ACHTERGROND

BRANDSTOFFEN OPSLAAN

Tekst en foto’s Martin Smits

Wat mag en
wat moet
Benzine en dieselolie gaan meestal zonder al te veel problemen mee
naar de klus in jerrycans. Toch is het geen vrijheid blijheid als het
gaat om de opslag en het vervoer van brandstoffen. De wetgeving is
omvangrijk. Gelukkig zijn de regels voor de hovenier redelijk
overzichtelijk.

V

ervoer en opslag van brandstof
heeft een veiligheids- en een milieuaspect. De hoeveelheid en de soort
brandstof bepalen wat er mag en
wat er moet. De regels voor benzine zijn wat
strenger dan die voor dieselolie. Reden is dat
benzine onder de licht ontvlambare stoffen
valt en diesel niet. Bij hoveniers gaat het
meestal om benzine, maar naarmate het
bedrijf vaker met groter materieel werkt,
zal ook wel eens dieselolie moeten worden
opgeslagen en vervoerd.
Alkylaatbenzine wordt geleverd in jerrycans
en hoveniers houden de brandstof hierin
ook op voorraad. Heeft een hovenier dieselolie nodig, dan koopt hij dat meestal in
bulk. Voor diesel geldt dat een tank kleiner
dan 300 liter wordt gezien als een verpakking.
Is de opslag groter, dan valt die in de categorie
‘opslagtanks’ en heb je een certificaat nodig.
Daarnaast is er nog het onderscheid tussen
stationaire opslagtanks, mobiele opslagtanks
en IBC’s (Intermediate Bulk Container).
Een particulier mag volgens de wet met
maximaal 240 liter benzine in zijn kofferbak
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rondrijden in jerrycans van maximaal
60 liter. Voor professioneel eigen gebruik –
en daar gaat het om in de groensector – mag
je maximaal 333 liter benzine vervoeren in
jerrycans van maximaal 60 liter. Zowel de
professional als de particulier moet ‘maatregelen nemen om elke lekkage van de
inhoud onder normale vervoersomstandigheden te verhinderen’. Het komt erop neer
dat je de jerrycans goed moet vastzetten,
zodat er geen risico is dat de jerrycans
beschadigd raken.

Juiste symbolen
In grote lijnen komen de regels voor benzine
en diesel op hetzelfde neer. Het belangrijkste verschil is de manier waarop je de brandstof opslaat. Voor benzine geldt dat de jerrycan UN-gekeurd moet zijn, niet ouder mag
zijn dan 5 jaar en van de juiste symbolen
moet zijn voorzien. Zorg in elk geval dat op
een jerrycan altijd een vlamsticker aanwezig
is.
Voor opslag van benzine gelden geen bijzonderheden voor voorraden van minder dan 25
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Zo moet het dus niet. De alkylaatbenzine is
weliswaar opgeslagen in een aparte ruimte
op 10 meter van de erfafscheiding en
bebouwing, maar een lekbak onder de
brandstof ontbreekt.

liter. Natuurlijk moet je de veiligheid in acht
nemen en dus geen brandstof opslaan naast
het lasapparaat. Sla je meer dan 25 liter benzine inpandig op dan moet je dat doen in
een ruimte die 60 minuten brandwerend is.
Daarvoor zijn ook speciale kasten of kluizen
te koop. Let wel, in die ruimte mag je geen
benzine overgieten in een andere jerrycan.
Het grote verschil tussen diesel en benzine is
dat diesel niet in zo’n aparte brandwerende
ruimte hoeft.

Jerrycans en opslagtanks, zoals deze
stalen brandstoftank, moeten zijn
voorzien van een vlamsticker en een
UN-keurmerk.

de opvangbak een opvangcapaciteit hebben
van 54 liter (10 procent van 540 liter).
Een dieseltank van 300 liter en meer (zowel
een tankwagen als een stationaire tank)
moet zijn voorzien van een Kiwa-certificaat.
Dat geldt niet voor een IBC met een inhoud
van minder dan 450 liter. IBC’s van meer
dan 450 liter moeten elke 2,5 jaar worden
gekeurd. Maar let op, een kunststof IBC kan
slechts één keer worden gekeurd. De wet-

De hovenier mag in jerrycans brandstof mee naar het werk nemen. Bij
grotere hoeveelheden dieselolie,
mag dat ook in een IBC die in de bus
of in de bak van een vrachtwagentje
staat. Maar de groenaannemer mag
geen brandstof vervoeren naar de
klus om daarmee machines of stalen
IBC’s te vullen.

van brandstof. Daarom mag een IBC niet
vast aan een voertuig zijn verbonden – de
tank moet makkelijk afneembaar zijn.
Toegestaan is dat de tank in de bak van een
pickuptruck is vastgezet met spanbanden.
Maar vormt de IBC een geheel met het chassis,
dan is het een tankwagen en gelden er andere
eisen. Bij een IBC van meer dan 1.000 liter
moet de chauffeur bovendien een ADR-vakbekwaamheidscertificaat hebben.

Distributie van brandstof
Brandwerende opslag
Sla je de brandstof buiten op, op meer dan
10 meter afstand van de bebouwing en erfafscheiding dan is geen brandwerende
opslagruimte noodzakelijk. Is die afstand
kleiner, dan moet je wel weer een brandwerende ruimte hebben. Bovendien moet er
altijd een lekbak worden geplaatst. Uitgaande
van opslag in vaten of jerrycans geldt dat de
lekbak 110 procent van de hoeveelheid van
het grootste vat moet kunnen opvangen.
Staat er bijvoorbeeld een vat van 200 liter
naast een aantal kleinere jerrycans dan moet
de opvangbak 220 liter groot zijn. Maar vaak
gaat het om een groter aantal kleine jerrycans. Als daarom 10 procent van de totale
opgeslagen hoeveelheid meer is dan 110 procent van het grootste vat, moet de opvangbak 10 procent zijn van de totale opgeslagen
hoeveelheid. Heb je twee vaten van 200 liter
Aspen, dan heb je een opvangbak nodig met
een opvangcapaciteit van 220 liter. Heb je
108 stuks 5 liter jerrycans (totaal 540 liter)
Aspen benzine op voorraad liggen, dan moet
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Hovenier
mag geen
brandstof
distribueren
gever gaat er vanuit dat je de IBC na 5 jaar
niet meer gebruikt. Een aantal leveranciers
hebben echter revisieprogramma ontwikkeld, waardoor de levensduur van deze
kunststoftanks legaal kan worden opgerekt.
Een stalen IBC moet ook een Kiwa-keurmerk
hebben en moet om de 2,5 jaar opnieuw
worden gekeurd.
Overigens is IBC niet bedoeld voor transport

Een stalen IBC mag tijdelijk op het werk
staan, bij een kunststof IBC mag dat niet.
De hovenier mag brandstof meenemen naar
het werk, in jerrycans, of in geval van een
grotere hoeveelheid diesel, in een IBC die in
de bus of in de bak van een vrachtwagentje
staat. Wat hij niet mag, is brandstof vervoeren
naar het werk om daarmee machines of stalen
IBC’s te vullen. Dat is juridisch distributie
van brandstof binnen het bedrijf en dan zijn
ADR-voorschriften van toepassing. Het wordt
gezien als werk voor een tankwagen waarmee brandstoffenleveranciers rondrijden.
Overigens geldt dat lokale overheden ook
nog aanvullende eisen kunnen stellen aan
de opslag van brandstof. Met betrekking tot
IBC’s is dat meer van toepassing bij hele
grote klussen waar het gaat om langere tijd
en grotere hoeveelheden brandstof.

