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Verslag
1. Opening CCvD
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom op de eerste vergadering van het CCvD
TTA. Het college vergadert aansluitend op het CvD TTA en is een zelfstandig opererend college dat
alleen het document BRL K-903 beheert, in de toekomst BRL SIKB 7800 te noemen.
Door Walter de Koning, directeur SIKB, wordt aangegeven hoe de overdracht van BRL K903 tot stand
is gekomen. Dit is ontstaan vanuit de wens om gebruik en beheer van het document van elkaar te
scheiden. Hiertoe is in overleg met KIWA de overdracht naar SIKB tot stand gekomen, waarbij SIKB
het documentbeheerder zal voeren en KIWA zorgt voor de technisch inhoudelijke invulling voor in
ieder geval de komende 10 jaar.
Walter geeft een toelichting over de structuur en werkwijze van SIKB. SIKB is een netwerkorganisatie
waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem,
water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Doel is kwaliteitsborging en -verbetering
bij marktpartijen en overheden. Gevraagd wordt een document aan het CCvD te sturen waarin dit is
beschreven.
De richtlijnen worden beheerd door een college, in deze het college TTA, die als taak heeft om
kwaliteitsrichtlijnen voor marktpartijen en voor overheden actueel (d.w.z. juist, duidelijk en kostenefficiënt) te houden. De input voor het college TTA wordt onder andere door de permanente REIT
commissie verzorgd. KIWA verzorgt voor de komende 10 jaar het secretariaat en SIKB levert de
voorzitter.
SIKB heeft een open en transparante communicatiewijze voor ogen, verslagen van het CCvD TTA en
de REIT commissie zullen zodoende ook op de website worden geplaatst.
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2. Vaststellen agenda
Erik van der Heijden geeft aan dat hij onder punt 4 ook de wijziging van het Activiteitenbesluit wil
bespreken. Wim Schouten geeft aan dat hij onder punt 4 de updates van de PGS-en wil bespreken.
3. Stand van zaken PRJ 288: Voorkom een nieuwe Actie Tankslag
Door Jordi Verkade wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken van het project 288. Project
288 is in het leven geroepen omdat er, op basis van signalen van de inspectiebedrijven, indicaties zijn
dat door de toevoeging van bio-componenten aan brandstoffen in ongecoate stalen tanks versnelde
corrosie kan plaatsvinden. Dit uit zich met name door de aanwezigheid van putcorrosie.
Het project is begin 2017 opgestart en is gestart met een inventarisatie en literatuurstudie van onder
andere historische inspectieresultaten. Deze fase is inmiddels afgerond en hierin wordt de hypothese
bevestigd dat sinds de invoering van bio-componenten er meer en vooral diepere putcorrosie wordt
aangetroffen. Of dit geheel, gedeeltelijk, of in mindere mate aan de bio-componenten kan worden
toegeschreven wordt in het vervolg van het project vastgesteld door middel van materiaal en
laboratorium onderzoek van tanks. Op dit moment zijn er circa 6 tanks onderzocht van een totaal
gewenst aantal van 30. Het project loopt naar verwachting tot einde 2018 waarbij eind 2017 een
tussenrapportage wordt opgeleverd.
Aangegeven wordt dat op het SIKB congres op 21 september een deelsessie aan dit onderwerp zal
worden besteed.
-

4. BAL ontwikkelingen
De ontwikkelingen met betrekking tot het BAL zijn besproken.
Door Wim Schouten wordt aangegeven dat er tussen de verschillende PGS-en zoals 28 en 33 geen
consistentie is. Aanbevolen wordt om hier rekening mee te houden.

Door Erik van der Heijden wordt aangegeven dat het Activiteitenbesluit/Activiteitenregeling per 1
oktober as wordt gewijzigd. Gewijzigd wordt dat keuringen die nu door BRL K903 bedrijven worden
uitgevoerd, per 1 oktober door AS6800 bedrijven uitgevoerd moeten worden. Erik van de Heijden
De
geeft aan dat dit een onwenselijke wijziging is mede omdat deze bedrijven niet de noodzakelijke
Koning kennis en opleidingen hebben genoten. Afgesproken wordt dat Walter de Koning met Kees Jonker belt
om de problematiek te bespreken. Ook wordt afgesproken dat bij het verslag een overzicht wordt
Verkade verzonden van de gewijzigde artikelen.
5. Actualiteiten BRL-K903
a. Voortgang concept BRL-K903/09
Door de secretatis van de REIT commissie is een brief verzonden aan het CCvD TTA. In deze brief
verzoekt de secretaris namens de REIT commissie om een standpunt in te nemen omtrent het ter
kritiek publiceren van de BRL- K903/09. De CCvD is van mening dat de BRL-K903/09 ter kritiek kan
worden gelegd zodra de PGS 31 definitief is gepubliceerd en de BRL–K903/09 hier op is afgestemd.
Verkade Dit zal worden doorgegeven aan de secretaris van de REIT commissie.
Coevée

b. Cursus deelgebied 16 BRL-K903, stand van zaken
In de BRL zijn criteria opgesteld voor de inspecteurs die ook onderwezen en getoetst moeten worden.
Martin Couvée geeft aan dat er een plan van aanpak wordt opgesteld voor het waarborgen van de
kwaliteit van opleidingen met als output een lesprogramma/cursusprogramma. Dit wordt afgestemd
met KIWA, VTI en polyplast. Naar verwachting is dit plan van aanpak eind 2017 gereed. Walter de
Koning geeft aan dat SIKB ondersteuning kan bieden indien gewenst.

c.
Overgang website Reit.nl naar SIKB
Jordi Verkade geeft aan dat met de overgang van BRL K903 naar SIKB ook de website reit.nl onder
beheer van SIKB gekomen. De site is inmiddels overgedragen en er is een SIKB ‘look en feel’ aan
gegeven. De komende periode zal de site nog verder aangepast worden. Door Erik van der Heijden
Verkade wordt aangegeven dat een aantal links niet correct zijn. Dit zal door SIKB zsm worden aangepast.
6. Vaststellen vergaderschema 2018
De vergaderdatums voor 2018 zijn als volgt vastgesteld:
- 2 maart
- 25 mei
- 14 september
- 23 november

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer
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De vergaderingen vinden plaats bij KIWA in Nieuwegein aansluitend op het CvD TTA (aanvang circa
11.30)
7.
-

Verkade
-

Rondvraag en afsluiting
Stefan Bax geeft aan dat hij blij is met het project 288.
Walter de Koning geeft aan dat er ook een project robotinspecties uitgevoerd is. Conclusie van
dit project is dat ongecoate ondergrondse tanks momenteel niet met behulp van een camera
geïnspecteerd kunnen worden omdat deze niet alle gebreken kan constateren. Het rapport zal
met het verslag worden meegestuurd.
Erik van der Heijden geeft aan dat hij niet bij het SIKB congres aanwezig kan zijn maar wijst de
overige mensen op de sessies 2.2 en 2.6
Erik van der Heijden geeft ter kennisgeving aan dat er steeds minder mensen in PGSwerkgroepen zitting kunnen hebben, het is dus van belang om hier extra energie in te steken.
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Actie
Rondsturen werkwijze en structuur SIKB
Doorgeven aan secretaris REIT commissie dat
BRL K903/09 na verwerking definitieve PGS
31 ter kritiek kan.
Gewijzigde artikelen Activiteitenbesluit
doormailen.
Doorgeven aan secretaris REIT commissie dat
BRL K903/09 na verwerking definitieve PGS
31 ter kritiek kan.
Opstellen plan van aanpak opleidingen
Aanpassen verkeerde links website REIT.nl
Rapportage project robotinspecties
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Zie bijlage bij verslag
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