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Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke 
overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 
 

Geldigheid 
Dit wijzigingsblad behoort bij BRL nummer K902/04 d.d. 26 juli 2011. 
Kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven behoeven niet opnieuw te worden uitgegeven. 
 
Bindend verklaring 
Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 17 september 2012. 
 
 

4.3 Ingangscontrole op verontreiniging van de bodem 
De tekst wordt gewijzigd in: 
Bij het saneren van een ondergrondse tank wordt onderzoek naar verontreiniging van de bodem uitgevoerd 
op relevante plaatsen van de saneren tankinstallatie overeenkomstig NEN 5740 door een instelling die 
daartoe erkend is op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. De rapportage van het bodemonderzoek moet bij 
de sanering inzichtelijk zijn. 
 
Bij het saneren van bovengrondse tanks is een bodemonderzoek niet noodzakelijk, het bevoegd gezag kan dit 
echter wel eisen. In dat geval dient een onderzoek uitgevoerd te worden naar verontreiniging van de bodem 
op relevante plaatsen van de saneren tankinstallatie overeenkomstig NEN 5740 door een instelling die 
daartoe erkend is op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. 
 
Het bodemonderzoek is ten tijde van de tanksanering is niet ouder dan 6 maanden, bij overschrijding van 
deze termijn moet schriftelijk akkoord van het bevoegd gezag inzichtelijk zijn. 
 

5.7.5 Verwijderen vulmassa 
De tekst wordt gewijzigd in: 
De vulmassa, zand of schuimbeton, kan zowel handmatig als machinaal uit de tank verwijderd worden. 
Indien de tank betreden moet worden voor schoonmaakwerkzaamheden dan dienen vooraf metingen met de 
zuurstof explosiemeter verricht te worden. De voorschriften van de AI 5 “ Veilig werken in besloten ruimten” 
dienen nageleefd te worden.  
 
Als er tijdens het verwijderen van de vulmassa een verontreiniging wordt geconstateerd dan dient de 
eigenaar en het bevoegd gezag hiervan op de hoogte te worden gesteld. De verontreinigde grond dient te 
worden afgevoerd conform de voorschriften van het Wet milieubeheer (Wm). 
 
De vulmassa dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Indien middels bemonstering en 
analyse door een instelling die daartoe erkend is op grond van het Besluit Bodemkwaliteit wordt aangetoond 
dat de vulmassa van ten minste de gelijke bodemfunctieklasse is als de omliggende grond dan mag deze 
worden gebruikt om de ontstane tankput weer aan te vullen. 
 


