
Voldoet uw brandstofinstallatie 
(nog) aan de regelgeving?
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Wat voor brandstofinstallatie heeft u?

Frame tank in combinatie met een losse tank.

Heeft de losse brandstoftank 
(> dan 300 liter) een tankcertificaat?

Uw installatie voldoet aan de huidige eisen en u bent nu in het bezit van het (verplichte) installatiecertificaat.

U dient een nieuwe brandstofinstallatie 
aan te schaffen overeenkomstig 

 de laatste regelgeving.

De tankinstallatie dient te worden 
aangepast aan de laatste regelgeving.
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Voor het jaarlijkse terugkerende (wettelijk verplichte) onderhoud en 
de periodieke herkeuringen neemt u contact op met E-TEC.

U heeft een zorgplicht,
laat u door E-TEC verder adviseren.

Heeft u ook een 
installatiecertificaat 

van de brandstofinstallatie?
nee afgekeurd

U dient uw bestaande 
tankinstallatie te 
laten herkeuren.



Toelichting op flowchart
Bij een diesel gedreven noodstroomaggregaat is ook brandstofopslag aanwezig. 
Een scherper milieubeleid en aangepaste regelgeving heeft hier grote invloed op, 
waardoor de vraag rijst of uw huidige brandstofinstallatie nog wel voldoet aan 
de hedendaagse regelgeving? En zo niet, wat dient er te worden ondernomen om 
uw installatie wel gecertificeerd te krijgen?

Een bovengrondse tankinstallatie voor de opslag van K3-producten (diesel) moet 
bijvoorbeeld voldoen aan de PGS30 richtlijn, dit betekent dat de tank (en eventueel 
lekbak) voorzien moeten zijn van een KIWA tankcertificaat. 
Om een KIWA installatiecertificaat af te kunnen geven dient de installatie te 
voldoen aan de laatst geldende KIWA beoordelingsrichtlijn van de BRL K903/08.  
Dit is nog maar een kleine greep van de gestelde eisen uit de diverse regelgeving.

Om u wegwijs te maken in deze wirwar van de hedendaagse regelgeving heeft 
E-TEC bijgaande ‘flowchart’ gemaakt waarmee op een eenvoudige wijze kan 
worden gecontroleerd of uw brandstofinstallatie voldoet aan de huidige regelgeving 
en/of wat er nodig is om uw brandstofinstallatie hier weer aan te laten voldoen. 

Naast de levering van nieuwe brandstofinstallaties, bent u bij E-TEC aan 
het juiste adres voor o.a. gerichte adviezen en aanpassingen aan bestaande 
brandstofinstallaties, de uitvoering van het verplichte onderhoud en periodieke keuringen 
aan uw brandstofinstallatie. Neem vrijblijvend contact met ons op 
en vraag naar de mogelijkheden voor uw brandstofinstallatie. 
U kunt ons bereiken op +31 (0)72-5141040 of via de e-mail info@e-tec.nl.

1. Selectie brandstofinstallatie
U maakt een keuze welke brandstoftank bij uw noodstroomaggregaat van toepassing is. 
Is de brandstoftank opgenomen in het frame van het noodstroom aggregaat, heeft u een losse 
brandstoftank of een combinatie van beide. Wanneer u alleen een brandstoftank in het frame hebt 
valt u buiten de regelgeving en heeft u enkel een zorgplicht. Laat u door E-TEC verder adviseren.

2. Herkeuren van of aanschaf nieuwe brandstofinstallatie
Wanneer u een losse brandstoftank heeft (met inhoud groter dan 300 liter) dan valt de 
tankinstallatie onder het activiteiten besluit, van waaruit wordt verwezen naar de Publicatiereeks 
Gevaarlijke Stoffen (PGS) en beoordelingsrichtlijn BRL-K 903. Aan de hand van deze publicaties 
wordt gekeken of uw brandstofinstallatie voldoet aan de huidige regelgeving. Daar waar mogelijk 
moet de installatie worden aangepast of in z’n geheel worden vervangen om uiteindelijk de 
juiste certificering te krijgen. Het laten (her)keuren van oudere brandstoftanks (gebouwd voor 
1 januari 2000) is veelal een grote kostenpost. In de praktijk wordt daarom vaak overgegaan tot 
de aanschaf van een complete nieuwe brandstofinstallatie. 

3. Jaarlijkse controles, onderhoud en herkeuringen 
Sinds 1 januari 2015 bent u daarnaast wettelijk verplicht om jaarlijkse controles uit te voeren 
aan uw tankinstallatie conform de PGS28 of PGS30 en de KIWA BRL-K903/08. Deze verplichte 
jaarlijkse inspecties bestaan o.a. uit controle op: afwezigheid van water/sludge in de tank, controle 
van de lekdetectie en bij ondergrondse brandstoftanks komt daar nog bij: controle op goede 
werking van de kathodische bescherming en de monitoring van de grondwaterkwaliteit ter plaatse 
van de tankinstallatie. Daarnaast wordt geadviseerd een visuele controle van de installatiedelen uit 
te voeren en klein onderhoud te verrichten (bestaande uit o.a. reinigen vulpunt lekbak, peilput en 
vlamkerend rooster). De gehele installatie dient periodiek te worden herkeurd. Laat u door E-TEC 
verder adviseren.



Meest relevante regelgeving brandstofopslag voor diesel gedreven noodstroomaggregaten:
Op grond van de milieuwetgeving dient u ervoor te zorgen dat de bodem niet vervuilt. U bent zelf verplicht om bodem beschermende maatregelen 
en voorzieningen te treffen, waarmee u een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt. Om dit te bereiken moeten alle nieuwe brandstoftanks sinds 
1 januari 2013 voldoen aan nieuwe regelgeving van het activiteitenbesluit. Voor bestaande dieseltanks gold een overgangsregeling welke per 
1 januari 2015 is afgelopen. Inmiddels moeten alle bestaande tanks dus ook aan de nieuwe regelgeving voldoen. Deze regelgeving is opgenomen 
in het activiteitenbesluit en vandaaruit wordt verwezen naar de regelgeving in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Hier staat onder andere 
in dat opslagtanks KIWA gekeurd moeten zijn en dat er een KIWA Installatiecertificaat dient te worden afgegeven over het geheel van de installatie, 
welke is geïnstalleerd overeenkomstig de beoordelingsrichtlijn BRL-K 903.

Activiteitenbesluit 
Ieder bedrijf dat activiteiten verricht die de bodem of het milieu 
kunnen bedreigen, zal moeten kunnen aantonen dat er maatregelen 
zijn genomen om de bodem en het milieu te beschermen en 
bovendien de veiligheid in brede zin moeten kunnen borgen. 
Hoewel de eisen en de invalshoeken kunnen verschillen, is dit in 
feite de kern van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. 
Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ofwel 
Activiteitenbesluit) geeft algemene milieuregels voor bedrijven die niet 
vergunningplichtig zijn. Daarnaast bevat het Activiteitenbesluit voor 
bepaalde activiteiten voorschriften, die ook van toepassing zijn op 
vergunningplichtige inrichtingen. In het Besluit omgevingsrecht staat 
welke activiteiten dit zijn.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)
De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) vervangt de voormalige 
CPR-richtlijnen en omvat de gebruikersrichtlijnen ten behoeve van 
veiligheid en milieu. De Publicatiereeks is zowel van toepassing op 
bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of 
gebruiken. In de PGS-richtlijnen staan voorschriften, eisen, criteria en 
voorwaarden, die kunnen worden toegepast bij vergunningverlening, 
het opstellen van algemene regels en het toezicht op bedrijven. 
Van toepassing zijn o.a. de PGS 28 (Vloeibare brandstoffen: 
ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties) en de PGS 
30 (Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en 
afleverinstallaties).

KIWA Installatiecertificaat  
Conform de eisen uit het Activiteitenbesluit dient een bovengrondse 
brandstoftank en de bijbehorende installatie sinds 1 januari 2015 KIWA-
gekeurd te zijn, waarbij alle tanks moeten zijn voorzien van een tank- en 
installatiecertificaat. 
De installatie van een nieuwe tank (of herkeuring van een al bestaande 
tank) mag alleen uitgevoerd worden door een erkend installatiebedrijf 
en moet gebeuren volgens de BRL-K 903. Op basis van het tank- en 
installatiecertificaat kan de gemeente beoordelen of de tank goed 
is geïnstalleerd en of de tank voldoet aan de kwaliteitseisen. Onder 
het installatiecertificaat vallen o.a. de brandstoftank, bijbehorende 
leidingen, appendages, vulpunten, overvulbeveiligingssysteem, 
antihevelingsvoorzieningen, opvangbakken, etc.

Beoordelingsrichtlijn BRL-K 903
In de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat, kortweg 
BRL-K903, zijn alle relevante eisen opgenomen die door de 
certificatie-instelling worden gehanteerd als grondslag voor de 
afgifte en instandhouding voor de Regeling Erkenning Installateurs 
Tankinstallaties (REIT), een en ander op basis van het Reglement voor 
de Productcertificatie van de certificatie instelling. 
De in de BRL-K903 opgenomen processen zijn bestemd om te worden 
toegepast op het ontwerpen, installeren, opleveren en onderhouden 
van tankinstallaties. In de BRL-K903 zijn de constructie-eisen voor 
tankinstallaties opgenomen. Na de uitvoering van installatie- of 
reparatiewerkzaamheden moet door de tankinstallateur een bij 
de certificatie-instelling geregistreerd installatiecertificaat worden 
afgegeven volgens BRL-K903.
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