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Controles Ondergrondse tanks

• Wat wordt er aan controles uitgevoerd en 
welke gevolgen geven biobrandstoffen
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AS 6800 Controle en Keuring 
tank(opslag)installaties 

Overeenkomstig activiteitenbesluit

▪ AS 6800     Controle en keuring 
tank(opslag)installaties 

▪ Protocol 6801 Kathodische bescherming  en bekleding

▪ Protocol 6802 Water / bezinksel / micro-organismen

▪ Protocol 6803 Aarding + potentiaalvereffening 

▪ Protocol 6811 Keuring tanks en installaties

▪ inclusief camera-inspecties 
volledig gecoate tanks

Bodemweerstandmeting



Herkeuring Tankinstallaties

• Uitgangspunt dat installatie opnieuw een periode
van 5, 10, 15 of 20 jaar kan overbruggen
(herkeuringstermijnen vastgelegd in Activiteitenbesluit)

• Inwendige keuring(evt. Camera onderzoek)
• Uitwendige keuring

Bekleding tank + leidingwerk
• Dichtheidsbeproeving
• Aanvullende controles

o Afschot/diepte leidingwerk
o Diepte tanklichaam
o …….



Water/Bezinksel controle

Controle op aanwezigheid van water en/of bezinksel.

Jaarlijkse controle
Maar:
➢Gecoate tanks 1 keer in de 3 jaar
➢Niet van toepassing op afgewerkte olietanks



Aanleiding Project 
Voorkom Actie Tankslag

• Onderbuikgevoel Inspecteurs 



Vervuiling door Micro-Organismen



Corrosie door MIC

• Micro-organismen zijn

betrokken bij 25 – 50% 

van de corrosiegevallen.

• De activiteit van 

micro-organismen leidt 

(lokaal!) tot 10 – 1000 maal 

hogere corrosiesnelheden.



Geconstateerde gebreken 



Project “voorkom actie tankslag”

• Fase 1: Inventarisatie en Onderbouwing
* Inventarisatie Inspectie resultaten.
* Schadeverwachting Toetsen Laboratorium.
* Schadeverwachting Toetsen Inwendige

inspectie en materiaalonderzoek.

• Eindrapport Fase 1  december 2019

• Fase 2: Verankering
* Aanpassen huidige jaarlijkse monitoring (AS 6800).
* Ontwerpen nieuwe monsternametechniek en     

analysevoorschrift.
* Evaluatie Wettelijke Inspectietermijnen.
* Besluitvorming en communicatie.



Project “voorkom actie tankslag”

Deelnemende partijen

• SIKB (Initiator project)

• RWS-leefomgeving (namens Ministerie I&W)

• DCMR Milieudienst Rijnmond (namens BG’s Activiteitenbesluit)

• NOVE en Schimmel Tankstation Exploitatie (tankeigenaren)

• AECOM Netherlands (adviseur tankeigenaren)

• VNPI (belangenorganisatie brandstofleveranciers)

• Inspectiebedrijven (KIWA, Van der Heide, Klink, E.C.O. Inspections)

• Hamer (tankinstallateur)

• Bioclear Microbial Analysis, SGS (laboratoria)



Gevolgen biobrandstoffen

• Sinds 2007 worden aan benzine en diesel bio-componenten 
toegevoegd. 

• In dit project is onderzocht in welke mate biobrandstoffen leiden 
tot corrosie van opslagtanks, en wordt een daarop afgestemd 
keuringsregime ontwikkeld.

• 15.000 ondergrondse tanks, waarvan schatting is 50 % van binnen 
niet of gedeeltelijk gecoat.



De putdiepte neemt toe sinds 2008

inspectierapporten van 1402 tanks



Corrosie door sulfaat-reducerende bacteriën (SRB)
• Meerdere benamingen: 

•Microbiële corrosie 

•Microbiologisch beïnvloede corrosie 

•(Micro)Biologische corrosie 

•Bacteriële corrosie 

•MIC 

•… Putcorrosie:
1. Vrijmaking zwavel uit 

mercaptaan-achtige 
dieselcomponenten

2. Lokaal vrijkomen Fe0

3. Redoxreactie: reductie sulfaat 
tot sulfide en oxidatie ijzer tot 
FeII

4. Neerslag ijzersulfide in biofilm
en vorming water

Meerdere bacteriegroepen actief
(in biofilm en diesel)



Conclusies

• In biodiesel treedt versneld putcorrosie op, dus vaker keuren 
nodig ?!

• Een goede coating verkleint de corrosierisico’s
(mits onbeschadigd)

• Deels gecoate (30% à 50%) tanks: (groot ?) risico spleetcorrosie

• Soortgelijk probleem met bovengrondse tanks ??!!

• Aanpassing nodig van BRL-7800 en AS-6800

• Advies vanuit projectgroep aanpassen keuringstermijnen BAL



“Slachtoffers”

• Ongecoate en/of gedeeltelijk gecoate tanks

• Stationaire installaties



Mogelijke Maatregelen

• Controle op Micro-Organisme activiteit in 
tanks

• Onderzoek ijzeroxiden in tanks

• Aanpassing keuringstermijn ongecoate tanks 
en deels gecoate tanks

• Plaatsen van gecoate tanks



Wat betekent dit voor toezichthouders

Controle op gebreken vanuit keuringen

• Rapport Kathodische bescherming, W/S, enz.

• Rapport lekdetectiesysteem dubbelwandige 
tanks

• Toekomstige wijziging keuringstermijnen 



Samen bouwen
aan een veilige wereld

Biologisch, altijd een positieve lading?

Vragen?


