Historie
De BRL K903, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning
Installateurs Tankinstallaties, is op 1 juni 2017 overgedragen aan SIKB. De BRL is een
belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van
vloeistoffen uit tanks, met als gevolg bodemverontreiniging. In 2017 en 2018 heeft SIKB de
BRL omgezet naar een SIKB document met als resultaat de BRL SIKB 7800 die op 1 oktober
2018 door het CCvD Tankinstallaties is vastgelegd. Met de opname in de Regeling
bodemkwaliteit per 8 juni jl. kan de BRL nu ook eindelijk in praktijk worden toegepast en
gebruikt.
Wijzigingen in het schema
Hoofddoel van de aanpassing van BRL K903 naar SIKB BRL 7800 was het maken van een
‘geconsolideerde versie’, of te wel een versie waarin alle eerder geaccepteerde wijzigingen (de
Wijzigingsbladen) zijn verwerkt. De wijzigingen zijn vooral technisch en redactioneel van aard.
Nevendoel is het actualiseren van de BRL, van verwijzingen in de BRL en het in lijn brengen
met andere relevante documenten waaronder de PGS 31.
Toelichting bij de redactionele wijzigingen van de BRL SIKB 7800:
- Elke van de in de Wijzigingsbladen opgenomen wijzigingen zijn nu fysiek doorgevoerd in het
document;
- Alle teksten zijn redactioneel doorgelicht en naar aanleiding daarvan aangepast, daarnaast is
er (summier) extra illustratief beeldmateriaal toegevoegd. Deze wijzigingen hebben geen
inhoudelijke betekenis.
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De belangrijkste doorgevoerde inhoudelijke wijzigingen zijn:
Het aanpassen aan de vigerende wet- en regelgeving,
De voorschriften die op meerdere plaatsen over hetzelfde onderwerp in de BRL-K903/08
stonden zijn zoveel mogelijk in één paragraaf beschreven,
Het verduidelijken van de eisen aangaande de opslagtankinstallaties van chemicaliën zoals
vermeld in PGS 31 (concept) zowel ondergronds (Hoofdgebied C) als bovengronds
(Hoofdgebied F),
Het opnemen van de mogelijkheid van “introductie-beoordeling/herclassificatie” bij bestaande
tankinstallaties,
Het verduidelijken van de eisen aangaande de herclassificatie van bovengrondse
tankinstallaties (Deelgebieden 15 en 16),
Het rapport PBV 107776 van 12-1-2004 is herzien en opgenomen als PRI&E in bijlage XIX in
deze BRL SIKB 7800, en
Het laten vervallen van de opslag van CNG installaties (Hoofdgebied G).
Voor meer informatie over genoemde wijzigingen of dit schema in het algemeen kunt u contact
opnemen met Jordi Verkade. (Jordi.Verkade@SIKB.nl)

