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§ 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof, mengsmering en aardgas ten behoeve van 
openbare verkoop aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer  
 
In deze paragraaf is de activiteit: “Afleveren van vloeibare brandstoffen, mengsmering en aardgas ten 
behoeve van verkoop aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer” geregeld. Het begrip 
“vloeibare brandstoffen” is ontleend aan de Wet op de Accijns. Onder dit begrip vallen onder andere 
benzine (zijnde lichte olie) en diesel (zijnde gasolie) maar ook biobrandstoffen. 
De voorschriften zijn gebaseerd op het oude Besluit tankstations milieubeheer. Gelijk aan de werking 
van het Besluit tankstations milieubeheer zijn de hier genoemde voorschriften zowel van toepassing op 
bedrijven die volledig onder dit besluit worden geregeld (inrichting type B) als ook op de 
vergunningplichtige bedrijven die deze activiteit uitvoeren (inrichting type C). Welke bedrijven 
vergunningplichtig blijven, is vastgelegd in de bijlage bij dit besluit.  
 
In aanvulling op de werkingssfeerbepaling van het Besluit tankstations milieubeheer zijn 
afleverstations van gecomprimeerd aardgas ook onder dit besluit gebracht en zijn er eisen opgenomen 
ten aanzien van het afleveren van gecomprimeerd aardgas. De veiligheidsafstanden voor het afleveren 
van gecomprimeerd aardgas zijn gebaseerd op RIVM-studies. Veiligheidsafstanden zijn afhankelijk van 
doorzet (aantal voertuigen per etmaal), grootte van de buffertank en aflevering aan bussen of 
personenvoertuigen.  
Het afleveren van liquified petroleum gas (LPG) valt niet onder de werkingssfeer van dit besluit. Deze 
voorschriften zijn opgenomen in het Besluit LPG-tankstations. De activiteit: “het afleveren van 
vloeibare brandstoffen en aardgas ten behoeve van eigen gebruik” wordt niet in deze paragraaf 
geregeld, maar in een aparte paragraaf “Afleveren van vloeibare brandstoffen en aardgas ten behoeve 
van eigen gebruik” in hoofdstuk 4.  
 
In het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 werd de term vloeibare brandstoffen gehanteerd en 
in het Besluit tankstations milieubeheer was dat de term motorbrandstoffen. Er is in dit besluit voor 
gekozen één begrip te hanteren, daarbij is gekozen voor het begrip vloeibare brandstoffen. Voor de 
definitie van dat begrip is aangesloten bij het bestaande begrip uit de Wet op de accijns. In dat kader 
wordt ook gesproken van lichte olie in plaats van benzine. Ook hierbij is aangesloten en er wordt in dit 
besluit dan ook gesproken van lichte olie in plaats van benzine. 
 
Artikel 3.17 
 
In dit artikel wordt de werkingssfeer van deze paragraaf beperkt. Om te voorkomen dat de 
werkingssfeer van de bepalingen van deze paragraaf wordt uitgebreid ten aanzien van de bepalingen 
in het Besluit tankstations milieubeheer zijn hier dezelfde grenzen opgenomen die in dat besluit waren 
opgenomen. 
 
Artikel 3.23 

Vloeibare brandstof, mengsmering en aardgas moeten op grond van dit besluit afgeleverd worden 
boven een vloeistofdichte vloer of verharding. Het afstromende afvalwater van deze verharding wordt 
door een olieafscheider gecombineerd met een slibvangput geleid. Dit heeft een tweeledig doel. Bij het 
afleveren van brandstoffen vinden vaak kleinere morsingen van de brandstoffen plaats, dat zich 
vermengt met het afstromende (hemel)water. De olieafscheider heeft tot doel te voorkomen dat deze 
olie geloosd wordt. Daarnaast is het altijd mogelijk dat er een calamiteit optreedt waardoor er grotere 
hoeveelheden brandstof uitstromen. De olieafscheider dient dan als calamiteitenvoorziening. De bulk 
van die brandstof zal in de afscheider opgevangen worden en zal zich niet verder verspreiden. Naast 
het voorkomen van milieuverontreiniging wordt daarmee ook het veiligheidsrisico ingeperkt. 



§ 6.6 Overgangsrecht met betrekking tot slibvangputten en olieafscheiders 

Artikel 6.17 
 
Eerste lid 
In de voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit geldende besluiten verwees het voorschrift 
naar NEN 7089. Deze norm is inmiddels vervallen. Dit besluit verwijst naar de Europese norm NEN-EN-
858. De conform NEN 7089 uitgevoerde en gebruikte afscheiders waarborgen eveneens een adequate 
bescherming van het milieu. Dit artikel leidt er daarom toe, dat voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van dit besluit geplaatste afscheiders die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN 7089 niet 
behoeven te worden vervangen. 
 
Tweede lid 
In de voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit geldende besluiten verwezen de voor-
schriften naar NEN 7089, Deze norm is inmiddels vervallen. Dit besluit verwijst naar de Europese norm 
NEN-EN-858. De conform NEN 7089 uitgevoerde en gebruikte afscheiders waarborgen eveneens een 
adequate bescherming van het milieu. Dit artikel leidt er daarom toe dat indien voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van dit besluit afscheiders zijn geplaatst die voldoen aan en worden gebruikt conform 
NEN 7089, voor het lozen van afvalwater vanuit die afscheiders ook het doelvoorschrift van 200 
milligram per liter geldt. 


