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§ 4.6.4 Afleveren van vloeibare brandstoffen en aardgas voor eigen gebruik en niet-
openbare verkoop aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer 
 
In deze paragraaf zijn milieuvoorschriften ten aanzien van de activiteit: “Afleveren van vloeibare 
brandstoffen en aardgas voor eigen gebruik” opgenomen. De artikelen zijn gebaseerd op de 
voorschriften zoals opgenomen in een aantal besluiten milieubeheer, zoals het Besluit bouw- en 
houtbedrijven milieubeheer, het Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer en op een aantal 
punten aangevuld met voorschriften uit het Besluit tankstations milieubeheer, en vervolgens waar 
nodig geüniformeerd. Daar waar dat relevant is, is onderscheid gemaakt tussen grootschalig en 
kleinschalig afleveren van vloeibare brandstoffen en aardgas voor eigen gebruik. Zo zijn in lijn met het 
Besluit tankstations milieubeheer voor het afleveren van benzine boven een doorzet van 500 kubieke 
meter per jaar dampretour stage II-voorzieningen verplicht gesteld. Voor bestaande installaties is een 
overgangstermijn van 5 jaar opgenomen (artikel 6.34). 
 
Ten aanzien van de in deze paragraaf genoemde activiteit worden zowel in dit besluit als in de (nog te 
publiceren) bijbehorende ministeriële regeling regels gesteld ten aanzien van het afleveren van 
vloeibare brandstoffen en aardgas voor eigen gebruik. Ten aanzien van de opslag van vloeibare 
brandstoffen (en ook het vullen) in ondergrondse dan wel bovengrondse tanks worden in paragraaf 
3.3.5, paragraaf 4.1.3.2 en in de ministeriële regeling regels gesteld.  
 

§ 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. 


