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Tanksanering HBO/diesel 
 
 
VERKLARING VAN KIWA 
Met dit op basis van BRL-K902/04 "Tanksanering HBO/diesel" d.d. 2011-07-26, inclusief wijzigingsbladen 
d.d. 2012-09-14 en 2015-05-29, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie afgegeven 
procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 
 

Wenau Transport & Cleaning B.V.  
verrichte werkzaamheden: 
1. Saneren van ondergrondse opslagtanks door verwijderen, 
2. Onklaar maken van ondergrondse opslagtanks door opvullen, 
3. Hersaneren van ondergrondse opslagtanks, 
4a. Saneren van gereinigde bovengrondse opslagtanks, 
4b. Saneren van ongereinigde bovengrondse opslagtanks met een inhoud van ten hoogste 15m 3 
bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde (product- ) en processpecificaties voldoen, mits in 
het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit 
procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn 
vastgelegd. 
 

 
Luc Leroy 
Kiwa 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 
 

Leverancier 

Wenau Transport & Cleaning B.V.  

It Kylblok 4 

8447 GR  HEERENVEEN 

Postbus 72 

8440 AB  HEERENVEEN 

Tel. 0513-657900 

info@wenau.nl 

www.wenau.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK  

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van: 
• kwaliteitssysteem 
• proces 
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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET PROCES 
Het proces betreft het definitief buiten gebruik stellen van een opslagtank, inclusief bijbehorende leidingen en appendages. 
 
PROCESSPECIFICATIE 
Het saneren van stationaire onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Het 
toepassingsgebied betreft opslagtanks waarin zich huisbrandolie, diesel of een gelijkwaardig product zoals gasolie, stookolie, motorolie, water en 
huishoudelijk afvalwater bevindt of heeft bevonden. 
 
Het ongereinigd vervoeren van deze opslagtanks is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. 
 
TOEPASSING EN GEBRUIK 
Deze certificatieregeling is in overeenstemming met de voorschriften in de Wet Milieubeheer. Voor toepassing van de regeling op ondergrondse 
tanks is op grond van het Besluit bodemkwaliteit vereist dat de leverancier hiertoe beschikt over een ministeriële erkenning. 
 
TANKSANERINGSCERTIFICAAT   
Verplichte aanduidingen op het tanksaneringscertificaat betreffen: 
• pictogram zoals rechts staat aangegeven; 
• certificaatnummer; 
• omvang van de saneringswerkzaamheden; 
• gegevens van de gesaneerde opslagtank; 
• gegevens opdrachtgever; 
• gegevens plaats van de tanksanering; 
• gegevens tanksaneerder. 

 Het gecertificeerde tanksaneringsbedrijf mag 
gebruikmaken van onderstaand pictogram voor 
commerciële doeleinden: 

 
   
WENKEN VOOR DE AFNEMER   
1. Stel door visuele beoordeling vast of: 

1.1. geleverd is wat is overeengekomen; 
1.2. het tanksaneringscertificaat juist en volledig ingevuld is. 

 
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring 

overgaat, neem dan contact op met: 
2.1. Leverancier; 
2.2. Kiwa Nederland B.V. 

 

 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van 
tanksaneren de genoemde 
beoordelingsrichtlijn. 

 
4. Indien tijdens het bodemonderzoek 

verontreiniging wordt geconstateerd dient het 
Bevoegd Gezag hiervan in kennis te worden 
gesteld. 

 
5. Controleer of dit certificaat nog geldig is, 

raadpleeg hiertoe: www.kiwa.nl. 
 
 
 
LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 
 
AI-05, AI-22 
BRL-K904,  BRL-K905 
CROW 132 
EN 3, NEN 2559, NEN 3140, NEN 5940 
PGS 28, PGS 30 
 
* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar BRL-K902 inclusief wijzigingbladen (laatste versie). 

http://www.kiwa.nl

