid van voldoende olieabsorberend materiaal i.v.m. calamiteiten 

 

Betonnen ponton elke 15 jaar  

Een betonnen ponton hoeft niet periodiek het water uit voor beoordeling.  

Er kan op locatie een inwendige beoordeling uitgevoerd worden, hiervoor moet er wel voldoende ruimte 

zijn tussen de tank en wanden om deze beoordeling mogelijk te maken Als beoordeling van binnenuit 

niet mogelijk is kan dit op locatie/ligplaats van buitenaf plaatsvinden door middel van duikers. 

Een compartiment waarin een tank met een K1-product is opgeslagen moet worden afgeperst met een 

overdruk van 15 kPa (0,15 bar) met een waterslot van 1,5 meter waterkolom.  

 

De beoordelingstermijn is 15 jaar voor tanks en ponton.   
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12.  MEETAPPARATUUR, ONDERHOUD EN KALIBRATIE 

De medewerker die de onderhoud (her)beoordeling uitvoert moet over apparatuur beschikken om alle 

activiteiten gerelateerd aan het uitvoeren van een herkeuring uitvoerbaar te maken. Tevens moet zijn 

gegarandeerd dat alle gebruikte apparatuur geschikt is om de onderhoud (her)beoordeling uit te voeren 

en dat alle apparatuur onderhouden c.q. gekalibreerd wordt volgens vastgelegde procedures. 

 Voor het uitvoeren van een onderhoud (her)beoordeling moet de medewerker beschikken over de 

volgende apparatuur of aantoonbaar gelijkwaardig, ter beoordeling door Kiwa:  
Toelichting:  

Om gelijkwaardigheid aan te tonen moet de geschiktheid middels een fout- en nauwkeurigheidsanalyse zijn onderbouwd.  
 

Aardingsweerstandsmeter met meetkroesje: De aardingsweerstandsmeter moet een relatieve 

nauwkeurigheid van 5% hebben en moet iedere 24 maanden worden gekalibreerd. 

Het meetkroesje moet een relatieve nauwkeurigheid hebben van 5% en moet iedere 24 maanden 

worden gekalibreerd. 
 

CuCuSO4-referentiecel (2 stuks): Het koper van de elektrode mag niet zijn aangetast. De oplossing met 

CuCuSO4 moet verzadigd zijn (min. 20 g kristallen op 100 cc water) en zichtbare kristallen bevatten, de 

oplossing mag niet troebel zijn. De inwendige weerstand mag niet hoger zijn dan 1500 Ohm. De 

referentie-cel moet iedere 12 maanden worden gekalibreerd. 
 

Elektronische drukmeter: De elektronische drukmeter moet bestaan uit een druksensor en een digitale 

uitleeseenheid. Het meetbereik mag ten hoogste -30 KPA en 100 KPA bedragen.De druksensor moet 

iedere 12 maanden worden gekalibreerd. 
 

Lasnaadkaliber: De lasnaadkaliber moet zijn uitgevoerd volgens EN 970, geschikt zijn voor een 

meetgebied van 0-15 mm en een afleesnauwkeurigheid van 0,2 mm. 
 

Manometer:  De nauwkeurigheid van de meter bedraagt 25 Pa (0,25 mbar) en moet iedere 12 maanden 

gekalibreerd te worden. 
 

Putdieptemeter:  De putdieptemeter moet een meetbereik hebben van 0-5 mm en dient een absolute 

nauwkeurigheid te hebben van 0,1 mm. De putdieptemeter moet iedere 24 maanden worden 

gekalibreerd. 
 

Spanningsmeter: De spanningsmeter moet een ingangsweerstand hebben van tenminste 1 MOhm/V en 

de relatieve onnauwkeurigheid moet kleiner zijn dan 1% van elke meetwaarde. 
 

Stroommeter: De stroommeters moeten een geringe inwendige weerstand hebben, waarbij de spanning 

over de meter minder is dan 10 mV en de relatieve onnauwkeurigheid kleiner is dan 2% van elke 

meetwaarde. 
 

Regelbare voeding/potentiostaat: De regelbare voeding/potentiostaat moet geschikt zijn om een  

Metaal/elektrolyt potentiaal in te regelen van -1500 mV. 
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Ultrasone wanddiktemeter: De wanddiktemeter moet ultrasonor zijn en kalibreerbaar zijn met behulp 

van een ijkplaatje. Het bereik van de meter moet minimaal 0-70 mm zijn met een absolute 

nauwkeurigheid van 0,05 mm.  
 

Ultrasone lekdetectie opnemer: De frequentie van het uitgezonden signaal moet een bereik hebben van 

38 - 42 KHz. 
 

Waterslot of overdrukventiel: Het waterslot bestaat een ”U” buis met een diameter van minimaal 1¼’’  

De netto te gebruiken lengte om een druk van 0,3 bar te kunnen meten is 3 meter. 
 

Waterpas: Het te gebruiken waterpas moet een lengte hebben van minimaal 50 centimeter. 

Het waterpas is te controleren door het waterpas horizontaal 180 graden te draaien, dan mag er met 

het aflezen geen verschil optreden. 
 

Schuifmaat: Volgens ISO 3559.  
 

Wervelstroom wanddiktemeter: Een meetapparaat dat door middel van een oppervlaktespoel een 

wisselspanning in het te onderzoeken materiaal een wervelstroom (inductiestroom)aanbrengt. Door 

deze geïnduceerde wervelstromen te meten wordt een indicatie verkregen van defecten in het 

materiaal. Door het toepassen van een puls-wervelstroomtechniek (eddy-current method) kan de 

wanddikte van een materiaal worden bepaald. Bij kunststof dient aan de andere zijde van het materiaal 

een magnetiseerbare tegenpool te worden aangebracht (aluminium plaatje), vervolgens wordt op basis 

van verschillende doorloopsnelheden van het signaal de wanddikte bepaald. 

Opmerking: Bij GVK kan uitsluitend deze methode worden toegepast. Het toepassen van ultrasone 

metingen is onbetrouwbaar omdat glasvezels en laminaat in het GVK storingen veroorzaken op het 

aangebrachte meetsignaal.  

 

12.1 Veiligheidsmiddelen 

Voor het uitvoeren van een onderhoud (her)beoordeling moet de beoordelaar beschikken over 

tenminste de volgende veiligheidsmiddelen of aantoonbaar gelijkwaardig: 
 

Een onafhankelijke adembescherming met perslucht (AI-blad); onderhoud moet overeenkomstig de 

specificatie van de leverancier. 
 

Zuurstof/explosiemeter; Gasmeter om de concentratie zuurstof en explosieve gassen te bepalen, de 

meter moet iedere 12 maanden worden gekalibreerd met methaan; 
 

Explosievrijelamp (≤ 50 V); 
 

Veiligheidsgordel met voldoende touwlengte. 
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 13.  RAPPORTAGE  

 Van de onderhoud (her)beoordeling moet een rapport met de geconstateerde bevindingen worden 

opgesteld. Het modelrapport als opgenomen in bijlage VI moet hiertoe worden gebruikt.   

 

13.1  Model van het onderhoud (her)beoordelingrapport 

Het rapport bevat o.a. de volgende items: 

- identificatienummer van het rapport; 

- naam en adres van de BRL-K 903 gecertificeerde installateur; 

- naam en adres van de opdrachtgever; 

- datum en identificatie van de ontvangen opdracht; 

- plaats van inrichting waar de tankinstallatie zich bevindt; 

- identificatie van de geïnspecteerde objecten; 

- beschrijving van de beoordelingsactiviteiten; 

- verwijzing naar de KC-111/01 als norm waaraan wordt getoetst; 

- plaats en datum van de beoordeling; 

- naam van de beoordelaar; 

- meetresultaten en daaruit volgende risico's; 

- conclusies; 

- bijzondere omgevingscondities; 

- indien van toepassing een lijst van gebruikte afkortingen; 

- vermelding naar wie afschriften zijn gestuurd van het (her)beoordelingsrapport; 

- bijzondere omgevingscondities. 

 

13.2  Onderhoud (her)beoordelingsrapport  

Wanneer een tank een positieve beoordeling heeft ondergaan zal een (her) beoordelingsrapport 

worden afgegeven, zie bijlage VI voor het model. De resultaten van elke  (her)beoordeling moeten 

worden aangemeld via de internetportal van de Certificatie Instelling. Tevens moet de installateur of 

beoordelingseenheid  zorgdragen voor een afschrift van de (her)beoordelingsrapportage en 

installatiecertificaat naar de opdrachtgever ten behoeve van het logboek bij de installatie.  
Toelichting 

Op de locatie van de voorziening moet een logboek van de tank(opslag)installatie aanwezig zijn. De  installateur moet een 

afschrift van de uitgevoerde (her)beoordeling naar de opdrachtgever versturen ten behoeve van het logboek. In het kader van de 

handhaving van de wet- en regelgeving moet het logboek voor het bevoegd gezag ter inzage zijn. Het logboek mag digitaal zijn. 

 

13.3  Archivering 

Alle rapporten dienen door de gecertificeerd installateur/beoordelingseenheid en de Certificatie 

Instelling te worden opgeborgen voor een periode van tenminste 20 jaar. 
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14.  VEILIGHEID 

Reiniging door een BRL-K 905 gecertificeerd bedrijf. De BRL-K903 gecertificeerde installateur moet in 

het bezit zijn van een geldig VCA*-certificaat  (Veiligheids Checklist voor Aannemers) voor het uitvoeren 

van onderhoud (her)beoordelingen op tankinstallaties. Medewerkers die belast zijn met het uitvoeren 

van beoordelingen moeten in het bezit zijn van:  

 Geldig persoonlijk veiligheidscertificaat VVA II (veiligheid voor aannemers) of VOL (Veiligheid 

operationeel leidinggevenden); 

 Medische keuring voor het dragen van perslucht (herhalingsfrequentie iedere 5 jaar, boven de 

40 jaar iedere 3 jaar); 

 Opleiding besloten ruimten (herhalingsfrequentie iedere 4  jaar); 

 Opleiding voor persluchtdrager (herhalingsfrequentie iedere 4  jaar); 

 Opleiding voor deskundige gasmeten (herhalingsfrequentie iedere 4  jaar). 
Toelichting: Door de medewerker is kennis en inzicht vereist in: 

- Brandveiligheid; 

- Explosiegevaar; 

- Toxische aspecten. 

Deze kennis is noodzakelijk om te kunnen beoordelen welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. De beoordelaar 

moet extra oplettend zijn bij bepaalde weersomstandigheden. Omdat gassen en dampen van koolwaterstoffen zwaarder zijn dan 

lucht en dus laag bij de grond blijven hangen, is extra oplettendheid vereist bij:  

- hoge luchtvochtigheid (mist); 

- lage luchtvochtigheid (vorst); 

- zeer hoge temperatuur; 

- lage windsnelheid bij veranderlijke windrichting; 

- windrichting i.v.m. benaderen tank. 
   

14.1  Veiligheidswacht  

Een veiligheidswacht houdt de wacht bij het mangat tijdens werkzaamheden in de tank. 

Als de tank in een besloten ruimte is geplaatst zal er een extra wacht nodig zijn voor de besloten ruimte. 

De veiligheidswacht haalt bij een calamiteit hulp en mag niet de tank betreden. 

 

14.2      Reinigen tank en/of leidingen  

Tank en/of  leidingen moeten productvrij en ontgast zijn.  

 

14.3  Besloten ruimte 

Bij het betreden van een besloten ruimte tijdens een onderhoud (her)beoordeling moeten de 

veiligheidsrichtlijnen van de arbeidsinspectie, zoals beschreven in het Arbeidsinformatieblad, AI-5, 

worden nageleefd voor het voorkomen van: 

 brand en ontploffingsgevaar; 

 verstikking en vergiftiging (b.v. gebrek aan zuurstof of aanwezigheid van loodresten); 
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 letsel door bewegende delen; 

 gevaar van stroomdoorgang; 

 vallen/uitglijden en vallende voorwerpen. 

 

14.4  Veiligheidsdocumenten 

Voor het uitvoeren van een inwendige beoordeling is een vergunning/gasmeetrapport noodzakelijk. In 

een dergelijk document moeten de volgende zaken zijn geregeld: 

 resultaten gasmetingen; 

 naam en paraaf toezichthouder/veiligheidswacht; 

 de te treffen veiligheidsmaatregelen. 

 

14.5  Veiligheidschecklist 

Bij het uitvoeren van inwendige beoordelingen van een tank moet voldaan worden aan een aantal 

zware veiligheidseisen. De volgende aspecten moeten door de beoordelaar middels een checklist 

worden gecontroleerd en vastgelegd: 

 Afzetting gevaarlijke punten incl. aanduiding met pictogrammen of teksten; 

 Aanwezigheid van brandblusapparaat; 

 Publiek op veilige afstand (minimale afstand 15 meter); 

 Mangat moet goed bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen om  instorting van de 

wanden van de gegraven put boven het mangat te voorkomen; 
 Toelichting: Indien een tweede mangat  in de tank aanwezig is moet ook deze geopend zijn voor ventilatie. 

 Beoordeling van de mangaten overeenkomstig de voorwaarden zoals gesteld in hoofdstuk 3; 

 Toezien dat alle leidingen zijn losgekoppeld of afgeblind en er geen resterende producten uit de 

leidingen in de tank kunnen komen; 
 Toelichting: Eventuele vulpunten moeten worden voorzien van een bordje dat men geen product mag storten in de 

  leiding. 

 Er moet een deugdelijke trap beschikbaar te zijn om de tank veilig te kunnen betreden; 

 De tank moet goed schoon zijn en vrij van sludge op de bodem van de tank. Dit in verband met 

uitglijden en het uitvoeren van de werkzaamheden; 

 Gas- en zuurstofmetingen moeten zijn uitgevoerd door personen die daartoe zijn opgeleid. Het 

dragen van een onafhankelijke adembescherming kan noodzakelijk zijn indien er verwacht wordt 

dat er tijdens de beoordeling als gevolg van schrapen/schuren van de tankwand schadelijke stoffen 

kunnen vrijkomen (In bijlage II is aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen 

moeten worden bij het uitvoeren van de beoordeling). 

 Er moet een voorzieningen zijn om de beoordelaar uit de tank te kunnen hijsen/trekken; 

 Er moet een veiligheidswacht worden aangesteld; 

 Er moet verlichtingsapparatuur beschikbaar zijn die explosieveilig is uitgevoerd;  

 Bij het gebruik maken van perslucht moet na een maximale arbeidsperiode van 45 min. een 
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rustperiode van 15 min. in acht worden genomen. 

  

 Indien niet wordt voldaan aan één van bovengenoemde veiligheidsvoorzieningen moeten de 

werkzaamheden worden onderbroken en moeten terstond corrigerende maatregelen worden genomen 

om vereiste veiligheidsvoorzieningen ter beschikking te krijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de 

opdrachtgever dat de veiligheidsvoorzieningen beschikbaar zijn. 

 Het is de verantwoordelijkheid van de beoordelaar te verifiëren of de voorzieningen aanwezig zijn en de 

opdrachtgever hierop aan te spreken indien veiligheidsvoorzieningen ontbreken. 

De medewerker dient kennis te hebben van Arbo-informatiebladen: 

AI-  5      werken in besloten ruimte  

AI-15      veilig werken op daken 

AI -17     hijs en hefgereedschap en veilig hijsen. 

AI- 21     rolsteigers. 

 

14.6  Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Een standaardpakket persoonlijke beschermingsmiddelen moet ter beschikking staan. Deze middelen 

zullen minimaal moeten voldoen aan het CE-merk en minimaal moeten zijn: 

 veiligheidsschoenen/-laarzen volgens  EN 344/-345/-346/-347 

 helm volgens  EN 397 

 handschoenen volgens   EN 388/-420 

 productbestendige handschoenen volgens  EN 374 

 gehoorbescherming volgens   EN 352/-458 

 oogbescherming volgens   EN 165/-166/-175 

 (brandwerende en anti-statische) kleding volgens   EN 340 

 regenkleding volgens   EN 343/-342 

 signaleringsvesten volgens   EN 471 
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15.  FINANCIËLE ZEKERHEIDSTELLING EN UITBESTEDING 

15.1  Financiële zekerheidstelling 

De gecertificeerde installateur moet beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor 

werkzaamheden volgens deze keuringscriteria.  
 

15.2  Uitbesteding 

Gecertificeerde installateurs kunnen werkzaamheden extern uitbesteden. Het betreft hierbij uitsluitend 

de volgende werkzaamheden: 

 

Stalen tanks Onderdeel A2 , A2.1, A2.2 en A2.3 in het (her)beoordelingsrapport (Bijlage VI)  

- beoordeling van het stalen tanklichaam; 

- inwendige beoordeling van het tanklichaam (incl. afschot, vervorming, conditiebepaling coating);  

- uitwendige wanddiktemetingen van de tanks (incl. coating); 

- aansluitingen en tubelures aan het tanklichaam (onderzoek van lassen/lasnaden); 

- afmetingen mangat; 

- ondersteuning/poten; 

- tussenschot/compartimententanks; 

Het bedrijf dat de beoordeling van de stalen tank of lekbak uitvoert moet zijn geaccrediteerd voor de 

specifieke NDO-verrichtingen, geaccrediteerd overeenkomstig KC-106/03 of gecertificeerd 

overeenkomstig KC-111/01.   

 

De gecertificeerde installateur moet er zorg voor dragen dat de werkzaamheden die worden uitbesteed 

overeenkomstig de eisen uit deze KC-111/01 worden beoordeeld. De gecertificeerde installateur is 

verantwoordelijk voor de resultaten die in de uiteindelijke (her)beoordelingsrapportage, Bijlage VI, 

worden opgenomen. 
Toelichting 

De criteria die worden gesteld bij de beoordeling van bovengrondse stalen tanks is afwijkend van de criteria die zijn gesteld in de  

KC-106/03.  Bij beoordeling van bovengrondse installaties moeten de criteria uit deze keuringscriteria worden gehanteerd.   
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16.  EISEN TE STELLEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM 

16.1  Intern kwaliteitsbewakingsschema (IKB-schema) 

Het kwaliteitsplan van de tankinstallateur of beoordelingseenheid zal worden beoordeeld. Deze beoor-

deling omvat minimaal de aspecten die vermeld zijn in het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 

 

Als onderdeel van zijn kwaliteitsplan dient de tankinstallateur of beoordelingseenheid te beschikken 

over een door hem toegepast schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema). 

In dit IKB-schema dient aantoonbaar te zijn vastgelegd: 

 welke aspecten door de tankinstallateur worden gecontroleerd; 

 volgens welke methoden die controles plaatsvinden; 

 hoe vaak deze controles worden uitgevoerd; 

 hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard. 

Het IKB-schema moet zijn voorzien van een index met ingangsdatum, versienummer en validatie door 

de eindverantwoordelijke persoon binnen het bedrijf en een geldig uittreksel uit het handelsregister. 

De tankinstallateur of beoordelingseenheid dient voorts te kunnen overleggen: 

 een schriftelijke procedure voor de door hem te treffen maatregelen bij gesignaleerde tekortko-

mingen; 

 een schriftelijke procedure voor de behandeling van klachten over uitgevoerde werk-

zaamheden; 

 de gehanteerde werkinstructies, veiligheidsinstructies, controleformulieren en een klach-

tenregistratieformulier. 

De taken, bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd in een 

organisatieschema of structuurdiagram. In het structuurdiagram moeten de deelkwalificaties per 

medewerker tot uiting komen. 

 

16.2  Documentenbeheer  

De vigerende documenten, zoals het kwaliteitsplan (IKB-schema), werkinstructies, normen, richtlijnen 

en checklisten, moeten beschikbaar zijn. 

 

De tankinstallateur of beoordelingseenheid moet binnen 1 maand na afronding van de (her)beoordeling 

en eventuele (her)classificatiewerkzaamheden respectievelijk het (her)beoordelingsrapport en 

installatiecertificaat volledig naar waarheid invullen en registreren via de meldingswebsite van Kiwa. 

Deze is toegankelijk via http://portal.kiwa.info (zie paragraaf 1.4.1 en 1.4.3) 

 

Op de meldingswebsite moet de gecertificeerde tankinstallateur of beoordelingseenheid de van 

toepassing zijnde gegevens digitaal invoeren. Op basis hiervan zal Kiwa het beoordelingsrapport en het 

installatiecertificaat valideren en registreren. Wanneer onjuiste gegevens zijn ingevoerd kan Kiwa de 
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registratie ongedaan maken.  

17.  SAMENVATTING ONDERZOEK EN CONTROLE 

In dit hoofdstuk is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:  

 Toelatingsonderzoek; 

 Controle onderzoek op prestatie-eisen, proceseisen en producteisen; 

 Controle op het kwaliteitssysteem. 

Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controle onderzoek door Kiwa zal worden 

uitgevoerd. Onderzoeksmatrix: 

In hoofdstuk 4 wordt op detailniveau aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan. 

Onderzoek in kader van 

Toezicht door Kiwa na certificaatverlening 

Omschrijving eis 

 

Artikel KC-111/01 

Toelatingsonderzoek 

Controle Frequentie per jaar 

 

Proceseisen Zie H4 X X Minimaal 1 kantoor en (her)beoordeling 

 

17.1  Afspraken over de uitvoering van certificatie 

In dit hoofdstuk zijn de in het College van Deskundigen TTA gemaakte afspraken over de uitvoering van 

certificatie door de Certificatie Instelling vastgelegd. 

 

17.1  Certificatiepersoneel 

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

Certificatiedeskundigen: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de beoordeling van 

de rapporten van auditors; 

Auditors: belast met de uitvoering van de externe beoordeling bij de installateur/beoordeelingseenheid 

op de projecten en op het kantoor. 

Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 

toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles en 

beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen. 

 

17.1.1 Kwalificatie-eisen 

Door het College zijn de volgende kwalificatie-eisen vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL: 

Certificatiepersoneel Opleiding Ervaring 

Certificatiedeskundige HBO-niveau met: 

- Werktuigbouwkunde, chemie, elektrotechniek of vergelijkbaar; 

- MVK of gelijkwaardig  

- Auditor training 

3 jaar met 

procescertificatie 

 

Kennis van 
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BRLK903, K904, K905, KC102, KC103, KC104, KC105, KC106, KC111 en relevante product beoordelingsrichtlijnen 

Nederlandse en Europese wet- regelgeving op het gebied van tankinstallaties, waaronder o.a. het Bouw Besluit en ARBO 

- wetgeving elektrochemische corrosie, passieve corrosi bescherming, kathodische bescherming, grondmechanica in 

relatie tot de mechanica van de tankinstallatie lekdetectiesystemen, mechanische en elektronische 

overvulbeveiligssystemen en anti-hevelbeveiligers,brandcompartimentering, elektrostatische ontlading, 

ontstekingsbronnen in relatie tot tankinstallaties, de diverse leidingsystemen en hun verbindingstechnieken 

de normen genoemd in de BRL-K903, K904, K905. 

Auditor MBO-niveau met :: 

- Werktuigkunde, chemie, elektrotechniek of vergelijkbaar  

- Auditor training   

- Kwalificatie door de certificatiedeskundige 

3 jaar met 

procescertificatie 

 

Kennis van 

BRL-K903, K904, K905, KC102, KC103, KC104, KC105, KC106, KC111 en relevante productbeoordelingsrichtlijnen 

Nederlandse en Europese wet- regelgeving op het gebied van tankinstallaties, waaronder o.a. het Bouw Besluit en ARBO 

– wetgeving, elektrochemische corrosie, passieve corrosiebescherming, kathodische bescherming, grondmechanica in 

relatie tot de mechanica van de tankinstallatie, lekdetectiesystemen, mechanische en elektronische 

overvulbeveiligssystemen en antihevelbeveiligers, brandcompartimentering, elektrostatische ontlading, 

ontstekingsbronnen in relatie tot tankinstallaties, de diverse leidingsystemen en hun verbindingstechnieken 

de normen genoemd in de BRL-K903, K904, K905.  

Beslisser HBO-niveau in een van de volgende disciplines: 

- Product en procescertificatie 

- Diploma I&K3 opleiding 

5 jaar 

Managementervaring 

Kennis van 

BRL-K903, K904, K905, KC102, KC103, KC104, KC105, KC106, KC111 en relevante productbeoordelingsrichtlijnen 

Nederlandse en Europese wet- regelgeving op het gebied van tankinstallaties, waaronder o.a. het Bouw Besluit en ARBO 

– wetgeving, elektrochemische corrosie, passieve corrosiebescherming, kathodische bescherming, grondmechanica in 

relatie tot de mechanica van de tankinstallatie, lekdetectiesystemen, mechanische en elektronische 

overvulbeveiligssystemen en antihevelbeveiligers, brandcompartimentering, elektrostatische ontlading, 

ontstekingsbronnen in relatie tot tankinstallaties, de diverse leidingsystemen en hun verbindingstechnieken 

de normen genoemd in de BRL-K903, K904, K905. 

Opleiding en ervaring van het betrokken certificatie- en auditpersoneel moet aantoonbaar zijn 

vastgelegd.  

 

17.2  Specifieke door het CvD TTA vastgestelde regels 

Door het College van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en Appendages (CvD TTA) zijn de volgende 

specifieke regels vastgelegd, die bij uitvoering van certificatie moeten worden gevolgd. 

 

De jaarrapportage aan het College dient de resultaten van certificatie en audits te bevatten. 

Afspraken over de uitvoering van het certificatie onderzoek zijn; 

 

Het bedrijf moet voordat het (her)beoordelingen of  (her)classificaties gaat uitvoeren succesvol een 

documentatie audit hebben ondergaan. Certificatie Instelling geeft hier een verklaring over. Op basis van 

deze verklaring kan het bedrijf opdrachtgevers informeren over de status van het certificatie onderzoek. 
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Het bedrijf wat een toelatingsonderzoek ondergaat moet  2 (her)beoordelingen zonder tekortkomingen 

gemaakt hebben, wil deze gecertificeerd te kunnen worden. 

 

17.3  Sanctiebeleid 

Doelstelling: Het ontwerp en inzichtelijk maken van een systeem, dat het functioneren van de 

certificaathouders op een objectieve manier inzichtelijk of meetbaar maakt. Tevens dient door dit 

systeem een duidelijke relatie gelegd te worden tussen het (niet) functioneren van de gecertificeerde 

tankinstallateur en de eventueel uit te voeren acties c.q. sancties door de Certificatie Instelling richting 

certificaathouder.  

 

Methode: Als richtlijn is de ISO 2859 gekozen voor het opzetten van het meetsysteem. Omdat elke 

beoordeling volgens een bepaald rapportagemodel moet worden gerapporteerd is het mogelijk om de 

ISO 2859 toe te passen. Tijdens het ontwerpen van het beoordelingssysteem was het een logische stap 

om de frequentie van de bezoeken aan de installateurs/beoordelingseenheden mee te nemen in het 

ontwerp. Hierbij is een afgeleide gemaakt van de steekproeftabellen voor het bepalen van de 

(verhoogde) controlefrequenties bij de tankinstallateur.  

 

Royement certificaathouder: Wanneer een herbeoordeling door het gecertificeerde bedrijf niet in 

overeenstemming met de processtappen zoals beschreven in hoofdstuk 4  wordt uitgevoerd, dient de 

Certificatie Instelling het bedrijf te sanctioneren en kan de Certificatie Instelling de 

certificatieovereenkomst op basis van deze keuringscriteria ontbinden.  

Uitgesloten zijn situaties waarbij het bevoegd gezag vooraf schriftelijke dispensatie heeft verleend om 

een beoordeling volgens deze keuringscriteria uit te voeren. De certificaathouder moet de Certificatie 

Instelling vooraf schriftelijk infomeren wanneer het bevoegde gezag een dispensatie heeft verleend.  

 

17.4  Aanvullende begripsomschrijvingen 

AQL: (acceptable quality level) Het aanvaardbaar kwaliteitsniveau, oftewel het maximaal percentage 

foute producten (defectives) of het maximaal aantal fouten (defects) per honderd eenheden, welke uit 

het oogpunt van steekproefkeuring beschouwd kan worden als een bevredigend procesgemiddelde. 

Keuringsplan: Een beschrijving van de keuringen behorende bij het kwaliteitssysteem. 

Kwaliteit: Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een proces dat van belang is voor het 

voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften. 

Kwaliteitssysteem: De organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en 

voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg. 

Kwaliteitszorg: Dat aspect van de totale management-functie dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en ten 

uitvoer brengt. 
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17.5  Controles bij tankinstallateurs en beoordelingseenheden 

De auditors van de Certificatie Instelling oefenen regelmatig controles uit bij de gecertificeerde 

tankinstallateur/beoordelingseenheden op de naleving van zijn verplichtingen. Deze controles vinden op 

willekeurige tijdstippen plaats en de frequentie is vastgesteld. De controles vinden plaats in het bedrijf 

van en op locaties waar de werkzaamheden worden verricht en zullen tenminste omvatten: 

 Controle op het in de regeling vastgelegde proces.  

 Controle op het gehanteerde IKB-schema en de resultaten van de registraties.  

 Controle op de naleving van procedures ten aanzien van klachtbehandeling en corrigerende 

maatregelen.  

 Controle op de krachtens de overeenkomst vastgelegde verplichtingen. 

De certificaathouder is verplicht tot tijdige schriftelijke meldingen van door hem te verrichten 

werkzaamheden met aanduiding van de plaats, het tijdstip of de periode van uitvoering, alsmede de 

omvang van de werkzaamheden. Deze meldingen worden door de Certificatie Instelling verzameld en 

geregistreerd. Op basis van deze informatie worden steekproefcontroles gepland en uitgevoerd. 

 

17.6  Frequentie van externe controles 

Bij de inwerkingtreding van deze keuringscriteria is de frequentie vastgesteld op 1 kantooraudit per jaar. 

Tijdens de certificatieperiode zullen onaangekondigd audits worden afgelegd op projecten op basis van 

de gedane meldingen van werkzaamheden. Hierbij wordt een frequentie beoogd als weergegeven in 

tabel 9.  

Aantal (her)beoordelingen van 
 tankinstallaties 

Aantal audits normale frequentie 
Tabel 2A 

Aantal audits verhoogde frequentie 
Tabel 2B 

< 15 
15 -  20 
21 -  25 
26 -  30 
31 -  40 
41 -  50 
51 -  60 
61 -  70 
71 -  80 
81 -  90 
91 - 100 
101 - 110 
111 - 120 
121 - 130 
131 - 140 
141 - 150 
151 - 160 

> 160 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

5 
6 
8 
9 

11 
13 
14 
15 
16 
18 
20 
21 
22 
24 
26 
28 
30 
32 

 Tabel 17.6: Overzicht van controlefrequenties 
 

Toelichting 

De controlefrequentie op basis van ISO 2859 is per jaar als volgt. De audits moeten  gebeuren op basis van steekproeven 

volgens ISO 2859-1; 1999, Sampling procedures for inspection by attributes – sampling schemes indexed by acceptance quality 

limit (AQL) for lot-by-lot inspection volgens tabel “General Inspection Level II” gehanteerd met een AQL van 15 voor normale 
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beoordelingen volgens Table 2A. Voor bedrijven die een jaar geregeld met tekortkomingen presteren kan de 

beoordelingsfrequentie verhoogd worden naar Table 2B voor verhoogde (tightened) inspectie met de AQL 15. 

 

In Tabel 9 is de relatie tussen het aantal (her)beoordelingen (gedane meldingen) en het aantal door de 

Certificatie Instelling te verrichten controle bezoeken weergegeven.  

 

17.7  Sancties c.q. maatregelen bij tekortkomingen  

Indien bij de controle afwijkingen worden vastgesteld zullen de volgende maatregelen c.q. acties 

kunnen worden ondernomen volgens het Reglement voor Productcertificatie: 

a. een schriftelijke waarschuwing; 

b. extra controles ter verificatie van het herstel van geconstateerde tekortkomingen; 

c. aanpassing van het IKB-schema; 

d. een tijdelijke verhoging van de controlefrequentie naar niveau III bepaald door de Certificatie 

instelling; de controles worden per direct uitgevoerd binnen een periode van 1 jaar; indien het 

totaal aantal vervolgcontroles uitwijst dat weer wordt voldaan wordt de normale 

controlefrequentie weer gehanteerd; 

e. opschorting van het recht op het gebruik van het procescertificaat gedurende een bepaalde 

minimale periode, voor alle activiteiten; 

f. onmiddellijke beëindiging van de certificatieovereenkomst;  

g. publicatie van de onder e. of f. genoemde maatregelen in die organen die de Certificatie 

Instelling daarvoor geschikt acht, indien de certificaathouder toch activiteiten ontplooit. 

De Certificatie Instelling stelt de certificaathouder schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte 

van zijn beslissing. Indien bovenvermelde maatregelen extra kosten voor de Certificatie Instelling met 

zich meebrengen, worden deze aan de tankinstallateur doorberekend. De tankinstallateur zal alle 

geconstateerde gebreken corrigeren, de Certificatie Instelling zal waar nodig dit herstel controleren. 

Binnen de gestelde periode van opschorting , als bedoeld in punt e, blijft de overeenkomst van kracht. 

Indien binnen de gestelde periode geen adequate corrigerende maatregelen zijn getroffen, zal de 

Certificatie Instelling de overeenkomst beëindigen. 

 

De Certificatie Instelling is verplicht, ingeval de veiligheid in het geding is en/of ter voorkoming van 

verdere schade, de afnemer(s) van de betreffende ondernemer te informeren. De certificaathouder is 

verplicht in die gevallen de Certificatie Instelling te voorzien van een lijst van afnemers. 
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- NEN-EN 287-1: 2004, ”Het kwalificeren van lassers-staal” 

- NEN-EN 5817:2007, “Lassen-kwaliteitsniveau’s voor onvolkomenheden”; 

- NEN-EN 12954:2001, “Kathodische bescherming van metalen constructies in de grond of in het 

water”; 

- NEN-EN 12285-1: 2003 “Fabrieksmatig vervaardigde tanks “; 

- NEN-EN 13121: 2005 “Bovengrondse tanks en vaten van met glasvezel versterkte kunststoffen”. 

- NEN-EN 13509:2003, “Meettechnieken van kathodische bescherming”; 

- NEN-EN 13636:2004,”” Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping”; 

- ISO 15607:2003, “Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden-lasmethodebeschrijving”. 

- NEN-EN 50162:2004 “Bescherming tegen corrosie door zwerfstromen uit gelijkspanningssystemen”; 

- NEN 5773:1990 “Bodem-bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van geo-elektrische 

metingen“; 

- NPR-CLC/TR 50404:2003 “Electrostatics-Code of practice for the avoidance of hazards due static 

electricity” ; 
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- NPR-R 44-001:1999 “Veiligheid van Machines-Richtlijnen en aanbevelingen ter vermijding van 

gevaren als gevolg van statische elektriciteit”; 

- “Niet Destructief Onderzoek “, W.J.P. Vink, 1e druk 1989, Delfse Universitaire Pers, ISBN 90-407-

1147-X; 

- PBV-P107776: 2003 Richtlijn “Tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en 

bovengronds”; 

- PGS 15, “Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen “, 2004 , Ministerie van VROM; 

- PGS 29, “Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks 

“, 2004, Ministerie van VROM; 

- PGS 30, “Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties “, 2005, Ministerie van 

VROM; 

- “Proactive Maintenance For Mechanical Systems “, E.C. Fitch, 1e druk 1992, Elsevier Service 

Publischers, ISBN 1-85617-166-3.
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BIJLAGE I  BODEMWEERSTANDSMETING 

Voor ondergrondse tanks voor drukloze opslag geldt: 

- SEW < 100 Ωm  kathodische bescherming is verplicht  

- SEW > 100 Ωm kathodische bescherming is niet noodzakelijk. 

 

Het is van belang om te weten of de SEW van de bodem verandert in verband met de 

noodzaak van kathodische bescherming. De mogelijkheid bestaat dat op een ondergrondse 

stalen tankopslaginstallatie waar geen kathodische bescherming nodig was deze nu wel nodig 

is. Om de bodemweerstand te bepalen wordt gebruik gemaakt van de grondboormethode. Als 

de grondboormethode niet toegepast kan worden, moet de bepaling uitgevoerd worden volgens 

de Wennermethode. 
Toelichting: 

Indien de bodem bestaat uit een harde bodem (stenen,rotsformaties) of  een te hoge grondwaterstand heeft kan geen 

grondboring worden verricht. In deze situaties kan de Wennermethode worden toegepast (in Nederland wordt  de 

Wennermethode slechts incidenteel toegepast).  

  

 Grondboormethode 

Om de SEW van de bodem te bepalen volgens de grondboormethode dient met een grondboor 

bij 0,5 m diepte en telkens om de 0,5 m een monster te worden genomen. De inspecteur dient 

hiermee door te gaan tot een gelijke diepte als het niveau van de onderzijde van de tank is 

bereikt. Het monster moet uit de tankput worden genomen. Bevat de tankput meer dan 3 tanks 

dan moet een extra boring worden verricht. Dit herhaalt zich per 3 tanks, dus bij 4 tanks, 7 

tanks, 10 tanks etc. Wanneer bij één bepaling is vastgesteld dat kathodische bescherming 

noodzakelijk is hoeven geen aanvullende boringen te worden verricht, alle tankinstallaties 

dienen te worden voorzien van kathodische bescherming.   
Toelichting: 

De aardingsweerstandsmeter produceert een wisselspanning over het meetkroesje. Over het meetkroesje staat een 

spanning van 100 Volt. De stroom door het meetkroesje wordt gemeten. Het bepalen van de weerstand met de meter 

gaat volgens een brugschakeling. 
 

Bij zakking van het grondwater t.g.v. droge omstandigheden moet er rekening mee gehouden 

worden dat de uiteindelijke bepaling van de SEW bepaald wordt door de SEW van de droge 

bodem aangevuld met grondwater. Er moet een verhouding van drie delen bodem en één deel 

grondwater worden aangehouden. De "natte" SEW is bepalend voor het interpreteren van de 

meetwaarden. 
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BIJLAGE II  GEVAARLIJKE STOFFEN 

In deze beoordelingsrichtlijn wordt de brandgevarenklasse gevolgd zoals beschreven in de 

NPR7910-1. Voor bijtende en corrosieve stoffen wordt de classificatie van de WMS-gevolgd. Voor 

deze beoordelingsrichtlijn dient de gevaren-classificatie van tabel 2 te worden gevolgd. 
Opmerking: De brandgevarenklasse volgens de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS) is nagenoeg gelijk met de NPR7910-1. 

 
Klasse Vlampunt WMS     

categorie 
Etiket 

WMS 

Praktische indeling die in 
deze BRL wordt gevolgd *** 

WVGS 
categorie 

K0 vlampunt < 0°C 
en kookpunt < 35 
°C 

Zeer licht 
ontvlambaar 

Pentaan, heptaan, tolueen 
 

Klasse 3,  
PG I 

K1 vlampunt < 21 °C 
en niet vallend 
onder K0 

Licht 
ontvlambaar 

 

Benzine, benzeen, 
petroleumether, bio-ethanol, 
condensaat, hexaan 
tetrathydrothiofeen,  
methylethylketon (MEK) 

Klasse 3,  
PG II 

K2 21 °C ≤ vlampunt 
≤ 55 °C 

Ontvlambaar 

 

Kerosine, terpetine, solvent, 
nafta, jetfuel, ruitesproeier 
anti-vries,  ethanol oplossing 

Klasse 3,  
PG II/III 

K3 55 °C ≤ vlampunt 
≤ 100 °C 

Brandbaar  Afgewerke olie*, diesel**, 
hbo, gasolie, biodiesel  

Klasse 3,  
PG III  

K4 vlampunt > 100 °C Brandbaar  Stookolie,  smeerolie, 
remolie, koelvloeistof, glycol, 
PPO, hydraulische oliën 

Klasse 3, 
geen PG 
of  
Klasse 9 

 
Bijtend 

(corrosief); 
Schadelijk; 
Irriterend; 

Giftig  

-  
Bijtend,  
 
Schadelijk, 
 
Giftig 
 

 

 

Oplossingen van natronloog, 
zoutzuur, kaliloog, zwalzuur, 
salpeterzuur, ureum 
(katalysatorvloeistof), 
ammonia 

Klasse 8,  
PG I /II/III 
 
Geen Klasse 
 
Klasse 6.1 
PG II 

Tabel 2:   Gevarenklassen volgens de NPR-7910-1, de WMS en de WVGS  
 

*   Wanneer afgewerkte olie voldoet aan de EURAL wordt het aangemerkt als een K3-product. 

**  Dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt hoger dan 55 °C en ten hoogste 100°C, deze hebben UN-nr. 1202.  

***   De veiligheidsbladen welke bij producten worden geleverd zijn bepalend voor de werkelijke klasse waartoe een  

  product moet worden gerekend.  

 

Toelichting 

Gevaarlijke stoffen die behoren tot één of meer gevaarscategorieën, moeten worden geëtiketteerd 

volgens de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Door de etikettering wordt bij elke aflevering van 

chemicaliën gewezen op de mogelijke risico’s voor mens en milieu, op aanbevolen 

voorzorgsmaatregelen en op noodmaatregelen bij ongevallen. Voor fabrikanten, importeurs en 

handelaren is etikettering volgens de regels bovendien geboden met het oog op hun aansprakelijkheid. 
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WMS-classificatie 

De volgende WMS-klassen zijn te onderscheiden 

Categorie ontplofbaar;  

Categorie oxyderend;  

Categorie zeer licht ontvlambaar = K0 (vlampunt < 0°C en kookpunt < 35 °C) ;  

Categorie licht ontvlambaar = K1 (vlampunt < 21 °C en niet vallend onder K0);  

Categorie ontvlambaar = K2 (21 °C ≤ vlampunt ≤ 55 °C); 

Categorie brandbaar = K3 (55 °C ≤ vlampunt ≤ 100 °C) en K4 (vlampunt > 100 °C);  

Categorie zeer vergiftig;  

Categorie vergiftig;  

Categorie schadelijk;  

Categorie bijtend;  

Categorie irriterend;  

Categorie sensibiliserend;  

Categorie kankerverwekkend (Carciogeen);  

Categorie mutageen(Mutageen);  

Categorie voor de voortplanting vergiftig (Reprotoxisch);  

Categorie milieugevaarlijk.  

 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS). Deze 

wet is een zogenaamde raamwet, die een aantal uitvoeringsvoorschriften kent. De regelgeving op het 

gebied van transport van gevaarlijke stoffen is in diverse nationale en internationale wetten en daarop 

gebaseerde uitvoeringsbesluiten per vervoerstak (weg, spoor, binnenscheepvaart, zeevaart, lucht) 

vastgelegd. Het vervoer over land is geregeld in een uitvoeringsvoorschrift van de WVGS, namelijk het 

Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen, het VLG. Het VLG is een vertaling van het 

internationale ADR. 

 

De WVGS-classificatie  

Klasse 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen 

Klasse 2 Gassen 

Klasse 3 Brandbare vloeistoffen 

Klasse 4.1 Brandbare vaste stoffen 

Klasse 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen 

Klasse 4.3 Stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen 

Klasse 5.1 Oxiderende stoffen 

Klasse 5.2 Organische peroxiden 

Klasse 6.1 Giftige stoffen 
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Klasse 6.2 Infectueuze stoffen 

Klasse 7 Radioactieve stoffen 

Klasse 8 Bijtende stoffen 

Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen 

 

Verpakkingsgroepen 

De WVGS kent voor verpakkingen een additionele classificatie,  de verpakkingsgroep (PG): 

Verpakkingsgroep I  PG I Zeer gevaarlijk, 

Verpakkingsgroep II  PG II Gevaarlijk  (vlampunt < 23 °C); 

Verpakkingsgroep III  PG III Minder gevaarlijk (23 °C ≤ vlampunt ≤ 61 °C); 

Geen verpakkingsgroep Geen PG Niet gevaarlijk  (vlampunt> 61 °C). 
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BIJLAGE III  VEILIGHEIDSMAATREGELEN BESLOTEN RUIMTEN 

Produkt Produkt eigenschappen Risico's bij gecleande tanks Te Treffen Maatregelen  Verplichte documenten  

HBO 
DIESEL 
GASOLIE 
SMEEROLIE 

K3, kan geringe hoeveelheden 
toxische toevoegingen bevatten 
zoals: benzeen en furfural 
 
Furfural zal vanwege douane 
voorschriften worden toege-
voegd.    

Gevaar van opname door inademing bij tem-
peratuur  ≥ 20 °C t.g.v. uitdampen van toxis-
che dampen; gevaar op opname door de 
huid; gevolgen voor de gezondheid bij zeer 
langdurige blootstelling aan handen en irrita-
tie van de ogen. 
 
Benzeen wordt door de huid opgenomen, 
voorkom daarom langdurige blootstelling. 
Furfural is giftig bij inademen en inslikken. 
 

Vóór betreden meten op O2 concentratie en 
explosiegevaar, aanwijzen van 2e man bij 
mangat, goede ventilatie, aanwezigheid van 
tanktrap, besteed aandacht aan vluchtwegen 
en de aanwezigheid van andere risico's. 
 
Tijdens inspectie het dragen van een snuitje 
met een gesloten veiligheidsbril of vol-
gelaatsmasker met filter, dragen van een 
plastic overal, dragen van plastic hand-
schoenen, tijdens inspectie controleren op O2 
concentratie en explosiegevaar. 
 
Voorwaarde bij uitvoering: maximale ver-
blijfsduur in tank is 3/4 uur, goede ventilatie 
van ruimte. 
 

Werkvergunning en/of gasvrijverklaring door 
deskundige (b.v. gasdokter). 
 
Minimaal metingen uitvoeren op: 
- O2 concentratie 
- Explosiegevaar 
- Benzeen bij smeerolie en diesel 
 
Indien de tank niet gasvrij is nogmaals venti-
leren en vervolgens nieuwe gasmeting uitvoe-
ren. 
 

ALCOHOL 
BUTANOL 

K1 (zeer brandgevaarlijk), de 
stoffen zijn in aanzienlijke 
concentratie vernevelend en 
irriterend. 
 
 
 

Opname door inademing kan leiden tot be-
wusteloosheid. Bij zeer langdurige blootstel-
ling en intensief huidcontact kunnen  
Lever- en nierbeschadigingen optreden. 

Vóór betreden meten op O2 concentratie en 
explosiegevaar, aanwijzen van 2e man bij 
mangat, goede ventilatie, aanwezigheid van 
tanktrap, besteed aandacht aan vluchtwegen 
en de aanwezigheid van andere risico's. 
 
Tijdens inspectie het dragen van een snuitje 
met een gesloten veiligheidsbril of volgelaats-
masker met filter, dragen van een plastic 
overal, dragen van plastic handschoenen, 
tijdens inspectie controleren op O2 con-
centratie en explosiegevaar. 
 
Voorwaarde bij uitvoering: maximale verblijfs-
duur in tank is 3/4 uur, goede ventilatie van 
ruimte. 
 

Werkvergunning en/of gasvrijverklaring door 
deskundige (b.v. gasdokter). 
 
Minimaal metingen uitvoeren op: 
- O2 concentratie 
- Explosiegevaar 
 
Indien de tank niet gasvrij is nogmaals venti-
leren en vervolgens nieuwe gasmeting uitvoe-
ren. 

PETROLEUM K2 (brandgevaarlijk), bevat 
toxische toevoegingen zoals 
furfural, tetraethyllood en 
benzeen in hogere concentratie 
dan in benzine. 
 
 
De toxische stoffen vallen onder 
de categorie vergiften. 
Inademen, inslikken en opname 
door de huid moet worden voor-
komen.    

Gevaar op inademing door uitdampen van 
toxische dampen; gevaar op opname door de 
huid; gevolgen voor de gezondheid bij zeer 
langdurige blootstelling aan handen en irrita-
tie van de ogen. 
 
Benzeen wordt door de huid opgenomen, 
voorkom daarom langdurige blootstelling. 
Furfural is giftig bij inademen en inslikken.  

Vóór betreden meten op O2 concentratie en 
explosiegevaar, aanwijzen van 2e man bij 
mangat, goede ventilatie, aanwezigheid van 
tanktrap, besteed aandacht aan vluchtwegen 
en de aanwezigheid van andere risico's. 
 
Tijdens inspectie het dragen van perslucht 
met volgelaatsmasker, dragen van een plastic 
overal, dragen van plastic handschoenen, 
tijdens inspectie controleren op O2 concentra-
tie en explosiegevaar. 
Voorwaarde bij uitvoering: maximale verblijfs-
duur in tank is 3/4 uur. 

Werkvergunning en/of gasvrijverklaring door 
deskundige (b.v. gasdokter). 
 
Minimaal metingen uitvoeren op: 
- O2 concentratie 
- Explosiegevaar 
- Benzeen  
- Polytest 
 
Indien de tank niet gasvrij is nogmaals venti-
leren en vervolgens nieuwe gasmeting uitvoe-
ren. 

BENZINE 
AFGEWERKTE OLIE 

K1 (zeer brandgevaarlijk), bevat 
toxische toevoegingen zoals: 
benzeen, tetraehtyllood, 
tetramethyllood en furfural  
 
Loodvrije benzines zullen over 
het algemeen meer benzeen 
bevatten terwijl loodhoudende 
benzines teraethyllood of tetra-
methyllood bevatten.  
 
Alle genoemde stoffen vallen 
onder de categorie vergiften en 
worden door de huid 
opgenomen. Inademen en inslik-
ken moet worden voorkomen.   

Opname door inademing; gevaar op uit-
dampen van toxische dampen; gevaar op 
opname door de huid; gevolgen voor de 
gezondheid bij langdurige blootstelling aan 
handen en irritatie van de ogen.  
 
De genoemde toxische stoffen worden o.a. 
door de huid opgenomen, voorkom daarom 
langdurige blootstelling. 
 
Furfural is giftig bij inademen en inslikken. 

Vóór betreden meten op O2 concentratie en 
explosiegevaar, aanwijzen van 2e man bij 
mangat, goede ventilatie, aanwezigheid van 
tanktrap, besteed aandacht aan vluchtwegen 
en de aanwezigheid van andere risico's. 
 
Tijdens inspectie het dragen van perslucht 
met volgelaatsmasker, dragen van een plastic 
overal, dragen van plastic handschoenen,  
tijdens inspectie controleren op O2 concentra-
tie en explosiegevaar. 
 
Voorwaarde bij uitvoering: maximale ver-
blijfsduur in tank is 3/4 uur. 
 

Werkvergunning en/of gasvrijverklaring door 
deskundige (b.v. gasdokter). 
 
Minimaal metingen uitvoeren op: 
- O2 concentratie 
- Explosiegevaar 
- Benzeen  
- Polytest 
 
Indien de tank niet gasvrij is nogmaals 
ventileren en vervolgens nieuwe gasmeting 
uitvoeren. 
 

BENZEEN 
TOLUEEN 
OPLOSMIDDELEN 

K1 (zeer brandgevaarlijk), in het 
algemeen behoren oplosmid-
delen (o.a. benzeen en tolueen) 
tot zeer gevaarlijke en giftige 
stoffen en zijn zeer schadelijk bij 
inademen en opname door de 
huid. 

Opname door inademing; gevaar op uit-
dampen van toxische dampen; gevaar op 
opname door de huid; gevolgen voor de 
gezondheid bij langdurige blootstelling. 
Oplosmiddelen (benzeen, tolueen) behoren 
tot de kankerverwekkende stoffen.  
 
De genoemde toxische stoffen worden o.a. 
door de huid opgenomen.  
Vermijd alle contact. 
 

Vóór betreden meten op O2 concentratie en 
explosiegevaar, aanwijzen van 2e man bij 
mangat, goede ventilatie, aanwezigheid van 
tanktrap, besteed aandacht aan vluchtwegen 
en de aanwezigheid van andere risico's. 
 
Tijdens inspectie het dragen van perslucht 
met volgelaatsmasker, dragen van een plastic 
overal, dragen van plastic handschoenen,  
tijdens inspectie controleren op O2 concentra-
tie en explosiegevaar. 
 
Voorwaarde bij uitvoering: maximale ver-
blijfsduur in tank is 3/4 uur. 

Werkvergunning en/of gasvrijverklaring door 
deskundige (b.v. gasdokter). 
 
Minimaal metingen uitvoeren op: 
- O2 concentratie 
- Explosiegevaar 
- Oplosmiddel (benzeen, tolueen)  
 
Indien de tank niet gasvrij is nogmaals 
ventileren en vervolgens nieuwe gasmeting 
uitvoeren. 
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BIJLAGE IV  MODEL CERTIFICAAT KC-111/01 VOOR EEN 

BEOORDELINGSEENHEID      
Nummer K-voorbeeld Vervangt K-voorbeeld 
    
Uitgegeven 2007-04-01 Datum 2000-01-01 
  
certificaat 
KC-111/01 

 
 
 
 
 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 
controles, is  
 

[Naam installateur/ beoordelingseenheid]   
gecertificeerd voor het uitvoeren van (her)beoordelingen die onderdeel 
uitmaken van een (her)classificatie op bovengrondse tankinstallaties door een 
BRK-K 903/07 gecertificeerde installateur. De uitgevoerde processen van de 
(her)beoordeling worden geacht te voldoen aan KC-111/01 “Keuringscriteria 
van bovengrondse tankinstallaties”.  
 
De beoordelingseenheid is bevoegd voor de (her)beoordeling van: 

 Bovengrondse stalen tankinstallaties; 
 Bovengrondse kunststof tankinstallaties; 

 

 
ing. P.J. Baars MSc. 
Manager Transport & Energy 
Kiwa N.V. 
 

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
productcertificatie. 
 
Dit certificaat bestaat uit 2 pagina’s. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 
 
 

Onderneming   
[beoordelingseenheid]  
 
 
Tel.  
Fax  
E-mail  
Internet  

  

 
 

Kiwa N.V.  
Certificatie en Keuringen 
Sir W. Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK ZH 
 
Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
E-mail certif@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 
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certificaat KC-111/01 (her)beoordeling in kader van 
(her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties  
PROCESSPECIFICATIE    

Gecertificeerde beoordelingseenheid voor de (her) beoordeling deel uitmakend van de (her)classificatie van bovengrondse 
tankinstallaties:  

 Stalen tankinstallaties 
 Kunststof tankinstallaties  

 

De processen zijn uitsluitend bestemd om de bovengronde tankinstallaties welke zijn aangelegd 
overeenkomstig de BRL-K903 voor de opslag van milieu-, bodembedreigende- of ontvlambare producten bij 
een (her)classificatie objectief en deskundig te kunnen beoordelen.   
 
TOEPASSINGSGEBIED 
De keuringscriteria KC-111/01 zijn van toepassing op bovengrondse tankinstallatie waartoe behoren:  

a) de bovengrondse tank, bijbehorende boven-/ondergrondse leidingen, appendages, vulpunten, 
overvulbeveiligingsysteem, bliksembeveiliging, aarding, anthevelvoorzieningen, trap, bordes, opvangbakken, 
aanrijdbeveiliging en brandwerende voorzieningen en; 

b) bovengrondse tankinstallaties met tanks met een volume van 0,5 m3 (500 liter) tot ten hoogste 300 m3 (300.000 liter) 
en; 

c) bovengronds tankinstallaties met enkelwandige-, dubbelwandige- of compartimententanks en; 
d) bovengrondse tankopslaginstallaties, waarin vloeibare producten worden opgeslagen die als milieu-, 

bodembedreigend of (brand)gevaarlijk moeten worden aangemerkt en; 
e) stalen en kunststof tankopslaginstallaties of combinaties hiervan. In situaties waar in het opnemen van de technische 

conditie onderscheid moet worden gemaakt in de criteria voor staal en kunstof zal dit expliciet in de tekst worden 
vermeld en; 

f) bovengrondse stationaire  tankinstallaties welke kunnen worden gerekend onder het toepassingsgebied van de BRL-K 
903 en; 

g) tanks met een extra druk op de hydrostatische vloeistofdruk tot maximaal 0,5 bar(g) en; 
h) boven-/ en ondergrondse leidingen behorend bij de tankinstallatie met een diameter tot ten hoogste DN 150 en een 

maximale toelaatbare druk (PS) 12 bar(g).   
 
UITSLUITINGEN 
Uitgesloten van het certificeringschema volgens deze keuringscriteria zijn (her)beoordelingen op afwijkende installaties, tenzij de 
afwijkingen op basis van de installatie kunnen beoordeeld op basis van een door de Certificatie Instelling geautoriseerd 
inspectieprogramma dat aanluit op de PBV-P107776 Richtlijn “tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en 
bovengronds: 2003”. De PBV-P107776 Richtlijn is een procesomschrijving, die aangeeft volgens welke ontwerpstappen er een 
ontwerp van een installatie tot stand komt, hetgeen zorgdraagt voor een vergelijkbaar risiconiveau ten opzichte van BRL-K903 
gecertificeerde tankinstallaties. De PBV-P107776 Richtlijn is beschikbaar via www.infomil.nl.  
Mobiele tanks welke zijn voorzien van een UN-keur vallen buiten het toepassingsgebied van deze keuringscriteria. Hiervoor 
dienen de voorschriften uit de ADR/VLG te worden gevolgd.   

WENKEN VOOR DE AFNEMER   

1. Controleer bij de oplevering van een (her)classificatie: 
1.1 Ontvangst van een (her)beoordelingsrapport  

  1.2 Ontvangst van een installatiecertificaat  

 
2. Indien u bezwaar heeft tegen de uitslag van de herbeoordeling  

neem dan contact op met de gecertificeerd installateur of 
beoordelingseenheid en zo nodig met Kiwa N.V. Transport & 
Energy 

 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van 
herklassificatie verklaring de KC-111/01, 
kosteloos te downloaden va, www.reit.nl. 

 
4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, 

raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl. 

 

   

http://www.infomil.nl/


 

"KC-111/01 Keuringscriteria voor de (her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties "  

Model procescertificaat BRL K903/07 met deelgebieden voor (her)classificatie   

 Bijlage V  
   

BIJLAGE V  MODEL BRLK903/07 PROCESCERTIFICAAT VOOR EEN INSTALLATEUR 
Nummer K-voorbeeld Vervangt K-voorbeeld 
    
Uitgegeven 2007-12-07 D.d. - 

 

procescertificaat 
Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties  

 Op grond van onderzoek en regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles voldoet 
 
[Gecertificeerd Installateur] 
 
aan de Kiwa-beoordelingsrichtlijn  BRL K903/07 “Regeling Erkenning 
Installateurs Tankinstallaties”. De beoordeelde processen betreffen het 
ontwerpen, installeren, opleveren en onderhouden van tankinstallaties (tanks en 
leidingen) voor de  hoofdgebieden: 
 
A. ondergrondse tankinstallaties voor K1- en K2-producten; 
B.  ondergrondse tankinstallaties voor K3- en K4-producten; 
C. ondergrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve), schadelijke, 

irriterende, giftige stoffen (chemische producten); 
D. bovengrondse tankinstallaties voor K3- en K4-producten; 
E. bovengrondse tankinstallaties voor K2-producten; 
F. bovengrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve), schadelijke, 

irriterende, giftige stoffen (chemische producten). 
 
 

 
ing. B. Meekma 
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V. 
 
 

Kiwa N.V.  
Certificatie en Keuringen 
Sir W. Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK ZH 
 
Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
E-mail certif@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 

 

Onderneming   
[Gecertificeerd installateur]  
 
 
Tel.  
Fax  
E-mail  
Internet 

  

 
 

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 



"KC-111/01 Keuringscriteria voor de (her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties " 

Model procescertificaat BRL K903/07 met deelgebieden voor (her)classificatie 

 Bijlage V  
 
  

 

 
PROCESSPECIFICATIE   

Algemeen 
De BRL-K903/07 onderscheidt 6 hoofdgebieden A t/m F. Op de voorzijde van dit certificaat is aangegeven waarvoor de houder is gecertificeerd. De 
processen betreffen het vakkundig, bekwaam en veilig verrichten van werkzaamheden aan tankinstallaties (tanks en ledingen), of delen daarvan, 
voor ondergrondse en bovengrondse opslag.   
 

Deelgebieden 
In onderstaande tabel zijn deelgebieden weergegeven waarover de certificaathouder aanvullende kwalificaties heeft behaald (uitsluitingen zijn 
doorgehaald). 

1 Bepaling bodemweerstand en ontwerp van kathodisch 
beschermingssysteem (Mg-anode) 

 
 

  9 Ontwerp van tankinstallaties in de (petro)chemie 

2 Leidingen, ondergronds met (semi) flexibele kunststof kern  10 Tankinstallaties in een terp (semi) ondergronds uitpandig 

3 Leidingen, ondergronds met (semi) flexibele metalen kern  11 Fabriceren van vulpuntmorsbakken 

4 Lekdetectiesystemen voor tankinstallaties  12 Ondergrondse tanks van glasvezel versterkte kunststof (GRP) 

5 Elektronische niveaumeetsystemen voor tankinstallaties  13 Leidingen, ondergronds van glasvezel versterkte epoxy (GRE) 

6 Leidingen staal en kunststof, met gelaste verbindingen  14 Tankinstallaties in een ponton 

7 Persleidingen ondergronds  15 (her)classificatie bovengrondse tankinstallatie van staal 

8 Persleidingen bovengronds  16 (her)classificatie bovengrondse tankinstallatie van kunststof 
 
Ontwerp afwijkende tankinstallaties (tanks en leidingen) 
Een ontwerpbeoordeling wordt uitgevoerd op basis van een Risico Inventarisatie en Evaluatie conform PBV-107776:2005, “Richtlijn Tankinstallaties 
voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds”. De afwijkingen en beheersmaatregelen worden beoordeeld door Kiwa, hierover wordt 
door Kiwa een aanvullende ontwerpverklaring afgegeven. 

TOEPASSING EN GEBRUIK   

De houder van dit certificaat is bevoegd tot het afgeven van installatiecertificaten die deel uitmaken van de hoofdgebieden en deelgebieden waartoe 
de certificaathouder is gecertificeerd. Deze certificatieregeling is gebaseerd op de van toepassing zijnde PGS-richtlijnen van de Adviesraad 
Gevaarlijke Stoffen (AGS), welke in overeenstemming zijn met de voorschriften die in de Wet Bodembescherming per Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling voor bepaalde categorieën van inrichtingen zijn opgelegd. Wat betreft het onderhoud van de geleverde 
installatie en het van toepassing zijnde keuringsregime wordt verwezen naar de PGS-richtlijnen en de betreffende wettelijke regelingen. 

INSTALLATIECERTIFICAAT   

Na afloop van de werkzaamheden dient voor alle nieuwbouw- en herstelwerkzaamheden een installatiecertificaat te worden afgegeven. 
Verplichte aanduidingen op het installatiecertificaat betreffen: 
- Het pictogram zoals hiernaast is afgebeeld; 
- Registratie door Kiwa; 
- Omvang van de installatiewerkzaamheden; 
- Gegevens opdrachtgever; 
- Gegevens plaats van de installatie; 
- Gegevens installateur. 
WENKEN VOOR DE AFNEMER   

1. Inspecteer bij de oplevering of: 
- Geleverd is wat is overeengekomen; 
- De uitgevoerde werkzaamheden geen zichtbare gebreken 

vertonen. 
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afwijzing overgaat, 

neem dan contact op met: De installateur, en zonodig met Kiwa. 
 

 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en 
beheersmaatregelen het productveiligheids-informatieblad of 
Material Safety Data Sheet (MSDS). 

4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe 
www.kiwa.nl. 

 



"KC-111/01 Keuringscriteria voor de (her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties "  

Model (her)classificatierapport  Bijlage VI 
 
 

BIJLAGE VI  MODEL (HER)BEOORDELINGSRAPPORT  (INFORMATIEF) 

 

Bijgevoegd het rapportmodel dat voor de (her)beoordeling van een bovengrondse 

tankinstallatie door de gecertificeerde installateur of beoordelingseenheid moet worden gebruikt.  

 

Het rapportmodel wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de gecertificeerde tankinstallateur of 

beoordelingseenheid. Het is gecertificeerde installateurs of beoordelingseenheden niet 

toegestaan het modelrapport aan te passen of te wijzigen. Wanneer velden niet van toepassing 

zijn moeten deze velden zijn ingevuld met nvt (= niet van toepassing). 

 

Wijzigingen in het modelrapport zullen pas na autorisatie van de REIT-commissie worden 

doorgevoerd. Wanneer het model wordt gereviseerd ontvangt de gecertificeerde installateur of 

beoordelingseenheid vanuit de Certificatie Instelling een gewijzigd modelrapport. 

 

Op termijn zullen voor kleinere installaties minder uitgebreide rapportages beschikbaar worden 

gesteld.   



 

(HER)BEOORDELINGSRAPPORT 
 

Bovengrondse tankinstallatie volgens KC-111/01 
 
 

 
  

GEADRESSEERDE RAPPORT  
Kiwa-registratienr. 
Datum 
Bijlagen 

:  
:  
:  

  
BEOORDELING 

 
 
 
 
 

Beoordelaar 
Datum 
Criteria 

:  
:  
: KC-111/01 

    
    
OPDRACHTGEVER PLAATS VAN DE  INSTALLATIE 
 
 
 
 

 
 
 

    
OPDRACHTGEGEVENS INSTALLATEUR PROJECT GEGEVENS INSTALLATEUR 
Datum 
Kenmerk 
 

:  
:  
 

Account mgr. 
Opdracht nr. 
 

:  
:  
 

    
 

OVERZICHT-TABEL 
OMVANG  INSTALLATIE BEOORDELINGSRESULTATEN 

     1 2.1 2.2 2.3 3 4 CON 
 

TANKNR. PRODUCT INHOUD 
(M³) INSTALLATIE-JAAR 

 VISUEEL 

 
WAND 
DIKTE 

BU.TANK 
WAND 
DIKTE 

OPV.BAK 
INW. 

 INSPECT 

 

DICHT 
HEID  

 

SITUERING  

 
 

A           @ 
B           @ 
C           @ 
D           @ 
E           @ 
F           @ 

[+ : in orde] [- : niet in orde] [nvt : niet van toepassing] [? : niet beoordeeld] [Bu = buitentank ]  [CON = Conclusie]  
 
Aanleiding opdracht 

 (her)beoordeling tbv herclassificatie. 
 Van de tank ontbreken tankcertificaten of introductiekeuringen. 
 Van de tank ontbreken installatiecertificaten 
 Van de opvangbak ontbreken certificaten. 

Bijlage(n): 
 Meetresultaten 
 Tekening/schets/foto’s 
 Gasvrijverklaring (reeds ter plaatse afgegeven) 

 
Herstel gebreken 

 De gebreken dienen te worden hersteld overeenkomstig de BRL-K 903/07 en bijgaande meetbladen. Na realisatie hiervan       
     kan een installatiecertificaat worden afgegeven. 
 
Afschriften 

 Van de rapportage is een afschrift verstuurd aan de opdrachtgever voor het logboek op de locatie. 
 

  Versie 7 december 2007 1 
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A. Meetblad Tankbeoordeling 
         Rapportnummer: 
A0. ALGEMENE TANKGEGEVENS 
Tank nr.  Tankbak nr.  
Opgeslagen product  Tankopstelling (hor./vert.)  
Inhoud (m3)  Tank (enkel-/dubbelwandig)  
Installatiejaar  Materiaal tank (Staal / Kunststof)  
Tankregistratienummer  Werktemperatuur   

TANKGEGEVENS [mm : millimeters] [x : van toepassing]  
Tankdiameter (mm).   

Lengte tank (mm).   

Aantal mangaten.   

Diameter mangaten (mm).   

Nominale minimale wanddikte van de romp in mm (excl. inwendige coating of liner).    

Nominale minimale wanddikte van de bodem in mm (excl. inwendige coating of liner).    

Nominale wanddikte dak van een vertikale tank in mm (excl. inwendige coating of liner).    

Tank is van staal en inwendig voorzien van coating (Ja/Nee)  

Tankmateriaal (Staal/RVS/PE/PP/GVK/PVC/PVDF)  

Tank is van kunststof en vooziening van een inwendige liner (PE/PP/PVC/PVDF/ECTFE/PFA/MFA)   

Van toepassing zijnde tankconstructienorm (vermelden van BRL of norm)  

Tank voorzien van thermische isolatie  

 
 

Artikel A1. VISUELE INSPECTIE 
[ nvt : niet van toepassing]  [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde] BRL-K903/7 KC 111/01 

Status 

1 WETTELIJKE EISEN  
1.1 De tankinstallatie is voorzien van een BRL-K 903 tankinstallatiecertificaat.  1.3 6.0  
1.2 De tankinstallatie is niet voorzien van een BRL-K 903 tankinstallatiecertificaat, ten 

tijde van installatie was een tankinstallatiecertificaat niet noodzakelijk.   
1.3 6.0  

1.3 De tankinstallatie is niet voorzien van een tankinstallatiecertificaat, tijdens de aanleg 
was volgens de wettelijke bepalingen een installatie certificaat noodzakelijk. 

1.3 6.0  

1.4 Gegevens van tank bekend zoals datum van ingebruikname (kopie factuur).  1.3 6.0  
1.5 Gegevens van tankbak bekend zoals datum van ingebruikname (kopie factuur).  1.3 6.0  
1.6 Er is een schriftelijk verzoek van bevoegd gezag voor de (her)beoordeling 

overeenkomstig KC-111.  
1.3 6.0  

     

2 Tanks/compartimententanks  
2.1 Afwezigheid vervorming of beschadigingen - 9.2 – 9.7  
2.2 De tank is voorzien van een uitwendige corrosiewerende coating welke in een 

goede conditie verkeert. 
9.5 9.6  

2.3 De tank is voorzien van een inwendige coating die in een goede conditie verkeert. 3.10 + 3.11 9.5  
2.4 Tank(s) gelegd op afschot (hellingshoek 1:100).  9.10 9.1  
2.5 Afpersen met een overdruk van 0,3 bar lucht en afsoppen van de verbindingen. 3.18 8.9 + 8.11  
2.6 Bij compartimententanks is ieder compartiment  voorzien van een peilinrichting op 

de laagste zijde en holle bodem. 
9.9 8.5.2  

2.7 De ondersteuning en zadels vertonen geen vervorming of beschadiging en. - 9.7  
2.8 De hijsogen of hefvoorzieningen vertonen geen ontoelaatbare vervormingen. - 8.4 + 9.7  
2.9 Aardingskabels aan tanks moeten in goede conditie verkeren 9.18 8.14 + 9.7  
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Artikel A1. VISUELE INSPECTIE 

[ nvt : niet van toepassing]  [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde] BRL-K903/7 KC 111/01 
Status 

 
3 Extra bij dubbelwandige tanks  
3.1 De dubbele wand is voldoende om 95 % tankvulling te kunnen opvangen 3.18.2 8.16  
3.2 Dichtheids beproeving van de spouw met een door de fabrikant aangegeven 

overdruk 
3.18 8.10  

3.3 De dubbelwandige tank is voorzien zijn van een lekdetectiesysteem. 3.18.2 8.3  
3.4 Lekdetectiesysteem met behulp van vloeistofpot . Vloeistofpot helder en 

voldoende gevuld met detectievloeistof. 
3.18.2 8.3  

3.5 Lekdetectie vloeistof is niet agressief (pH >6 en geleidbaarheid vloeistof < 30mS) 3.18 8.3  
3.6 Lekdetectie zonder vloeistof, systeem aangesloten en gecontroleerd volgens de 

gebruiksaanwijzing van de fabrikant.  
3.18 8.3 + 8.10  

3.7 Mechanische  en elektrische systemen zijn in overeenstemming met ATEX 137 en 95  3.16 + 12.3 8.3  
 

4 Tankopvangbak  
4.1 De inhoud van de de opvangbak/dubbele wand is toereikend 9.21 + 9.22 8.16  
4.2 De opvangbak is schoon en vrij van product  - 8.16  
4.2 De opvangbak is vrij van ontoelaatbare vervormingen of beschadigingen - 8.16  
4.3 Opvangvoorziening heeft een certificaat volgens BRL-K 792, BRL-K 2362, BRL-

K21002 of een PBV-verklaring 
9.21 8.16  

4.4 Opvangbak heeft een afdak om inregenen te voorkomen (buiten situering) of is 
voorzien van een voorziening  t.b.v. afpompen regenwater. 

9.18 + 9.19 8.16  

4.5 Opvangbak is niet voorzien van een aftap aan onderzijde. 9.19 8.16  
4.6 De tankopvangbak is doelmatig beschermd tegen uit- en inwendige corrosie 9.21 8.16  
4.7 De stalen opvangbak is tenminste 5 cm vrij van de bodem (poten) 9.21 8.16  
4.8 De bodem van de tankopvangbak is gecontroleerd op lekkage met water 9.21 8.16  
4.9 Laswerk visueel gecontroleerd en in orde bevonden - 8.16  

 
5 Vulpunt morsbak  
5.1 Vulpuntmorsbak voor afsluitbare losslang heeft een inhoud van min. 5 liter. 9.16 8.15  
5.2 Vulpuntmorsbak voor niet afsluitbare losslang  heeft een inhoud van min. 65 ltr. 9.16 8.15  
5.3 Indentificatie-plaatjes met juiste product-aanduidingen en  tankinhoud op de 

peilpunten, vulpunten. 
9.25 8.12  

5.4 Aansluitstrip(s)op de vulmonden voor  (ontvlambare producten)  ten behoeven van 
potentiaalvereffening met de tankwagen. 

4.30.1 8.14 + 9.10  

5.5 Vulleiding t.b.v. vaste vulslang aansluiting aanwezig  9.16 8.15  
5.6 Overvulbeveiliging aanwezig. 9.16;9.17;9.31.2 8.8  
5.7 Overvulbeveiliging voorzien van certificaat of typetest 9.15 8.8  
5.8 Indien een electronische overvulbeveiliging is toegepast, is een functietest 

uitgevoerd. (inwerkingtreding op 95%vulling) 
9.15 8.8  

 
6 Leidingen  
6.1 Alle loze tankaansluitingen boven het hoogste vloeistof niveau zijn afgesloten/ 

afgedopt. 
- 8.5.2  

6.2 Leidingaansluitingen aan de tank, onder het hoogste vloeistof niveau, zijn bij de 
tank voorzien van een (Normaly Closed) safe kogelafsluiter. 

9.13 8.5  

6.3 Is de peilleiding minimaal DN 40 op het laagste punt van de tank aangebracht en de 
peildop voorzien van een peilstok/lint  

9.9 + 9.36.3 8.5.2  

6.4 De peilleiding is voorzien van een afsluitdop 9.36.3 + 10.4 8.5.2  
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Artikel A1. VISUELE INSPECTIE 

[ nvt : niet van toepassing]  [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde] BRL-K903/7 KC 111/01 
Status 

 
6.5 Leidingen zijn doelmatig ondersteund zodat geen ontoelaatbare mechanische 

spanningen in de leidingen/verbindingen kunnen optreden. (ook bij opwarming) 
9.11 8.5  

6.6 Is de ontluchtingsleiding minmaal DN 40 en ≥ ½ diameter vulleiding. 3.21; 9.12 8.5.1  
6.7 De ontluchtingsleiding is op juiste hoogte aangebracht. 

De vulleiding ligt lager dan de zuigleiding.  
3.21, 9.12 8.5.1  

6.8 De opening van de ontluchtingsleiding  is in directe verbinding met de buitenlucht.  3.21, 9.12 8.5.1  
6.9 De ontluchting  is voorzien van een vlamkerendrooster of deflagratie beveiliging. 3.16 8.7  
6.10 De tank is voorzien van een vacuumbreker (mechanische onderdrukbeveiliging). 

De instelling van de vacuumbreker is getest. 
3.21 8.5.1  

6.11 De tank of leiding is voorzien van een overdrukbeveiliging (mechanische 
overdrukbeveiliging). De instelling van de overdrukbeveiliging is getest.   

3.21 8.5.1  

6.12 Product uit de overdrukbeveiliging wordt zonder restrictie teruggevoerd naar de 
tank. 

   

6.13 De vulleiding is voorzien van een afsluitdop. - 8.5.4  
6.14 Het vulpunt is goed bereikbaar, een eventuele trap is aanwezig. 9.16 8.5.4  
6.15 De vulleiding  onder het hoogste vloeistofniveau  is voorzien van een afsluiter bij de 

vulmond.  
9.16 8.5.4  

6.16 De afstand van de vulleiding in de tank tot de tankbodem is ≥ diameter vulleiding - 8.5.4  
6.17 De zuigleiding, welke onder het hoogste vloeistofniveau is gemonteerd, is voorzien 

van een gekeurde antihevelklep  
9.13 8.6  

6.18 Een testaansluiting voor de antihevelvoorziening is aanwezig, de 
antihevelvoorziening is getest  (de werking en de afstelling zijn juist) 

9.13 8.6  

6.19 Wanneer een terugslag klep in de zuigleiding is geplaatst moet deze nabij (direct na 
of voor) de pomp  zijn geplaatst (zekerheid voor terugloop van product bij 
leidinglekkage). 

8.3.2 8.6  

6.20 De retourleiding is op de juiste wijze gemonteerd. 9.32 + 9.33 8.5.5  
6.21 Calamiteiten- en pompontluchtingsleiding zijn op juiste wijze gemonteerd. 9.26 8.5.6 + 8.5.7  
6.22 De leidingen zijn tegen corrosie beschermd  9.5 9.6  

 
7 Leidingen ondergronds  
7.1 Bij stalen ondergrondse leidingen is kathodische bescherming aanwezig, deze is 

noodzakelijk als de specifieke elektrische bodemweerstand < is dan 100 Ω.m 
4.40 9.9  

7.2 Bij een elektrische specifieke bodemweerstand van 0 - 100 Ω.m. Alle bovengrondse 
delen van de installatie zijn elektrisch geїsoleerd van ondergrondse leidingen. 

4.41 9.10  

7.3 Controleren van de KB-installatie op basis van uitgevoerde meetresultaten - 9.10  
7.4 Ondergrondse drukleidingen, leidingen uit zicht, lassen of dubbelwandig uitvoeren 9.32   8.5.5  
7.5 Lekdetectie op dubbelwandige leidingen  13 8.5.5  
7.6 Leidingdoorvoeringen met omwalling of een andere constructie bij de tank moet 

vloeistofdicht zijn uitgevoerd. 
9.21 8.16  

7.7 Bij gebruik van een mantelbuis om ondergrondse leidingen, controle op dichtheid 
van de mantelbuis met een overdruk van 30 kPa. 

9.24 8.3  

 
8 Overig  
8.1 Tankinstallatie  bevat  ontvlambaar product en is voorzien van een bliksemafleider  7.3 8.14  
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Artikel DVS 2205 A1. VISUELE ONDERZOEK KUNSTSTOF TANK/LINER 
[ nvt : niet van toepassing]  [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde] KC-111 Niv. I/II/III 

Status 

 
9 Chemische degradatie  
9.1 Afwezigheid verweking  10.4 Nvt  
9.2 Afwezigheid craquelé of haarscheurtjes 10.4 Nvt  
9.3 Afwezigheid scheurvorming of cracks 10.4 Nvt  
9.4 Afwezigheid blaasvorming of onthechting 10.4 Nvt  
9.6 Afwezigheid verkrijting 10.4 Nvt  
9.8 Afwezigheid verkleuring 10.4 Nvt  
9.10 Afwezigheid zwelling  10.4 Nvt  
9.11 Afwezigheid delaminatie 10.4 Nvt  
9.12 BARCOL hardheid ≥ 35 SKT 10.4.3 Nvt  
9.13 Geen vonkdoorslag bij afvonken 10.4.2 Nvt  
9.14 Resterende wandikte door gelijkmatige aantasting ≥ 90% genormeerde wanddikte 10.3 Nvt  
9.15 Resterende wandikte door lokale aantasting ≥ 66 % van genormeerde wanddikte  10.3 Nvt  
9.16 Verbindingsnaden zijn glad zonder verbindingsovergangen 10.4.3 Nvt  
9.17 Vervorming valt binnen de toegestane vervormingsgrenzen 10.5 Nvt  
9.18 Bij GVK zijn de glasvezels bedekt onder een harsrijke laag 10.7 Nvt  
9.19 De leidingen voldoen aan gestelde criteria 10.8 Nvt  
Conclusie kunststof tank/bak/liner 
[+ : in orde] [ - : niet in orde] [ ? : niet vast te stellen] [ nvt : niet van toepassing] 

 

 
 

Artikel DVS 2205 A1. VISUELE LASONDERZOEK KUNSTSTOF TANK/LINER 
[ nvt : niet van toepassing]  [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde] KC-111 Niv. I/II/III 

Status 

 
10 Lasonderzoek kunststof tank/liner  
10.1 Afwezigheid van scheuren (incl. kraterscheur) in las 10.9   
10.2 Afwezigheid van hechtingskerf door ongelijke druk op werkstukken  10.9   
10.3 Afwezigheid van randinkarteling 10.9   
10.4 Afwezigheid lijnvormige uitlijnigheid 10.9   
10.6 Afwezigheid van bindingsfouten  10.9   
10.8 Afwezigheid van gasinsluitingen 10.9   
10.9 Afwezigheid van onvoldoende doorlassing 10.9   
10.10 Afwezigheid van onvoldoende lasmateriaal  10.9   
10.12 Afwezigheid van overbodig lasmateriaal 10.9   
Conclusie visueel lasonderzoek kunststof tank/liner 
[+ : in orde] [ - : niet in orde] [ ? : niet vast te stellen] [ nvt : niet van toepassing] 
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Artikel EN 25817 A1. VISUELE INSPECTIE LASONDERZOEK STALEN TANK/BAK 
[ nvt : niet van toepassing]  [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde] KC-111 Niv. B/C/D 

Status 

 
11 Lasonderzoek stalen tank/bak (certificaat BRL-K afwezig)  
11.1 Afwezigheid te zware doorlassing  9.11   
11.2 Afwezigheid plaatselijke uitsteeksels in bodemplaat 9.11   
11.3 Afwezigheid lijnvormige uitlijnigheid 9.11    
11.4 Afwezigheid uitgezakte hoeklas 9.11   
11.5 Afwezigheid van  overlapping van de lasnaad 9.11   
11.6 Afwezigheid van bindingsfouten of onjuiste herstart van las 9.11   
11.7 Afwezigheid van lasspatten op de bodemplaat 9.11   
11.8 Afwezigheid van slakinsluitingen 9.11   
11.9 Afwezigheid van scheuren (incl. kraterscheur) in las 9.11   
11.10 Afwezigheid van onvoldoende doorlassing  9.11   
11.11 Afwezigheid van randinkarteling 9.11   
11.12 Afwezigheid van overbodig lasmateriaal 9.11   
Conclusie visueel lasonderzoek stalentank/bak 
[+ : in orde] [ - : niet in orde] [ ? : niet vast te stellen] [ nvt : niet van toepassing] 

 

 
 

A1 OPMERKINGEN VISUELE INSPECTIE [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde]  
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A2. WANDDIKTEMETING STALEN TANK  
 

A2.1 Uitwendige Tank (dubbele wand) [mm : millimeters] [x : van toepassing]  

Meetwaarden wanddikte  

Dubbele wand uitwendig 

Bodem 
(ontl.- 
zijde) 

Segment 
1 

Segment 
2 

Segment 
3 

Segment 
4 

Segment 
5 

Segment 
6 

Segment 
7 

Bodem 
(peil- 
zijde) 

Genormeerde plaatdikte volgens  
de ontwerpcode of BRL-K          

Gemeten wanddikte (mm)          
[mm : millimeters] [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde] [nvt : niet van toepassing] 

OPMERKINGEN WANDDIKTE METINGEN [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde]  
Geen opmerkingen.  
Conclusie wanddikte uitwendige tank 
[+ : in orde] [ - : niet in orde] [ ? : niet vast te stellen] [ nvt : niet van toepassing]  

 

A2.2 Lekbak [mm : millimeters] [x : van toepassing]  

Meetwaarden wanddikte  

 

    Korte 
zijde 
Ontl. 

Lange 
zijde 

1 

Lange 
zijde 

2 

Korte 
zijde  
Peil 

Bodem 

Wanddikte (mm)          
Vervorming          
[mm : millimeters] [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde] [nvt : niet van toepassing] 

OPMERKINGEN WANDDIKTE METINGEN [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde]  
Wanddikte lekbak voldoet WEL/ NIET  aan de norm BRL K792/02.  
Conclusie wanddikte meting lekbak 
[+ : in orde] [ - : niet in orde] [ ? : niet vast te stellen] [ nvt : niet van toepassing]  

 

A.2.3 Inwendige Tank (dubbele wand) [mm : millimeters] [x : van toepassing]  

Meetwaarden wanddikte, 
putcorrosie, oppervlaktecorrosie, 
vervorming en inw. Coating 

Bodem 
(ontl.- 
zijde) 

Segment 
1 

Segment 
2 

Segment 
3 

Segment 
4 

Segment 
5 

Segment 
6 

Segment 
7 

Bodem 
(peil- 
zijde) 

Genormeerde plaatdikte volgens  
de ontwerpcode of BRL-K          

Wanddikte (mm)          
Putcorrosie (mm)          
Oppervlaktecorrosie (mm)          
Afschot          
Vervorming          
Conditie inwendige coating          
[mm : millimeters] [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde] [nvt : niet van toepassing] 

OPMERKINGEN INWENDIGE INSPECTIE [x : van toepassing]   
Geen opmerkingen.  
De inwendige inspectie heeft niet plaatsgevonden omdat....  
Het afschot van de tank naar de peilleiding of waterverwijderbuis is wel/niet in orde.  
De tank ligt in het midden horizontaal en er vindt afschot plaats naar beide uiteinden van de tank.  
De tank moet op afschot worden geplaatst of  worden voorzien van een tweede peilleiding.  
Ten gevolge van putcorrosie bedraagt de restwanddikte van de tankwand minder dan 67 % van de nominale 
wanddikte.  

Conclusie inwendige inspectie 
[+ : in orde] [ - : niet in orde] [ ? : niet vast te stellen] [ nvt : niet van toepassing]  
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A3. DICHTHEIDSBEPROEVING  [+ : in orde] [ -  :  niet in orde] KC 111/01 Status 

Overdruktest tank en leidingen 30 kPa lucht  8.9  of 8.11  
Overdruktest persleidingen 3,5 x werkdruk met vloeistof 8.9 of 8.10  
Overdruktest persleidingen smeer- en motorolie 1,1 x werkdruk met vloeistof 8.9 of 8.10  
Spouw controle op dichtheid (middels visuele controle vloeistof pot tijdens overdruktest tank)  8.10  

Conclusie dichtheidsbeproeving 
[+ : in orde] [ - : niet in orde] [ ? : niet vast te stellen] [ nvt : niet van toepassing]   

 
 

Artikel A4. SITUERING & BRANDVEILIGHEID VRIJBLIJVENDE 
AANBEVELINGEN (GEEN CRITERIUM VOOR AFKEUR) 
[ nvt : niet van toepassing]  [x : van toepassing] [+ : in orde] [ -  :  niet in orde] BRL-K903/7 KC 111/01 

Status 

1 Plaatsing tank op stabiele en onbrandbare ondergrond en goede 
tankondersteuning 

9.2 8.17  

2 De tank/bak is aan alle zijde bereikbaar voor inspectie. Indien dit niet het geval is 
zal de tank moeten worden verplaatst om beoordeling mogelijk te maken. 

9.7 - 9.27 6.1  

3 Aanvullende voorschriften voor inpandige opslag: maximaal 15 m3 per ruimte; 3 m3 
onder woonruimte; 3 m3  in een werkplaats. 

9.31.1 8.18  

4 Afstand van stalen tank tot gebouw  moet  i.v.m. brandwerendheid en 
brandoverslag  ≥ 25 cm  bedragen. 

9.27 8.18  

5 Afstand van stalen tank tot erfscheiding moet  i.v.m. brandwerendheid en 
brandoverslag ≥ 75 cm bedragen. 

9.27 8.18  

6 Afstand van kunststof tank (> 5 m3 ) tot gebouw moet  i.v.m. brandwerendheid en 
brandoverslag ≥ 5 m bedragen. 

- 8.18  

7 Afstand van kunststof tank (≤ 5 m3 ) tot  gebouw moet  i.v.m. brandwerendheid en 
brandoverslag ≥ 3 m bedragen. 

- 8.18  

8 Afstand van kunststof tank tot erfscheiding moet  ≥ 3 m bedragen. - 8.18  
9 Binnen gebouwen is de onderlinge afstand van de tanks en andere objecten ≥ 0,25 m 

op de langszijde en op de kortste zijde ≥ 0,5 m 
9.7 - 9.27 8.18  

10 Beveiliging tegen aanrijden is aanwezig. - 8.18  
11 Opstelplaats van de voertuigen bij kleinschalige aflevering (= niet wegverkeer) moet 

zijn voorzien van een aaneengesloten verharding. 
- 8.18  

13 Opstelplaats voor grootschalige aflevering moet voorzien zijn van een 
vloeistofdichte verharding. 

- 8.18  

14 Brandblusser ABC-klasse aanwezig, per 150 m2 6 kg of 200 m2 9 kg. - 8.18  
15 Vluchtwegen zijn ≥ 60 cm breed, ≥ 210 cm hoog en ≤ 15 m  Er is tenminste één 

vluchtweg en een andere voorziening voor ontkoming uit de ruimte.  
9.31.4 8.18  

16 Elektrische aansluitingen bevinden zich niet onder het hoogst mogelijke 
vloeistofniveau in de tankopvangbak. 

- 8.18  

17 Verbodsaanduiding aangebracht bij opslaginstallatie voor roken, hete voorwerpen 
(≥ 150 °C) en open vuur. 

9.31.9 8.18  
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FOTO’S 
 

   

Ruimte foto 1  Ruimte foto 2 
 

   

Ruimte foto 3  Ruimte foto 4 
 

   

Ruimte foto 5  Ruimte foto 6 
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