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Ondergrondse opslagtank 

Wet- en regelgeving 

Activiteitenbesluit: Bodem- en opslag voor ondergrondse opslagtanks opgenomen in afdeling 
3.4 en paragraaf 3.4.2. 

Gemeentelijke milieuvergunning  
Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (indien druk >0,5 bar) 

 

Toelichting 
Een ondergrondse opslagtank voor opslag van vloeibare brandstof is een tank die geheel in de 
bodem ligt of ingeterpt is met een inhoud van maximaal 150 m3.  

 

Voorschriften 

De opslag van de stoffen in ondergrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en 
appendages, voldoet aan de activiteitenregeling milieubeheer. 

 

Activiteitenregeling milieubeheer afdeling 3.4.2 ‘Opslaan in ondergrondse opslagtanks van 
vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare 
bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn’. Hierin zijn de 
specifieke voorwaarden genoemd die van toepassing zijn op de aanleg en inspectie. 

 

Een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor het 
opslaan van gasolie en afgewerkte olie is uitgevoerd en geïnstalleerd. Deze wordt 
gerepareerd of vervangen en beoordeeld of gecontroleerd overeenkomstig het daartoe 
krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument. Dit wordt uitgevoerd door 
een persoon of instelling die beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. Kortom, al 
deze activiteiten dienen te worden uitgevoerd door gecertificeerde partijen.  

 

Naleving voorschriften 
De keuringsmomenten en inspectiemomenten zijn sterk afhankelijk van de uitvoering van de 
tank (denk aan: enkel- of dubbelwandig, gecoat, kunststof), de geografische locatie (plaatsing 
in bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebied), eventuele toegepaste detectieapparatuur en 
de PGS-klasse van de opgeslagen brandstof.  

 

Rekening moet worden gehouden met jaarlijkse- tot driejaarlijkse controles van tanks en 
appendages en 10- tot 20-jaarlijkse keuringen van de tanks en appendages. Zie Algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheerafdeling afdeling 3.4.2 voor specifieke informatie en 
verwijzingen. 
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Volgens de activiteitenregeling moet de keuring, installatie, reparatie en vervanging van 
ondergrondse tanks voor de opslag van vloeibare brandstof of afgewerkte olie gedaan worden 
door een inspectiebureau dat beschikt over een erkenning op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit (erkende inspectie-instelling). De inspectie moet plaatsvinden volgens de AS 
6800 richtlijn.  

De AS 6800 bestaat uit:  

• 6801: Controle bekleding en kathodische bescherming van ondergrondse tanks en/of  
ondergronds leidingwerk behorend bij onder- of bovengrondse tanks. 

• 6802: Controle op water/bezinksel/micro-organismen in onder- en/of bovengrondse 
tanks. 

• 6803: Controle van aarding en potentiaalvereffening van ondergrondse tanks en/of  
ondergronds leidingwerk behorende bij onder-of bovengrondse tanks. 

• 6810: Herkeuring van ondergrondse tanks en/of ondergronds leidingwerk bijbehorend     
bij onder- of bovengrondse tanks; uitvoeren bodemweerstandsmeting. 

 

Bij enkelwandige tanks dienen peilbuizen te zijn geplaatst. De grondwaterpeilbuizen worden 
zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven periodiek bemonsterd. De aanleg 
van de grondwaterpeilbuis en de bemonstering en analyse van het grondwater gebeurt door 
instanties die beschikken over een erkenning op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. 

 

Documenten 
- Melding/vergunning ondergrondse opslagtank bij de Gemeente. 

- Bewijzen of certificaat van de aanleg. 

- Rapportage(s) van de keuring, incl. metingen, controles, beoordelingen van de 
voorzieningen (drie jaar). 

- Verzekeringsbewijs t.a.v. aansprakelijkheid voor verontreiniging van de bodem. 

- Inspectiecertificaat. 

 
Opmerkingen 
Van het aanleggen of installeren van bodembeschermende voorzieningen, ondergrondse 
opslagtanks en de daarbij behorende leidingen, appendages en kathodische bescherming, 
installaties of onderdelen van installaties, worden de bewijzen van gecertificeerde aanleg en 
installatie binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag. 

 

Van het uitvoeren van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van of aan 
bodembeschermende voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en de daarbij behorende 
leidingen, appendages en kathodische bescherming, installaties of onderdelen van 
installaties, worden de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de 
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resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of beoordeling maar ten minste 
gedurende drie jaar binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd 
gezag of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld. 

 

Degene die een inrichting drijft waarin vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een 
ondergrondse tank wordt opgeslagen, stelt door verzekering of anderszins financiële 
zekerheid ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de 
bodem als gevolg van dat opslaan of het drijven van het tankstation. Dit staat vermeld in het 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer afdeling 2.10: Financiële zekerheid. 

 

Provincies en gemeenten kunnen specifiekere eisen stellen aan installaties met betrekking tot 
de grondwaterhuisvesting. Bedrijven en instellingen moeten er altijd voor zorgen op de 
hoogte te zijn van de provinciale regelingen. 

 

Een niet in gebruik zijnde opslagtank met daarbij behorende leidingen en appendages dient 
binnen acht weken na het verstrijken van de keuringstermijn te zijn verwijderd.  

 

Grondroering in de nabijheid van opslagtanks  
De wet kent zorgplicht toe aan de eigenaar van de installatie. Hiertoe is nagenoeg niet te 
voorkomen om de verantwoording te nemen dat alles goed gaat.    

 

Voor een opslagtank geldt volgens het Activiteitenbesluit (wet- en regelgeving): 

- Opslagvoorziening voor gas met een inhoud van ten minste 150 liter. 
- Opslagvoorziening voor een vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter, niet 

zijnde een intermediate bulk container (IBC) die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het 
ADR. 

- Er wordt geen verschil gemaakt tussen boven- of ondergronds opslag. 
- Hieronder is aangegeven welke vloeistoffen of gassen het kan betreffen. Dit moet 

vooraf duidelijk zijn, vóór aanvang van werkzaamheden. Dit kan worden aangevuld 
met specifieke informatie op locatie.  

- Mogelijke medium classificatie en veiligheidsbladen die men nodig heeft bij een tank- 
of leidinglekkage zijn opvraagbaar bij de Installatieverantwoordelijke. Het is gewenst 
om de informatie inzake voorgaande werkzaamheden op te vragen.            

- De leiding, pompen en regelorganen maken deel uit van de risico’s die kunnen 
ontstaan bij het graven in de nabijheid van onder-, maar ook bovengrondse 
opslagtanks.  

 

Een afstand van de graaflocatie tot opslagtank is niet wettelijk beschreven en moet lokaal 
beoordeeld worden aan de hand van de beschikbare informatie en risico’s. Het is 
vanzelfsprekend dat werkzaamheden dicht bij de tank zelf altijd risicovol zijn. Hierbij dient 
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ook rekening gehouden te worden dat er in de directe omgeving kabels of leidingen in de 
grond aanwezig kunnen zijn die deel uitmaken van de installatie. Laat u hierover door de 
grondeigenaar en/of via KLIC melding informeren. Hetgeen hieronder omschreven staat in 
relatie tot kabels of leidingen, is eveneens van toepassing inzake de tank(s) en risico’s op 
verzakking, bezwijking of beschadiging indien er dichtbij deze objecten gegraven wordt en de 
regelgeving niet opgevolgd wordt. 

  

Meld graafwerkzaamheden altijd voor de start en “in samenspraak met de 
installatiebeheerder”. Doe bij het kadaster een KLIC melding indien het geen privé terrein 
betreft. Dit is ook verplicht wanneer het wel privé terrein betreft en er gegraven wordt in de 
verwachte nabijheid van kabels en leidingen welke in eigendom zijn van uw netbeheerder(s).  

 

Het maakt in het kader van de wettelijke bepalingen niet uit of dit werk op eigen terrein of 
op openbaar grondgebied plaatsvindt. Zonder vereiste meldingen en goedkeuringen mag 
wettelijk gezien niet gestart worden met de graafwerkzaamheden. Er kunnen immers onder 
een privéterrein ook kabels en leiding lopen. Deze kunnen deel uitmaken van het openbare 
net waarbij de diepte van de objecten bepalend is bij de aanpak van de werkzaamheden.  

De installatie eigenaar (lees: installatiebeheerder) is wettelijk gezien altijd 
eindverantwoordelijk en dient dus volledig te worden geïnformeerd. 

 

Doe de graafmelding op tijd 

De verantwoordelijke installatiebeheerder wil voorzorgsmaatregelen treffen voordat de 
grondroering gaat beginnen. Meld dus altijd tijdig de werkzaamheden en omvang hiervan aan. 
Het kan zijn dat de private installatiebeheerder extra eisen oplegt middels een 
werkvergunning op basis van de eerder opgestelde risicobeoordeling. 

 

Check de gebiedsinformatie op extra eisen 

Bekijk de gebiedsinformatie die u ontvangt goed en check of er een eis in de vorm van 
voorzorgsmaatregelen van toepassing is. Hierbij kan een simpele Risico Inventarisatie en 
Evaluatie helpen om niets te vergeten, zie het voorbeeld hieronder.   

 

Voorbeeld: Grondroerder en installatiebeheerder moeten beide akkoord zijn voor aanvang 
werkzaamheden. Hierbij horen aanvullende lokale maatregelen. 

# Dreiging incl. afstand 
tot opslagtank  

Tank 
Medium 

Inpact 
0/5 

Maatregelen  Toelichting  Inpact na 
maatregel 
0/5 

Grond 
Roerder  

Installatie 
beheerder 

Akkoord 
uitvoering 
werkzaamheden  

1 Graafwerkzaamheden < 
1 meter vanaf 
opslagtank 

Vloeibaar 
gas 

5 Kleine graafbak 
gebruiken en 
voorsteker 
instellen.  

Bestaande 
installatietekeningen 
vooraf beoordelen. 
Blijf opletten!   

 
2 

 
akkoord 

 
 akkoord 

 
akkoord 

2 Proefsleuven graven  < 
5 meter  

Chloor 40%  4 Vooraf 
tekeningen 
opvragen  

Er zijn geen tekeningen 
beschikbaar   

4 akkoord Niet 
akkoord 

Niet akkoord 

3          
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Eerst afspraken maken, dan beginnen 

Maak met de installatie beheerder goede afspraken over het nemen van 
voorzorgsmaatregelen en door wie deze worden uitgevoerd. Stem af welke maatregelen u als 
grondroerder moet nemen. Bij deze voorzorgsmaatregelen kan gedacht worden aan een 
tijdsplanning.  

 

De afspraken die u tenminste dient te maken zijn: 

- Afspraken over inspanningen die u uitvoert, moet u schriftelijk vastleggen en dit dient 
door de installatiebeheer te zijn ondertekend. Uiteraard kunt u als grondroerder ook 
een afsprakenformulier van de beheerder gebruiken, indien voorhanden.  

- Vergelijk uw opdracht/werkplan met de theoretische liggingsgegevens op eventuele 
raakvlakken. Misschien liggen er in theorie kabels en/of leidingen in de omgeving van 
het gebied waar de grondroering wordt uitgevoerd. 

- Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de gebiedsinformatie 
zou moeten liggen. Bepaal de exacte ligging van de kabels en leidingen. Dat gebeurt 
meestal door het handmatig voor-graven van proefsleuven.  

- Voor de betrouwbaarheid van de liggingsgegevens en het voorkomen van graafschade, 
is het belangrijk dat de informatie over kabels en leidingen klopt.  

- Als grondroerder bent u verplicht een afwijkende situatie te melden. Wanneer u dit 
meldt, informeert u de installatiebeheerder.  

- Van een afwijking is sprake als de kabel of leiding horizontaal meer dan een meter 
afwijkt van de theoretische ligging ervan op de kaart. 

- Begin nooit met de werkzaamheden als er nog geen voorzorgsmaatregelen zijn 
getroffen. Dit is niet toegestaan. 

- Als de werkzaamheden gereed zijn, meldt u dit bij de installatieverantwoordelijke. 
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