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Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken        
     

      
    

Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden?     Ja  Nee 
 
Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar?     Ja  Nee 
 
Slaat u accu’s rechtop in een deugdelijke bak op?       Ja  Nee 
 
Heeft u niet meer dan vier autowrakken aanwezig?       Ja  Nee 
 
Staan autowrakken boven een vloeistofdichte vloer als de vloeistoffen en/of    Ja  Nee 
de accu daar nog in zitten? 
 
Geeft u de autowrakken alleen af aan een vergunninghouder?      Ja  Nee 
 
Verwijdert u onderdelen voor hergebruik?         Ja  Nee 
 
Waar registreert u de afgifte(n) van gevaarlijke afvalstoffen?      Ja  Nee 
 
 
Vloeren /bodembescherming  
 
 
Wanneer heeft u de vloer van de werkplaats voor het laatst beoordeeld?    …………………………. 
 
Wanneer heeft u de putten en goten voor het laatst schoongemaakt?     …………………………. 
 
Wanneer heeft u de werkinstructiekaart voor het laatst bijgewerkt?     …………………………. 
 
Wanneer heeft u de voorraad absorptiekorrels voor het laatst gecontroleerd?    …………………………. 
 
Wanneer heeft u de opvangbak voor het aftappen van vloeistoffen voor het laatst gereinigd? …………………………. 
 
Wanneer heeft u het incidentenmanagement voor het laatst met het personeel besproken?  …………………………. 
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Is de vloer van de wasplaats vloeistofdicht uitgevoerd?       Ja  Nee 
 
Wanneer is de vloer van de wasplaats voor het laatst geïnspecteerd?     ……………………….. 
 
Energiebesparing  

 
Hoeveel elektriciteit hebt u het afgelopen jaar verbruikt?      ………………………kWh 
 
Hoeveel gas heeft u het laatste jaar verbruikt?        ………………………m3 
 
Indien meer dan 50.000 kW/h elektriciteit wordt verbruikt op jaarbasis: 
welke maatregelen heeft u dan al getroffen om het verbruik te 
verminderen? 
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indien meer dan 25.000 m3 gas wordt verbruikt: welke maatregelen heeft 
u dan al getroffen om het verbruik te verminderen? 
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Welke energiebesparende maatregelen heeft u zelf getroffen om het energieverbruik zo laag 
mogelijk te houden? (bijv. spaarlampen, LED-verlichting, isolatie, verhelpen persluchtlekkages) 
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Gevaarlijke stoffen in verpakking/accu’s 

 
Is er voor de gevaarlijke stoffen productopvang aanwezig (bijvoorbeeld een lekbak)?  Ja  Nee 
 
Worden alle accu’s rechtop bewaard?         Ja  Nee 
 
Worden gebruikte accu’s opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of lekbak?   Ja  Nee 
 
Zijn de opgeslagen stoffen geëtiketteerd?         Ja  Nee 
 
Zijn met elkaar reagerende stoffen gescheiden opgeslagen?      Ja  Nee 
 
Worden gemorste stoffen direct opgeruimd?        Ja  Nee 
 
Is er een instructie aanwezig voor het personeel?       Ja  Nee 
 
Is er een pictogram aanwezig waaruit blijkt dat roken en open vuur verboden zijn?   Ja  Nee 
 
Zijn er brandblusmiddelen aanwezig?         Ja  Nee 
 
Zijn de gevaarseigenschappen van de opgeslagen stoffen zichtbaar op de opslagvoorziening  Ja  Nee 
aangeven? 
 
Zijn de veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen aanwezig?    Ja  Nee 
 
 

Gasflessen  

Zijn er gasflessen aanwezig waarvan de keuringstermijn is verstreken?    Ja  Nee 
 
Op welke wijze zijn de gasflessen tegen omvallen beschermd? 
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Hoe groot is de inhoud (in liters) van de flessen die u in voorraad heeft?.......................................................liter 
 

Lozingen  

 
Op welke wijze kan het afvalwater van de wasplaats doelmatig worden 
bemonsterd? 
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wie laat de olie- en benzineafscheider na het reinigen vollopen met water? 
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wanneer is de olie- en benzineafscheider voor het laatst geleegd en door wie (indien aanwezig)? 
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Is er voor de vloeistofdichte vloer een inspectierapport aanwezig waarin een deskundig   Ja  Nee 
Inspecteur verklaart dat deze vloer vloeistofdicht is conform document AS SIKB 6700? 
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Melding oprichting of verandering  

Heeft u tenminste vier weken voor de oprichting van uw bedrijf een melding op grond van het  
Activiteitenbesluit ingediend?          Ja  Nee 
 
Is het bedrijf bouwkundig nog hetzelfde als wat u heeft gemeld voor 1 januari 2008?  Ja  Nee 
 
Zijn de werkzaamheden in uw bedrijf nog hetzelfde als wat u heeft gemeld voor 1 januari 2008? Ja  Nee 
 
 

Onderhoud motorvoertuigen  

Vindt het proefdraaien van motoren binnen plaats?       Ja  Nee 
 
Worden de dampen die daarbij vrijkomen afgezogen en bovendaks afgevoerd als binnen      
50 meter een gevoelig gebouw (bijv. woning) ligt?       Ja  Nee 

        
Vindt het repareren van auto’s of motoren of het uitvoeren van oppervlaktebehandelingen 
(bijv. anti-roest of deconserveren) waarbij vloeistoffen vrijkomen, plaats boven een bodembe- 
schermende voorziening zoals een vloeistofkerende vloer plaats?     Ja  Nee 
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Stookinstallaties (verwarming, spuitcabine)  
 
Wat is de geldigheidsdatum van het door een gecertificeerd bedrijf opgesteld keuringsrapport van de gasgestookte 
installatie als deze een nominaal vermogen heeft van meer dan 100 kW? 
Geldt niet voor kleinere installaties als aardgas, propaan of butaan wordt gebruikt! 
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Wat is de geldigheidsdatum van het door een gecertificeerd bedrijf opgesteld keuringsrapport van de niet-gasgestookte 
installatie als deze een nominaal vermogen heeft van meer dan 20 kW? 
 
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Als uit de keuring is gebleken dat onderhoud aan de installatie nodig is,  zijn deze gebreken 
dan binnen twee weken na de keuring verholpen?       Ja  Nee 
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Logboek (mag digitaal) 

         Aanwezig? 

Afvoerbewijzen van het reinigen van de olie-benzineafscheider  

Keuringsrapport gasgestookte stookinstallatie met een vermogen 
heeft van meer dan 100 kW. 

 

Keuringsrapport NIET-gasgestookte stookinstallatie met een 
vermogen heeft van meer dan 20 kW.  

Inspectierapport met VVV-verklaring vloeistofdichte vloer  

Bevindingen van de jaarlijkse bedrijfsinterne controle van de 
vloeistofkerende voorziening  

F-gassen diploma aircomonteur  

Afvalstoffenregistratie o.a. afgiftebewijs (gevaarlijk) afval  

Keuringsbewijs brandblustoestellen (dus ook slanghaspels) 
anders dan de sticker op de toestellen zelf.  

(kopie) jaarafrekening gasverbruik en elektriciteitverbruik.  

Keurings- en installatiecertificaten van de opslagtanks.  

Certificaten bovengrondse opslagtanks en lekbakken  

Melding Activiteitenbesluit  

 

 


