
--- Dit is een overzicht van de wijzigingen in de Activiteitenregeling per 1 december 2013 - pagina 1/14 --- 

--- H = hoofdstuk, § = paragraaf, v = voorschrift, art = artikel, ADR = ADR klasse --- 

 

Begrippen  
 

 Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen 

Definities 1.1 Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen 48 uur criterium is vervallen 

Richtlijnen 1.2 BRL, NEN, NPR, PGS richtlijnen Verwijzing naar nieuwe versies 

Definities 1.2 PGS klasse 1 t/m 4 Indeling op vlampunt: <23 °C / 23-55 °C / 55-100 °C / >100 °C 

 

Opslag in verpakking 
   

Type opslag ADR Regeling art PGS 15 verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen Vindplaats PGS 

Basis opslag 3, 4, 5, 

6, 8, 9 

M6/7, 

≠accu 

4.3 lid 1+2, 

4.4b lid 1, 

4.5 lid 2+3 

H3 Algemeen: v3.1.1, v3.1.3 t/m v3.1.5, 

§3.2 t/m v3.2.11, §3.4, §3.8, §3.9, §3.10 

t/m v3.10.4, §3.11 t/m §3.20, v3.21.1 

alinea 1, §3.23. 

Maatwerk: eis deskundige, ook <2500 kg. 

- Lege verpakking mag zonder lekbak. 

- Maatwerk: uitsluiten gevaren lege verpakking. 

- v3.1.5 (≠ v3.9) 

- v3.1.5 

- in brandveiligheids-

opslagkast 

 4.3 lid 1+2, 

4.4b lid 1 

H3 Algemeen: §3.10 t/m v3.10.4. - Maatwerk: brandveiligheidskast op verdieping. - v3.10.4 

- met ADR klasse 4 4 4.4b lid 2 H8 klasse 4: v8.5.1 / tabel 8.2. - Maatwerk: afwijking beschermingsniveau. - v8.5.1 

- met ADR klasse 4.1 4.1 4.4b lid 3 H8 Klasse 4: v8.5.2. - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. - n.v.t. 

- met organische  

  peroxiden 

5.2 

type C 

t/m F 

4.25 Maximaal 1000 l in LQ zonder T-beheersing: 

H9 Peroxiden: v9.2.2, v9.2.3. 

- Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. - v3.1.5, v3.10.4 

 

Spuitbussen, 

aanstekers, 

gaspatronen 

2 4.4, 

6.6a 

H3 Algemeen: v3.1.1, v3.1.3, §3.2 t/m 

v3.2.11, §3.4, §3.10 t/m v3.10.4, §3.11 

t/m §3.13, §3. 15 t/m §3. 20, v3.21.1 

alinea 1, §3.23. 

H7 Spuitbussen: §7.3, §7.4. 

Overgangsrecht: 50-400 per 1-12-2014. 

- ook 50-400 kg ontvlambaar, F, F+, T, O en C 

+ overgangsrecht tot 1-12-2014. 

- Stapelhoogte max 3,6 m (2 pallets) ipv 2,4 m. 

- Brandveiligheidskast toegestaan. 

- Maatwerk: brandveiligheidskast op verdieping. 

- §7.3, §7.4 

 

- v7.3.5 

- §3.10 

- v3.10.4 
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Gasflessen 2 4.4a lid 6 H6 Gasflessen: v6.2.3, v6.2.10, v6.2.14. - Gebruik mogelijk tot 2x herkeuringstermijn. - v6.2.10 

- met blusgas, 

 CO2 bij horeca, 

 CO2 met drukontlasting 

 4.4a lid 4+5 Opslag herkenbaar, gemarkeerd, 

ontoegankelijk voor onbevoegden. 

- Uitzondering geldt ook voor CO2 bij horeca. 

- Nieuw begrip ‘opslagplaats voor gasflessen’. 

- conform v6.1.1 

- n.v.t. 

- in opslagkluis  4.4a lid 1+3 H3 Algemeen: v3.1.1, v3.1.3, §3.2 t/m 

v3.2.11, §3.4 t/m v3.4.4, §3.11, §3.15 t/m 

§3.20, v3.21.1 alinea 1, §3.23. 

H6 Gasflessen: v6.1.2, v6.1.3, §6.2. 

- Maatwerk: andere bouwkundige/afstandseisen. 

- Lege gasflessen stapelen onbeperkt ipv max 6. 

- Lege gasflessen bij elkaar ipv per gevaar apart. 

- v6.2.6 

- v6.2.12 

- v6.2.13 

- in brandveiligheids- 

  opslagkast 

 4.4a lid 2 H3 Algemeen: v3.1.1, v3.1.3, §3.2 t/m 

v3.2.11, §3.4 t/m v3.4.4, §3.11, §3.15 t/m 

§3.20, v3.21.1 alinea 1, §3.23. 

H6 Gasflessen: v6.1.2, v6.1.3, v6.2.1 t/m 

v6.2.3, v6.2.7 t/m v6.2.16, v6.3.2 t/m 

v6.3.6. 

- Brandveiligheidskast toegestaan. 

- Maatwerk: brandkast <5m van deur. 

- Maatwerk: brandkast in kelder, op verdieping. 

- Lege gasflessen stapelen onbeperkt ipv max 6. 

- Lege gasflessen bij elkaar ipv per gevaar apart. 

- §6.3 

- v6.3.6 

- v6.3.6 

- v6.2.12 

- v6.2.13 

Accu’s 8 4.4c Bodem: rechtop boven vloeistofdichte vloer 

of lekbak van maximaal 20 m2. 

- Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. - n.v.t. 

Uitzonderingen en 

ondergrenzen 

2 t/m 

6, 8, 9 

4.6 lid 1 Art 4.3 lid 1 (opslagkluis) geldt niet voor: 

- consumptie alcohol 

- diesel-, gas-, lichte stookolie 

- verwarmde vloeistof met UN nr 3256 

- viskeuze stoffen (ADR viscositeitsregel) 

- Viscositeitsregel vlg ADR: niet-milieugevaarlijk. - n.v.t. 

  4.6 lid 2 t/m 4 Art 4.3 lid 1 (opslagkluis), 4.4 en 4.4a lid 1 

t/m 5 (klasse 2), 4.4b (klasse 4) en 4.4c 

(accu’s) gelden niet voor: 

- tijdelijke opslag 

- werkvoorraad 

- vervoerseenheden 

- verkoopruimte 

- op installatie aangesloten 

- hoeveelheden onder ondergrenzen 

- Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. - n.v.t. 
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Tijdelijke opslag 

ivm transport 

2, 3, 4, 

5, 6, 8, 

9 

1.1, 

4.7 lid 1+2+7, 

6.6b 

Definitie: buiten PGS kluis met aansluitend 

transport en geadresseerd aan derden 

H3 Algemeen: v3.2.9, §3.4 t/m v3.4.4, 

§3.8, §3.9, §3.11, §3.13 t/m §3.15, 

v3.16.1, §3.17, §3.18, §3.20, v3.21.1 

alinea 1, §3.23. 

H10 Tijdelijke opslag: v10.2.1, §10.4.1 t/m 

v10.4.3, v10.4.5 t/m v10.4.7. 

Maatwerk: opslag in de buitenlucht. 

Overgangsrecht: oud 4.7 tot 1-12-2014. 

- Bij afstand ipv WBDBO: markering wand/vloer. 

- >2.500 kg: brandmeldinstallatie of maatwerk. 

- Maatwerk: voor inpandige opslag >2.500 kg. 

- Maatwerk: vorm van journaal >2.500 kg. 

- Maatwerk: andere stoffen of gasflessen binnen. 

- Overgangsrecht: oud art 4.7 tot 1-12-2014, 

  daarna buitenopslag eventueel met maatwerk. 

- v10.5.4, 10.6.3 

- v3.2.9 

- v3.18.1 

- v10.2.1 

  4.7 lid 3+4 

4.5 lid 1 

Geen stoffen of gasflessen aanwezig van: 

- ADR verpakkingsgroep I; 

- ADR klasse 1, 2.3, 7; 

- ADR klasse 5.2 (LQ tot 1000 kg wel); 

- ADR klasse 6.2 (UN-nr 3291 en 3373 wel). 

- Beperking stoffen en hoeveelheden +  

  andere stoffen wel mogelijk met maatwerk. 

◦ max 2000 kg brandbaar; 

◦ alleen in transportregels aangewezen stoffen; 

◦ samengestelde zendingen met gevaarlijke stof. 

- v10.2.1 

 

- v10.4.2 

- v10.4.3 

- v10.4.6 

- in ‘paardenboxen’ 

  ook buiten werktijd 

 4.7 lid 5, 

6.6b 

H10 Tijdelijke opslag: §10.5. 

- max 10 ton per brandcompartiment 

- Gesloten geadresseerde ADR verpakking. 

- 10 ton/compartiment ipv 10 ton/inrichting. 

- 10.5.1 

- n.v.t. 

- in ‘laad-/losgedeelten’ 

  onder werktijd 

  met deskundige 

 4.7 lid 6, 

6.6b 

H10 Tijdelijke opslag: §10.6.2 t/m v10.6.4. 

- max 10 ton per brandcompartiment. 

- max 10 ton buiten brandcompartiment. 

- Gesloten geadresseerde ADR verpakking. 

- Deskundige aanwezig ipv binnen 48 uur weg 

+ overgangsrecht: oud 4.7 tot 1-12-2014. 

- Certificaten van deskundigheid aanwezig. 

- 10 ton/compartiment + 10 ton/inrichting. 

- 10.6.1 

- 10.6.4 

 

- 3.17.1 

- n.v.t. 

Verkoopruimte 2 t/m 

6, 8, 9 

4.8 lid 3 Geldt niet voor: - consumptie alcohol. 

- persoonlijke verzorgingsproducten. 

- Reparatie: uitgezonderd consumptie alcohol.  

- In opslagkluis  4.8 lid 2-a en: 

4.3, 4.4, 4.4a, 

4.4b, 4.4c, 

4.5 

H3 Algemeen / H6 Gasflessen / H7 

Spuitbussen / H8 ADR klasse 4 / bodem bij 

accu’s / bijbehorend maatwerk. 

- Belangrijkste wijzigingen: zie boven bij 

artikelen 4.3, 4.4, 4.4a, 4.4b, 4.4c, 4.5. 

- zie boven 

- In beperkte 

  hoeveelheden 

 4.8 lid 2-b en 

tabel 4.8 

- Hoeveelheden maximaal als tabel 4.8. - Inhoudelijk ongewijzigd. - n.v.t. 

- Maatwerk met uit- 

  gangspuntendocument 

 4.8 lid 4 - Maatwerk met uitgangspuntendocument. - Progr. van eisen = uitgangspuntendocument. - n.v.t. 
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Ontplofbare stoffen: 

- vuurwerk 

- rookzwak/zwart kruit 

- noodsignalen 

1 4.11 lid 1+2, 

4.12 lid 4 

H3 Algemeen: §3.10 t/m v3.10.4. - Hernummerd, inhoudelijk ongewijzigd. - n.v.t. 

Type opslag ADR Regeling art PGS 30 verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen Vindplaats PGS 

Afgetapte brandstof in 

stationaire verpakking 

bij autodemontage 

3 4.9a H2 Constructie: §2.2, §2.3, v2.4.3, v2.6.1, 

v2.6.3 t/m v2.6.6, v2.6.11, v2.6.14. 

H3 Gebruik: v3.2.4, §3.3, §3.5, §3.6. 

H4 Onderhoud: v4.2.1, v4.2.2, v4.2.4 t/m 

v4.2.15 (niet: tabel 4.1). 

H5 Veiligheid: §5.2, §5.4, v5.5.1, v5.5.2, 

v5.6.1, v5.6.3, v5.6.4. 

- Niet op verdieping. 

- Keuring: 15 of 20 jaar. 

- Keuring geregeld in BRL K903 ipv KC111. 

- 2e herkeuring gecoat na 20 jr ipv 15 jr. 

- Keuring gecoat en lekcontroles 20 ipv 15 jaar. 

- Keuring gecoat volgens BRL 20 ipv 15 jaar. 

- Overgangsrecht: opslag op verdieping. 

Conform tabel 

4.1 

Maatwerk §4.1.1 2 t/m 

6, 8, 9 

4.5 lid 1 PGS 15: H3 Algemeen: v3.1.1, v3.1.3, 

v3.1.4, v3.1.5, v3.2.9, v3.2.10, v3.10.4, 

v3.17.1, v3.18.1. 

H6 Gasflessen: v6.2.4, v6.2.5, v6.2.6, 

v6.3.6. 

H8 Klasse 4: v8.5.1. 

H10 Tijdelijke opslag: v10.2.1. 

- H3: uitsluiten gevaren lege verpakking. 

- H3: brandveiligheidskasten op verdieping. 

- H3: eisen deskundige, ook bij < 2.500 kg 

- H6 Gasflessen: bouwkundige/afstandseisen. 

- H6 Gasflessen: plaatsing brandveiligheidkast. 

- H8 Klasse 4: afwijking beschermingsniveau. 

- H10 Tijdelijke opslag: andere stoffen opslaan. 

- v3.1.5 

- v3.10.4 

- v3.17.1 

- v6.2.6 

- v6.3.6 

- v8.5.1 

- v10.2.1 

  4.5 lid 2+3 Aanwezigheid deskundige, ook <2500 kg. - Oude PGS regelde dit ook, nieuwe PGS niet. - v3.17.1 

  4.7 lid 7 Tijdelijke opslag in buitenlucht. - Tot 1-12-2014 geldt oud art 4.7 hier bestaand. Conform v10.4.9 

Overgangsrecht §4.1.1  2 t/m 

6, 8, 9 

6.6 Bestaand van <1-1-2008: maatwerk 

mogelijk voor bouwkundige eisen. 

- Hernummerd, inhoudelijk ongewijzigd. v3.2.1.1, 

v3.2.2.1, 

v3.2.3.1 

  6.6b Bestaand tot 1-12-2014: oud art 4.7. - Eisen tijdelijke opslag zijn nieuw. Er is wel 

maatwerk mogelijk voor opslag in buitenlucht. 

Hoofdstuk 10 

 2 6.6a Bestaand tot 1-12-2014: eisen spuitbussen 

niet bij 50-400 kg ontvlambaar, F, F+, T, O 

en C. 

- Eisen voor spuitbussen golden eerder niet voor 

hoeveelheden 50-400 kg. 

v7.3.1 t/m 7.3.5, 

v7.4.1, v7.4.2 

 3 6.11b Stationaire tank tot herkeur op verdieping. - Art 4.9a lid 3 (niet op verdieping) is nieuw. Conform v2.6.2 
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Afleveren aardgas 
aan motorvoertuigen voor het wegverkeer 

 

Type installatie Regeling art PGS 25 verwijzingen Bijzonderheden 

Eén kleine compressor met 

capaciteit <14,3 m3/h 

- -  - ‘Slowfill’, geen eisen in Activiteitenregeling. 

- Let op: wel eisen uit Bouwbesluit. 

 - met buffer + 3.24 lid 4, 

+ 4.93a lid 4 

H5 Algemeen: alles, behalve v5.1.1, v5.1.6 alinea 

2+3, §5.4, §5.6, §5.8, v5.10.1 en §5.12 

H7 Bufferopslag: alles behalve §7.2. 

H8 Aflevertoestel: alles, behalve §8.8 en §8.9. 

H9 Beveiligingen: alles, behalve §9.1. 

H10 Registratie: alles. 

H11 Keuringen: alles, behalve §11.4. 

H12 Installatieboek: alles, behalve §12.2. 

- Noodplan opstellen volgens §5.9. 

- Vervanging afblaasveiligheid na 4 en 10 jr 

  (ipv 2-jaarlijks testen) op grond van §11.5. 

- Overgangsrecht: voor §5.1, §5.3, §5.5, 

  §5.11, §7.3, §9.4 geldt oud art 3.23/4.93. 

Meer compressoren met 

capaciteit <14,3 m3/h  

+ uitlaatzijdig gekoppeld 

3.24 lid 2, 

4.93a lid 2 

H5 Algemeen: alles, behalve v5.1.1, v5.1.6 alinea 

2+3, §5.4, §5.6, v5.10.1 en §5.12. 

H6 Compressor: alles, behalve §6.3. 

H8 Aflevertoestel: alles, behalve §8.8 en §8.9. 

H9 Beveiligingen: alles. 

H10 Registratie: alles. 

H11 Keuringen: alles, behalve §11.4. 

H12 Installatieboek: alles, behalve §12.2.  

- Overgangsrecht: voor §5.1, §5.3, §5.5, 

  §5.11, §9.4 geldt oud art 3.23/4.93. 

 - met buffer + 3.24 lid 3, 

+ 4.93a lid 3 

H7 Bufferopslag: alles behalve §7.2. - Overgangsrecht: voor §7.3 geldt oud art  

  3.23/4.93. 
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Type installatie Regeling art PGS 25 verwijzingen Bijzonderheden 

Grote compressoren met 

capaciteit >14,3 m3/h 

3.23 lid 1, 

4.93 lid 1 

H5 Algemeen: alles, behalve v5.1.6 alinea 2+3, §5.4, 

§5.6, v5.10.1 en §5.12 

v5.1.1, v5.1.5, §5.4, §5.6 en v5.10.1. 

H6 Compressor: alles, behalve §6.3. 

H7 Bufferopslag: alles behalve §7.2. 

H8 Aflevertoestel: alles, behalve §8.8 en §8.9. 

H9 Beveiligingen: alles. 

H10 Registratie: alles. 

H11 Keuringen: alles, behalve §11.4. 

H12 Installatieboek: alles. 

- Overgangsrecht: voor §5.1, §5.3, §5.5,  

  §5.11, §7.3, §9.4 geldt oud art 3.23/4.93. 

 - inpandig + 3.23 lid 2, 

+ 4.93 lid 2 

H13 Inpandig afleveren: alles, behalve §13.3. - Gasdetectie, dampretour, noodstop, afsluiters. 

- Overgangsrecht: oud maatwerk ipv H13. 

Maatwerk §3.1.1 - - - 

Overgangsrecht §3.1.1 

ivm aardgas 

6.5aa lid 1,  

 

lid 2 

§5.3.2: Dimensionering afblaasveiligheid. 

§5.3.10: Gronddekking leidingen: 60 ipv 30 cm. 

§5.5: Interne veiligheidsafstanden. 

§5.11.1: T-gevoelig element bij onbemand afleveren. 

§5.11.1: Gasnet afsluitbaar via noodstopschakelaar. 

§7.3: Behuizing bufferopslag 60 min. brandwerend. 

§9.4: Uitstroom afblaasleiding verticaal omhoog. 

- Tot renovatie geldt oud art 3.23 en 4.93 voor bestaande 

  aadgastankstations. 

 6.5aa lid 3 H13: Inpandig afleveren. - Tot renovatie of uiterlijk tot 1-12-2023 geldt oud maatwerk 

  voor bestaand inpandig afleveren. 
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Afleveren vloeibare brandstof 
aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen 

 

Type installatie Regeling art PGS 28 verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen 

Weg- en spoorvoertuigen: 

• grootschalig afleveren 

- vaste afleverinstallatie 

3.21 Bodem: installatie conform BRL K903. 

H2 Constructie: v2.3.8, v2.3.11 t/m v2.3.13. 

H3 Gebruik: v3.4.2 t/m 3.4.11. 

H5 Veiligheid: v5.5.1, v5.5.3, §5.6, §5.7. 

T-gevoelig element 2-jaarlijks controleren. 

- Hernummerd, inhoudelijk ongewijzigd. 

- afleveren lichte olie 3.38 lid 3 H6 Noodplan: 6.2.2, 6.2.3, bijlage C. - Intern noodplan. 

- inpandig afleveren van 

  lichte olie 

3.21b Thermische brandmelder met geluid. - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd (= overgangsrecht). 

- Let op: inpandig afleveren alleen bij overgangsrecht art 6.22b. 

- mobiel afleveren benzine 3.22 PGS 28 - Bijlage D - Spoorvoertuigen vervallen: komt in de praktijk niet voor. 

- Stevige ondergrond of fundering voor tankende voertuigen. 

- vloeistofdichte vloer 3.25 lid 3 t/m 

lid 7 

Bodem: - vloeistofdichte vloer onder  

  afleveren, afleverzuil, afsluiter, terugslagklep 

  conform AS SIKB 6700. 

- vloer, pompeiland, doorvoer, afwatering, 

  afscheider, riolering conform AS SIKB 6700. 

- Vloeistofdichte afwatering: verduidelijkt dat leidingwerk van 

vloer tot afscheider vloeistofdicht en afgedekt moet zijn. 

-  Overgangrecht: bestaand vloeistofdicht maken bij renovatie. 

- geomembraanbak- 

  systeem 

3.26 lid 1 Bodem: geomembraanbaksysteem mag ipv 

vloeistofdichte vloer 

- Hernummerd, inhoudelijk ongewijzigd. 

Type installatie Regeling art PGS 30 verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen 

• kleinschalig <25 m3/jr: 

- vaste afleverinstallatie 

3.21a, 

4.92 

H3 Gebruik: v3.4.1, v3.4.4, v3.4.5, v3.4.8. - PGS 30 verwijzing ipv uitgeschreven, inhoudelijk ongewijzigd. 

- vloeistofkerende vloer 3.25 lid 8 t/m 

lid 10 

Bodem: vloeistofkerende vloer is voldoende. - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. 

 

- inpandig afleveren 3.21b Thermische brandmelder met geluid. - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. 

- Let op: inpandig afleveren alleen bij overgangsrecht art 6.22b. 
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Type installatie Regeling art PGS 28 verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen 

Vaartuigen: 

- vaste afleverinstallatie 

  op de wal  

4.86 lid 5 H2 Constructie: v2.3.8, v2.3.11 t/m v2.3.12. 

H3 Gebruik: v3.4.4, 3.4.6 t/m 3.4.11. 

H5 Veiligheid: v5.5.1, v5.5.3, v5.6.1, v5.6.2, v5.7.1. 

- Hernummerd, inhoudelijk ongewijzigd. 

Overig voertuig (niet weg-, 

water-, spoorvoertuig): 

- vaste afleverinstallatie 

4.91 H2 Constructie: v2.3.8, v2.3.11 t/m v2.3.13. 

H3 Gebruik: v3.4.2 t/m 3.4.11. 

H5 Veiligheid: v5.5.1, v5.5.3, §5.6, §5.7. 

- Hernummerd, inhoudelijk ongewijzigd. 

- mobiel afleveren benzine 4.92a lid 1 PGS 28 - Bijlage D. - Stevige ondergrond of fundering voor tankende voertuigen. 

- mobiel afleveren diesel 4.92a lid 2 PGS 30 - Bijlage D. - Visuele inspectie 2,5 jaarlijks. 

- maximaal 6 maanden, daarna vaste afleverinstallatie. 

- niet afleveren uit mobiele IBC. 

- inpandig afleveren van 

  lichte olie 

4.92b Thermische brandmelder met geluid. - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd (= overgangsrecht). 

- Let op: inpandig afleveren alleen bij overgangsrecht art 6.34 

- vloeistofdichte vloer 4.94 lid 3 t/m 

lid 8 

Bodem: - vloeistofdichte vloer onder  

  afleveren, afleverzuil, afsluiter, terugslagklep 

  conform AS SIKB 6700. 

- vloer, pompeiland, doorvoer, afwatering, 

  afscheider, riolering conform AS SIKB 6700. 

- Vloeistofdichte afwatering: verduidelijkt dat leidingwerk van 

vloer tot afscheider vloeistofdicht en afgedekt moet zijn 

-  Overgangrecht: bestaand vloeistofdicht maken bij renovatie. 

Maatwerk §3.1.1 - - - 

Overgangsrecht §3.1.1 

ivm vloeibare brandstof 

6.5ba Bodem: afwatering vloer niet vloeistofdicht. - Tot renovatie, openbreken vloer of vervanging  

  afleverinstallatie hoeft bestaande afwatering niet vloeistofdicht. 
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Opslag in ondergrondse tanks 
van metaal of kunststof tot 150 m3 

 

Type voorziening Regeling art PGS 28 verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen 

Bodembedreigende 

vloeistoffen, vloeibare 

brandstof, afgewerkte olie, 

bepaalde oplosmiddelen 

- vullen en aftappen 

3.34 lid 3  Bodem:  

- lekbak rond vul- of zuigleiding, of vloeistof- 

  dichte vloer 12 m2 conform AS SIKB 6700. 

- Minimale maat vloeistofdichte vloer rond vulpunt (alleen als 

  vloeistofdicht nodig is, dus niet bij afleveren <25 m3/jr). 

- Overgangsrecht tot 1-12-2028 voor bestaande vloer. 

- bodemweerstandsmeting 3.34 lid 2  Bodem: - Weerstandsmeting bij keuring. - Bodemweerstandsmering bij elke keuring ipv bij installatie. 

- installatie en (her)keuring 

  tank, leidingen, appendages 

3.35 Bodem: opslag, controles conform BRL K903. 

Keuring:  

- herkeur: inwendig reinigen en inspecteren, 

  bij coating mag cameracontrole (BRL K903). 

- geen inwendige inspectie bij dubbelwandig 

  met lekdetectie in de wand. 

- niet keurbaar: afkeuren per herkeurdatum. 

- herkeuringstermijn: 15 of 20 jaar. 

- grondwaterbescherminggebied: 10 jaarlijks. 

- dubbelwandig: jaarlijks controle lekdetectie. 

- PGS klasse 1+2: jaarlijks aarding leidingen. 

- bij vermoeden lekkage: dichtheidscontrole. 

- afkeuring melden, binnen 8 weken legen. 

H2 Constructie: v2.2.5 t/m v2.2.7. 

- Herkeuringstermijnen aangepast: 

◦ 2e herkeuring bij 100% coating na 20 jr ipv 15 jr. 

◦ Herkeuring bij 100% coating en lekcontroles na 20 jr ipv 15 jr. 

◦ Herkeuring bij 100% coating volgens BRL na 20 jr ipv 15 jr. 

◦ Herkeuring kunststof tank 15 jr ipv 10 jr. 

- Proefinrichting elektronische lekdetectie: maandelijks controle. 

- Lekdetectie geïnstalleerd confom BRL K903 ipv BRL K910. 

- afgewerkte olie 3.35 lid 7 + 10 - 5 jaarlijks keuring met inwendige inspectie. 

- geen inwendige inspectie bij dubbelwandig 

  met lekdetectie in de wand. 

- jaarlijks legen. 

- afkeuring melden, binnen 8 weken legen. 
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- water/sludge controle 3.35 lid 8 + 

3.36 lid 5 + 6 

- jaarlijks of 3 jaarlijks bij coating. 

- niet bij PGS klasse 4 en afgewerkte olie. 

- gevonden water verwijderen, zonodig 

  gevolgd door inwendige inspectie. 

- Controle water/sludge bij BRL-coating elke 3 jaar ipv elk jaar. 

- kathodische bescherming 3.36 lid 2 Bodem: - kb bij kapotte bekleding >25kΏ/m2. - Kathodische bescherming met bodemweerstand ipv reparatie. 

- verwijderen, onklaar maken 3.37 Bodem: bij afkeur tank: 

- inwendig reinigen volgens BRL K903. 

- binnen 8 weken verwijderen of onklaar 

  maken met vulmiddel volgens BRL K904. 

- door erkend bedrijf dat aan bevoegd gezag: 

  - melding doet 10 dagen van tevoren 

  - binnen 3 maanden verslag doet 

- Reinigingseisen bij alle reiniging ipv alleen bij onklaar maken. 

- opslaan, vullen en legen 3.38 H2 Constructie: v2.3.3. 

H3 Gebruik: 3.2.3 t/m 3.2.5, §3.3, §3.5.  

H5 Veiligheid: §5.2. 

H6 Noodplan: v6.2.2, v6.2.3, v6.2.6, v6.2.8. 

- Aantal gebruikseisen bij vullen en legen van de tank. 

- Intern noodplan bij afleveren lichte olie. 

Maatwerk §3.4.2 - - - 

Overgangsrecht §3.4.2 6.5b lid 1 Art 3.34 lid 1: afvoer statische elektriciteit bij 

vloeibare brandstof en afgewerkte olie. 

- Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. 

 6.5b lid 2 Art 3.34 lid 3: vloeistofdichte verharding. - Bij tank <12-2013 gelden tot 12-2028 de oude eisen. 
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Opslag in bovengrondse tanks 
 
Type voorziening Regeling art PGS 30 verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen 

Diesel, afgewerkte olie 

- installatie, (her)keuring en 

opslaan, vullen, legen 

3.71d Bodem: - installatie conform BRL K903. 

H2 Constructie: §2.2, §2.3, v2.4.3, v2.6.1, 

v2.6.3 t/m v2.6.6, v2.6.14. 

H3 Gebruik: v3.2.4, §3.3, §3.5, §3.6. 

H4 Onderhoud: v4.2.1, v4.2.2, v4.2.4 t/m 

v4.2.8, v4.2.10, v4.2.11, v4.2.13 2e+3e volzin. 

H5 Veiligheid: §5.2, §5.4, v5.5.1, 5.5.2, 

v5.6.1, v5.6.3, v5.6.4. 

Veiligheid: - niet op verdieping 

- inpandig of onder woning max 3 m3. 

Keuring: - herkeuringstermijnen aangepast. 

- herkeur: inwendig reinigen en inspecteren, 

  bij coating mag cameracontrole (BRL K903). 

- 10 jaarlijks in grondwaterbescherminggebied. 

- jaarlijks tank, leidingen, kb, lekdetectie, 

  aarding, water. 

- jaarlijks water/sludge, niet bij PGS klasse 4, 

  3 jaarlijks bij coating. 

- Afstand stalen tank tot erfgrens 0,75 m ipv 3 m. 

- Lekbak voor dubbelwandige tank vanaf 10 m3 vervallen: 

  eisen dubbelwandig nu gelijk aan enkelwandig in lekbak. 

- 2e Herkeuring bij 100% coating na 20 jr ipv 15 jr. 

- Herkeuring bij 100% coating en lekcontroles na 20 jr ipv 15 jr. 

- Herkeuring bij 100% coating volgens BRL na 20 jr ipv 15 jr. 

- Herkeuring kunststof tank 15 jr ipv 10 jr. 

- Herkeuring kunststof tank met lekcontroles na 20 jr. 

- Controle water/sludge bij BRL-coating elke 3 jaar ipv elk jaar. 

- Water/sludge meting zelf doen ipv gecertificeerde instelling. 

- Maatwerk voor opslag op verdieping met brandbestrijding. 

- Overgangsrecht: bestaande tank tot keuring geen BRL K903. 

 

- Overgangsrecht: bestaande tank tot keuring op verdieping. 

 

- mobiele diesel opslagtank 3.71e Bijlage D - Visuele inspectie 2,5 jaarlijks ipv 1,5 jaarlijks. 

- Vervallen: stalen frame. 

- maximaal 6 maanden, daarna vaste afleverinstallatie. 

Halfzware olie, polyesterhars, 

ADR klasse 5.1 en 8 VG II/III  

- installatie, (her)keuring en 

opslaan, vullen, legen 

4.15 lid 1 t/m 5 Bodem: - installatie conform BRL K903. 

H2 Constructie: §2.2, §2.3, v2.4.3, v2.6.1, 

v2.6.3 t/m v2.6.6, v2.6.11, v2.6.14. 

H3 Gebruik: v3.2.4, §3.3, §3.5, §3.6. 

H4 Onderhoud: §4.2. 

H5 Veiligheid: §5.2, §5.4, v5.5.1, 5.5.2, 

v5.6.1, v5.6.3, v5.6.4. 

Veiligheid: - niet op verdieping 

- Afstand stalen tank tot erfgrens 0,75 m ipv 3 m. 

- Lekbak voor dubbelwandige tank vanaf 10 m3 vervallen. 

- Eisen dubbelwandig vs. enkelwandig in lekbak nu gelijk. 

- 2e Herkeuring bij 100% coating na 20 jr ipv 15 jr. 

- Herkeuring bij 100% coating en lekcontroles na 20 jr ipv 15 jr. 

- Herkeuring bij 100% coating volgens BRL na 20 jr ipv 15 jr. 

- Herkeuring kunststof tank 15 jr ipv 10 jr. 

- Herkeuring kunststof tank met lekcontroles na 20 jr. 
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Keuring: - herkeuringstermijnen aangepast. - Proefinrichting/maandelijks controle elektronische lekdetectie. 

- Overgangsrecht: bestaande tank tot herkeuring op verdieping. 

Halfzware olie 

- inpandige tank 

<1,5 m3 bij agrarisch bedrijf 

4.15 lid 6 Veiligheid: - aarding, potentiaalvereffening. 

- ontluchting, ventillatie, T alarm, vlamdover. 

- uitpandig vulpunt, peilvoorziening. 

- Ontluchting naar buiten tegen dampvorming 

- buiten tank 

<1,5 m3 bij agrarisch bedrijf 

4.15 lid 7 Veiligheid/bodem: - staal of kunststof tank. 

- dubbelwandig of lekbak. 

- aarding, potentiaalvereffening. 

- ontluchting, vlamdover, lichte bekleding/verf. 

- aanrijdbeveiliging leidingen, peilvoorziening. 

- Nieuwe eisen tegen ontstekingsgevaar. 

- mobiele tank  4.17 Bijlage D - Visuele inspectie 2,5 jaarlijks ipv 1,5 jaarlijks. 

- Vervallen: stalen frame. 

- maximaal 6 maanden, daarna vaste afleverinstallatie. 

ADR klasse 5.1 en PER 4.16 Oude PGS 30 (2005) hoofdstuk 4: 

Constructie: v4.1.3, v4.2.4 t/m v4.2.7, v4.2.9, 

v4.2.10, v4.2.14. Bodem: v4.3.2 t/m v4.3.4, 

v4.3.6, v4.3.8, v4.3.9, v4.3.11. Gebruik: 

v4.4.1, v4.4.3, v4.4.4, v4.4.7, v4.4.8. 

Keuring: v4.5.1, v4.5.2, v4.5.3, v4.5.5, 

v4.5.9. Dubbelwandig: §4.6. 

- Inwendige of intreekeuring na 15 jaar, is 

inspectie onmogelijk dan buiten gebruik. 

- Oude PGS 30 geldt nog totdat naar PGS 31 wordt verwezen. 

Maatwerk §3.4.9 3.71d lid 10+11 Art 3.71d lid 3: opslag op verdieping verboden. - Maatwerk voor opslag op verdieping met brandbestrijding. 

Overgangsrecht §3.4.9 6.11 Bovengrondse tank niet inwendig inspecteren. - Bestaande tank <2000 tot 1-2015 zonder inwendige inspectie. 

en §4.1.3 6.11b Art 3.71d lid 3: opslag op verdieping. - Bestaand op verdieping tot herkeuring, daarna evt. maatwerk. 

 6.11b Art 4.15 lid 3: opslag op verdieping. - Bestaand op verdieping tot herkeuring, daarna evt. maatwerk. 
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Bron: BRL K903 Deel I tabel 1.2 
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Krachtens Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument 

 

 

Artikel Activiteit Document 

3.21 lid 1 Uitvoering, installatie, reparatie afleverinstallatie BRL K903 

3.25 lid 3 Uitvoering afwatering van vloeistofdichte vloer bij motorvoertuigen wegverkeer AS SIKB  6700* 

3.25 lid 4 Aanleg riolering, kolken, putten, afwateringsysteem bij motorvoertuigen wegverkeer AS SIKB  6700* 

3.25 lid 7 Aanleg pompeiland en doorvoeren bij motorvoertuigen wegverkeer AS SIKB  6700* 

3.34 lid 3 Aanleg vloeistofdichte vloer of verharding AS SIKB  6700* 

3.35 lid 1 Beoordeling en controle van ondergrondse tank BRL K903 

3.35 lid 5 Inwendige inspectie met camera bij ondergrondse tank BRL K903 

3.36 lid 2 Bepaling isolatieweerstand uitwendige tankbekleding (ohm/m2) BRL K903 

3.37 lid 3 Verwijderen en onklaar maken van ondergrondse tank en leidingen BRL K904 (!) 

3.37 lid 6 Vullen inerte vulmassa na reiniging van ondergrondse tank BRL K904 (!) 

3.37 lid 7 Inwendig reinigen van ondergrondse tank BRL K903 

3.71d lid 1 Uitvoering, installatie, reparatie, vervanging, beoordeling, bovengrondse tank/leidingen 

voor opslag van gasolie en afgewerkte olie 

BRL K903 

3.71d lid 9 Inwendige inspectie met camera bij bovengrondse tank BRL K903 

4.9a lid 1 Uitvoering, installatie, reparatie, vervanging, beoordeling, bovengrondse tank/leidingen 

voor opslag van afgetapte vloeistoffen bij autodemontage 

BRL K903 

4.15 lid 1 Uitvoering, installatie, reparatie, vervanging, beoordeling, bovengrondse tank/leidingen 

voor opslag van halfzware olie, polyesterhars en ADR 8 

BRL K903 

4.94 lid 3 Uitvoering afwatering van vloeistofdichte vloer bij niet motorvoertuigen wegverkeer AS SIKB  6700* 

4.94 lid 4 Aanleg riolering, kolken, putten, afwateringsysteem bij niet motorvoertuigen wegverkeer AS SIKB  6700* 

4.94 lid 7 Aanleg pompeiland en doorvoeren bij niet motorvoertuigen wegverkeer AS SIKB  6700* 

6.11 Installatie van bovengrondse tank voor vloeibare brandstof BRL K903 

 

* AS SIKB  6700  = voorheen CUR-PBV aanbeveling 

 


