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Product centraal in richtlijn 
vloeistofdichte verharding
Vloeistofdichte bestratingen 
zijn meer dan twintig jaar oud. 
Halverwege 2012 treedt een 
nieuwe beoordelingsrichtlijn 
voor de aanleg of het herstel 
ervan in werking. De werk- 
wijze van de aannemer wordt 
hierdoor inzichtelijker en  
handelingen zijn beter  
traceerbaar.

ing. j.s. groenveLd

twintig jaar geleden ontwikkelden aannemers-
bedrijven in opdracht van aardoliemaatschappij-
en de vloeistofdichte bestratingen bij tankstati-
ons. in de beginjaren werden speciaal voor dit 
doel vervaardigde stenen op locatie afgekit met 
speciale voegmassa bestand tegen motorbrand-
stoffen en smeeroliën. de stenen werden voor 
dit doel voorzien van een speciale voegspon-
ning. om het aantal strekkende meters voeg-
massa te beperken, werden de prefab betonnen 
elementen steeds groter, tot de huidige alom be-
kende industrieplaten in een standaardmaat van 
2 x 2 m2. voor de bedrijfsriolering, die immers 
ook vloeistofdicht moet zijn, werden speciale 
hdPe-buizen en hulpstukken gebruikt en speci-
aal vervaardigde explosievrije kolken geplaatst, 
evenals slibvangputten en olie-waterscheiders. 
op deze wijze werden, en worden nu nog, de 
openbare tankstations voorzien van de verplicht 
gestelde vloeistofdichte verharding.

Beoordelingsrichtlijnen
het aannemersbedrijf moest destijds, en moet 
nu nog steeds, gecertificeerd zijn om een vloei-
stofdichte verharding bij tankstations aan te mo-
gen leggen. deze eis lag vast in het besluit (alge-
mene maatregel van bestuur) tankstations. nu is 
deze eis beschreven in het activiteitenbesluit 

in 't kort - ricHtlijn

•  Nieuwe beoordelingsrichtlijn voor certificatie 
aannemers vloeistofdichte verhardingen

•  Eisen aan kwaliteitssysteem aannemer,  
product, proces en certificatie-instelling

•  Product centraal: bij oplevering toetst aan-
nemer elke vloeistofdichte voorziening

•  Inwerkingtreding 1 juli 2012, overgangs-
termijn tot 1 juli 2013

toepassing van voegmassa op een vliegveld.
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(formeel het besluit algemene regels voor in-
richtingen wet milieubeheer, barim). de voor 
certificatie hiervoor te gebruiken beoordelings-
richtlijnen zijn (brL) 2319 en 2362. de eerste ge-
certificeerde bedrijven voor deze beoordelings-
richtlijnen dateren van 1993. uit deze twee brL’s 
zijn inmiddels zeven brL’s ontstaan. deze beoor-
delingsrichtlijnen waren in beheer bij een certifi-
catie-instelling, die het aannemersbedrijf toetst 
op naleving van de voorschriften in de beoorde-
lingsrichtlijn. 
 in 2008 is het beheer van deze beoordelings-
richtlijnen overgedragen aan siKb (stichting in-
frastructuur Kwaliteitsborging bodembeheer) in 
gouda. het aldaar nieuw geformeerde Centraal 
College van deskundigen (CCvd) heeft besloten 
tot een herziening van de meest gebruikte be-
oordelingsrichtlijnen. 

Brl SikB 7700
de herziening resulteerde in een nieuwe brL 
7700 en vijf nieuwe protocollen afgestemd op 
het materiaal waarmee een vloeistofdichte voor-
ziening wordt gerealiseerd of hersteld (protocol 
7701 voor prefab betonnen elementen, protocol 
7702 voor betonmortel, protocol 7703 voor bitu-
mineus materiaal, protocol 7704 voor kunsthars-
gebonden beschermlagen en protocol 7711 
voor voegafdichtingen). het aanleggen of her-
stellen van een vloeistofdichte bedrijfsriolering is 

beschreven in de protocollen 7701, 7702 en 
7703.
 brL 7700 beschrijft de eisen aan het kwali-
teits-systeem van de aannemer, aan het proces, 
het product en de certificatie-instelling. de reik-
wijdte van de beoordelingsrichtlijn begint bij het 
beoordelen van het ontwerp en eindigt bij de 
oplevering van een vloeistofdichte voorziening.  
 de oplevering wordt door de aannemer be-
vestigd door de opdrachtgever een bewijs van 
aanleg onder certificaat (baoC) of een bewijs 
van herstel onder certificaat (bhoC) te verstrek-
ken. om dergelijke bewijzen te mogen verstrek-
ken, moet de aannemer niet alleen gecertifi-
ceerd zijn, maar ook door de minister erkend zijn 
voor de desbetreffende activiteit. 
 deze erkenningsregeling vloeit voort uit het 
besluit bodemkwaliteit (bbk). dit besluit wordt 
onder andere vanuit het activiteitenbesluit van 
toepassing verklaard.
 nieuw is dat ook het herstel van een vloeistof-
dichte voorziening nu onder de erkenningsrege-
ling valt. de beoogde datum van inwerkingtre-
ding van de nieuwe richtlijn met bijbehorende 
protocollen is 1 juli 2012. tot 1 juli 2013 geldt 
dan een overgangstermijn, waarin zowel de 
oude brL’s als de nieuwe beoordelingsrichtlijn 
kan worden gebruikt. dit mag echter niet  
gelijktijdig. de aannemer bepaalt zelf op welk 
moment hij omschakelt en de certificatie- 
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Bodembescherming bij een waterzuivering.
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kleine vloeistofdichte elementen.
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instelling ziet toe op het voldoen aan de eisen.
 voor de nieuwe beoordelingsrichtlijn is geko-
zen voor een geheel nieuwe opzet. alle alge-
meen geldende criteria zijn in de beoordelings-
richtlijn vastgelegd. elk afzonderlijk protocol ver-
wijst voor deze algemene bepalingen naar de 
beoordelingsrichtlijn. het protocol zelf bevat 
daarom alleen maar heel specifieke criteria die 
aan het toepassingsgebied zijn gerelateerd. het 
protocol zelf is daarom zeer beperkt in omvang. 
afkortingen, algemene begrippen, definities en 
literatuurlijsten zijn in de beoordelingsrichtlijn 
opgenomen. 

Van proces naar product
een significant verschil tussen de oude en nieu-
we beoordelingsrichtlijn is dat nu het eindpro-
duct centraal staat. dus niet het proces maar het 
eindresultaat: een aangelegde of herstelde vloei-
stofdichte voorziening. dit betekent niet dat het 
proces niet meer van belang is. integendeel, het 
belang hiervan is ongewijzigd. het verschil is  
dat de aannemer nu bij oplevering elke voorzie-
ning toetst op vloeistofdichtheid. de certificatie-
instelling controleert dit nog eens steekproefs-
gewijs. de procedure en criteria hiervoor zijn in 
de nieuwe beoordelingsrichtlijn opgenomen. 
die ontbreken in de oude brL’s.
 ook nieuw is dat in de beoordelingsrichtlijn 
een tabel staat met de sancties die de certifica-
tie-instelling de aannemer oplegt als een non-
conformiteit (afwijking) wordt geconstateerd.
 de wijze waarop de aannemer een vloeistof-
dichte voorziening realiseert, blijft met de nieu-
we richtlijn onveranderd. Processen hoeven nu 
dus niet ineens anders dan voorheen plaats te 
vinden. Kort samengevat komt het erop neer dat 
de werkwijze van de aannemer meer inzichtelijk 
is, dat handelingen traceerbaar zijn, dat de te 
verwerken bouwstoffen voor het doel geschikt 
zijn en dat deze door geschoold personeel met 
de juiste gereedschappen op de juiste wijze wor-

den verwerkt. dit alles wordt getoetst en vastge-
legd. Controles geschieden tussentijds en ach-
teraf, vóór de oplevering. Controles worden veel-
vuldig uitgevoerd door of namens de aannemer 
zelf en periodiek door de certificatie-instelling. 
bij oplevering volgt een eindcontrole.

inspectie
naast de herziening van de beoordelingsrichtlij-
nen voor de aanleg of het herstel van een vloei-
stofdichte voorziening is ook de richtlijn voor het 
inspecteren van deze voorzieningen herzien.  
de welbekende Cur/Pbv-aanbeveling 44 wordt 
namelijk vervangen door een nieuw accredita-
tieschema (as 6700) en vier bijbehorende proto-
collen. elke inspectietechniek heeft zijn eigen 
protocol: protocol 7701 voor een visuele beoor-

deling, protocol 7702 om met een geo-elektrisch 
meetsysteem lekken op te sporen, protocol 7703 
om met water de bedrijfsriolering op dichtheid 
te beoordelen, en protocol 7704 om met een 
luchttest te bepalen of een voorziening vloei-
stofdicht is.
 gelijktijdig met de aanpassing van de inspec-
tierichtlijn zijn ook de eisen herzien die gesteld 
worden aan de deskundig inspecteur, de per-
soon die de beoordeling op vloeistofdichtheid 
uitvoert. voor het inspecteren van vloeistofdich-
te voorzieningen geldt, net als bij de aanleg of 
het herstel ervan, dat het bedrijf dat deze activi-
teiten wil uitvoeren, hiervoor door de minister 
moet zijn erkend. 
 een overzicht van bedrijven (aannemersbe-
drijven en inspectiebedrijven) die zijn erkend,  
is beschikbaar op de website van bodemplus 
(www.bodemplus.nl). om aan de geldende wet- 
en regelgeving te voldoen, is het van belang om 
een daarvoor erkend bedrijf in te schakelen, dat 
vermeld staat op het door bodemplus gepubli-
ceerde overzicht.

inwerkingtreding
ook de datum van inwerkingtreding van het 
nieuwe accreditatieschema is op 1 juli 2012. 
eveneens geldt hierbij dat tot 1 juli 2013 de hui-
dige Cur/Pbv-aanbeveling 44 nog gebruikt 
mag worden. 
 het inspectiebedrijf bepaalt het moment 
waarop wordt overgeschakeld. de klant zal hier-
van weinig merken. een reeds afgegeven verkla-
ring vloeistofdichte voorziening behoudt haar 
geldigheid en juridisch gezien is er geen ver-
schil tussen een verklaring die is afgegeven  
met het oude keuringsdocument (Cur/Pbv- 
aanbeveling 44) of het nieuwe (as 6700).
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