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Wet- en regelgeving 
Wet milieubeheer 

Activiteitenbesluit 

Activiteitenregeling Milieubeheer 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) 

AS SIKB 6700 

Besluit Bodemkwaliteit 

Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) 

 

Toelichting 

Als uw bedrijf activiteiten verricht met een risico op bodemverontreiniging, dient u volgens 
het Activiteitenbesluit of volgens een afgegeven vergunning op basis van het Besluit 
bodemkwaliteit, te beschikken over bodembeschermende voorzieningen.  

Onder bodembeschermende voorzieningen verstaan we onder andere:  

- lekbakken 

- opvangbassins 

- vloeistofkerende vloeren 

- vloeistofdichte vloeren en verhardingen 
 
Vloeistofkerende vloer 

Een vloeistofkerende vloer moet een aaneengesloten geheel zijn (bijvoorbeeld asfalt of 
beton). Een vloeistofkerende vloer mag geen gaten en/of scheuren bevatten. Wanneer een 
vloeistofkerende vloer wordt toegepast, is het een verplichting incidentenmanagement toe te 
passen. Dit houdt in dat maatregelen zijn getroffen waarmee lekkages en morsingen kunnen 
worden beperkt en verholpen, zoals het gebruik van lekbakken en 
absorptiekorrels/poetsdoeken. Verder moeten de werknemers van een bedrijf bekend zijn 
hoe te handelen bij incidenten zoals morsingen of lekkages. Ook moet jaarlijks de vloer 
intern worden gecontroleerd op eventuele tekortkomingen. 

 

Vloeistofdichte vloer 

Een vloeistofdichte vloer kan gedurende langere tijd vloeistoffen opvangen en tegenhouden. 
De vloer is bijvoorbeeld van vloeistofdicht beton of voorzien van een vloeistofdichte coating. 
Een vloeistofdichte vloer mag geen scheuren bevatten en bijvoorbeeld aansluitingen en 
leiding- en kabeldoorvoeren moeten zijn afgekit.  

Voor vloeistofdichte vloeren geldt dat deze één keer per 6 jaar worden gekeurd door een 
erkende inspectie-instelling op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast gelden 
algemene onderhoudseisen zoals het jaarlijks controleren op gebreken en het repareren en 
onderhouden van vloeistofdichte vloer en verhardingen. 
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Een voorziening wordt als vloeistofdicht beschouwd als deze onder certificaat is aangelegd of 
als de voorziening na inspectie als vloeistofdicht is beoordeeld. 

Alleen voor tankplaatsen geldt dat deze vloeistofdicht moeten worden aangelegd. In alle 
overige gevallen is de voorziening pas vloeistofdicht na inspectie. 

 

Voorschriften 
De regelgeving op het gebied van bodembescherming kent een aantal wetten en regelingen.  

 

De activiteitenregeling Milieubeheer bepaalt wanneer een vloeistofkerende of vloeistofdichte 
vloer geëist wordt en of een vergunning conform de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht vereist is. 

Hierin wordt verwezen naar de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) en AS SIKB 
6700. 

 

In de NRB wordt stapsgewijs aangegeven waar een bepaalde bedrijfsactiviteit aan moet 
voldoen op het gebied van bodembeschermende maatregelen. 

 

Naleving voorschriften 
In het geval van verplichte certificatie verstrekt de aannemer bij oplevering een Bewijs van 
Aanleg Onder Certificaat (BAOC) of een Bewijs van Herstel Onder Certificaat (BHOC).  

In geval van inspectie verstrekt de Deskundig Inspecteur bij goedkeuring een rapportage 
waarbij een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) kan worden toegevoegd.  

Vloeistofdichte vloeren dienen periodiek (1x per 6 jaar) gekeurd te worden en wordt er bij 
goedkeuring een certificaat afgegeven. 

Jaarlijks moeten vloeistofdichte vloeren beoordeeld worden in een bedrijfs interne controle. 

Voor vloeistofkerende vloeren moet een Protocol incidentenmanagement opgesteld worden 
en moet deze periodiek worden geïnspecteerd door de vergunninghouder op een goede 
werking. De resultaten dienen gedocumenteerd en bewaard te worden. 

 

Voor beide soorten vloeren is het verplicht om tekortkomingen die de werking van de vloer 
beïnvloeden en welke opgemerkt zijn tijdens uitvoeren van onderhoud of controle direct te 
herstellen. 
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Documenten 
Vloeistofdichte vloeren: 

- Kwaliteitsverklaringen of certificaten van de toegepaste materialen. 
- Keurings- of inspectierapport om de vloeistofdichtheid aan te tonen. 
- Rapportage “Bedrijfs Interne Controle” (zie controlelijst). 
- Onderhoudshandelingen en onderhoudsadvies van de leverancier van de vloer. 

 

Vloeistofkerende vloeren: 

- Protocol incidentenmanagement, in geval van een vloeistofkerende vloer. 
- Bewijs van periodieke inspectie. 

 

Opmerkingen 
Aan de hand van het basismodel wordt door de Deskundig Inspecteur overeenkomstig 
paragraaf 2.13 van AS SIKB 6700 een project specifieke controlelijst opgesteld voor het 
uitvoeren van bedrijfsinterne controles door of namens de houder van de 
voorziening/inrichting. 

 

Hieronder een voorbeeld van de bedrijfsinterne controlelijst vloeistofdichte vloer cf. AS 
SIKB 6700, bijlage 6. 
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