
aanleg en inspectie van bodembeschermende 
voorzieningen

ACTUALISEREN 
RICHTLIJNEN 
BODEMBESCHERMING



BARIM en vergunning Wm

 Voor benoemde activiteiten: algemene regels

 Bodembeschermende voorzieningen 

 Aanleg (vloeistofdichte) BBV kan of moet 
(brandstoftankstations) door erkend bedrijf.

 Inspectie (vloeistofdichte) BBV moet door 
erkend bedrijf

 Ondergrondse tanks 

 Installeren/verwijderen en keuren van 
ondergrondse tanks moet door erkend bedrijf

 Vergunningseisen Wm volgens NRB

 Invulling erkenning in Regeling Bodemkwaliteit



Aanpassen normdocumenten

 Aanleg of herstel van vloeistofdichte 
voorzieningen: wordt BRL 7700

 Vervangt 7 oude BRL-en (BRL 2319, 2362, 
2369, 2370, 2371, 2372 en 5262)

 Inspectie van BBV: wordt AS 6700

 Vervangt CUR/PBV Aanbeveling 44 en WF 
98 01/

 Controle tanks en bijbehorend leidingwerk 
wordt AS 6800

 Vervangt 6 verouderde documenten (AP08 
en KC-’s 102 t/m 106) 



BRL 7700 
Aanleg of herstel van vloeistofdichte 
voorziening

 Algemene eisen in BRL en 5 protocollen voor 
de specifieke materiaaltoepassingen

 Certificering voor aanleg en herstel.

 Bewijs aanleg onder certificaat (BAOC)

 Bewijs Herstel onder certificaat (BHOC)

 Uiterlijk 6 jaar na gecertificeerde aanleg volgt 
een inspectie (BARIM). Dit blijft zo, ook als er 
tussentijds een BHOC is afgegeven. 



AS 6700 Inspectie bodembeschermende 
voorzieningen

 Algemene eisen voor inspectie op 
vloeistofdichtheid in Accreditatieschema AS 
6700 en 4 protocollen op basis van de 
inspectietechnieken.

 Bewijsmiddel: rapport over geïnspecteerde 
voorziening. Indien wordt voldaan aan criteria 
met Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

 Voor mobiele voorziening gelijke criteria.



AS SIKB 6800 Controle en 
herkeuring 
tank(opslag)installaties

 AS met 4 protocollen op basis van 
inspectieonderwerpen

 Keuringsaspecten gelijk als bij aanleg door 
installateur

 Nieuw:
- controle micro-organismen onder- en 
bovengrondse tanks.
- aarding (relatie PGS-en)

 Rapport jaarlijkse controle: resultaten 
metingen

 Rapport keuringen: inspectierapport met 
verklaring
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