Veel gestelde vragen
Welke data vind ik in deze portal?
Kiwa heeft deze portal ingericht voor de volgende certificatie regelingen.
•
•
•
•
•
•

BRL-K901 Regeling voor drukhoudende opslag van LPG, Propaan, butaan, DME en aardgas
BRL-K902 Tanksanering HBO/Diesel
BRL-K903 Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties
BRL-K904 Tanksaneringen
BRL-K905 Tankreiniging
BRL-K906 Reiniging van mestopslagen

U vindt uitsluitend informatie uit uw bedieningsgebied.

Hoe kan ik zoeken via de portal?
Boven elke pagina vindt u de zoekbalk.

De portal heeft twee zoekfuncties. Een algemene zoekfunctie via het waarbij u willekeurig kunt
zoeken. U kunt ook geavanceerd zoeken op specifieke velden uit de tabel.
Zoekt u informatie van een speciale regeling, bijvoorbeeld alle K903 data, dan XXXX

Hoe actueel is de informatie op deze site?
Eén maal per dag wordt deze site gesynchroniseerd met onze database. De gegevens zijn dus niet
meer dan 24 uur oud.

Kan ik gegevens ook exporteren?
Ja, dat kan. U kunt de door u gewenste gegevens selecteren en deze exporteren door op de knop

te drukken. Deze is te vinden aan de rechterbovenzijde. U download dan een .czv
bestand.

Ik wil informatie over andere Kiwa regelingen zoeken. Kan dat?
Kiwa heeft de portal ingericht voor informatie betreffende de volgende certificatie regelingen.
•
•
•
•
•
•

BRL-K901 Regeling voor drukhoudende opslag van LPG, Propaan, butaan, DME en aardgas
BRL-K902 Tanksanering HBO/Diesel
BRL-K903 Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties
BRL-K904 Tanksaneringen
BRL-K905 Tankreiniging
BRL-K906 Reiniging van mestopslagen

Zou u graag willen dat Kiwa andere regelingen toevoegt, neem dan contact met ons op. Wij gaan
graag met u in gesprek over het uitbreiden van de portal.
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Wie hebben er toegang tot deze database?
Deze database is ontwikkelt voor overheden. In het contract leggen we vast wie van uw organisatie
deze database direct kan benaderen. Over het algemeen zullen dat handhavers zijn. Ook wordt de
informatie in veel gevallen ingevoerd in het data management systeem van uw uitvoeringsdienst.

Ik wil mijn gegevens veranderen. Kan dat?
Op de pagina “mijn portal” kunt u gegevens wijzigen. Wilt u de velden die grijs gemarkeerd zijn
wijzigen, kunt u contact opnemen met ons controlerapporten-OGC@kiwa.nl.

Welke verplichtingen heb ik als gebruiker?
U heeft toegang tot deze portal onder de voorwaarden van de door uw organisatie getekende
overeenkomst en de algemene leveringsvoorwaarden van Kiwa NL (te raadplegen via www.kiwa.nl)
De toegang tot deze portal ontslaat het gecertificeerde bedrijf er niet van om aan de formele aan- en
afmelding van de werkzaamheden te voldoen.
Het is niet toegestaan om gegevens uit de portal aan te wenden anders dan voor gebruik tijdens
handhavingsactiviteiten of activiteiten die direct in dienst staan van handhaving.

Ik heb een andere vraag. Waar kan ik die stellen?
Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen via controlerapporten-OGC@kiwa.nl.
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