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1. Opening en mededelingen
De vergadering wordt om 09.30 uur geopend door de voorzitter. De heer Rene Ubbink is voortaan
werkzaam bij U&D Industrial Safety B.V..
De volgende heren hebben zich met reden afgemeld: de heren Bernhard Rijpkema en Geert-Jan
Schimmel.
2. Agenda (RC 2017-33)
Aan de agenda wordt de nagekomen stuknummer RC 2017-39 toegevoegd. Deze zal bij punt 6
worden behandeld. Er waren geen verdere wijzigingen.
3. Verslag vorige vergadering (RC 2017-29)
Er waren een tweetal wijzigingen. Na deze wijzigingen werd het verslag vastgesteld. Het verslag
wordt voortaan op de SIKB-site gepubliceerd. Dit geldt zowel voor de concept- alsmede de
definitieve verslagen. Als er commentaren zijn op het concept verslag dienen deze binnen 2
weken teruggekoppeld te worden alvorens deze op de SIKB-site wordt geplaatst.
Actielijst:
2015-15: Er is pas een gedaan maar er komen meer aan. Blijft staan.
2016-15: in de CC36 is dit punt besproken maar er is nog geen besluit genomen. Blijft staan.
2016-21: Vanwege de afwezigheid van Gert-Jan Schimmel is dit punt doorgeschoven naar de volgende
vergadering. Morgen is er overleg hierover. Actie blijft staan.
2017-04: Er is overleg tussen Polyplast/VTI/Kiwa over DG 16. Huidige status in nog niet bekend. De heer
Rene Ubbink is van mening dat Polyplast er onvoldoende hierover geïnformeerd wordt. Hij gaat

1/5

Vergadering / nr.:04 - REIT- RC 2017-35
Secretaris: M. Meijboom
Datum: 07 december 2017

2017-06:

2017-14:

2017-15:
2017-16:

2017-17:
2017-18:
2017-19:
2017-20:
2017-21:

zelf een opleiding ontwikkelen voor de herclassificatie kunststof tankinstallaties. Deze dient wel
goedgekeurd te worden door de VTI/Polyplast en ook geaccordeerd te worden door het CCvDTTA. Punt aanhouden.
Er is geen input ontvangen. Een splitsing in de herclassificatie ligt voor de hand maar tijdens de
laatste vergadering was besloten dat dit niet nodig was bij nieuwbouw. Er wordt hierop volop
gediscussieerd maar er wordt geen besluit genomen. Punt aanhouden.
Er is geen input ontvangen. Het op gezette tijden toetsen van deze deelgebieden komt voort uit de
ISO-EN 17065 norm. Martin Meijboom gaat het desbetreffende paragraaf uit de norm rondsturen.
Punt aanhouden.
Staat op agenda. Punt afgehandeld.
06-12-2017 is hierover een vergadering geweest. Resultaten van de eerste 8 á 9 tanks zijn
beoordeeld. Conclusie worden samengevat in een tussenrapport dat wordt rondgestuurd aan de
betrokken. Eventuele aanpassing pas eind-2018 verwacht. Punt agenderen ter informatie bij de
volgende vergadering.
Wordt pas bij het eind van het document uitgevoerd. Punt aanhouden.
Is opgenomen in document RC 2017-34. Afgehandeld.
Geen actie genomen. Punt aanhouden.
Is opgenomen in document RC 2017-34. Afgehandeld.
Is opgenomen in document RC 2017-24. Afgehandeld.

4. Status verschillende Werkgroepen
a. PGS 31
PGS is verder gegaan onder leiding van de nieuwe voorzitter en er zijn intussen 5 vergaderingen
geweest. Volgende week komt de Programmaraad weer bijeen voor mogelijk vaststellen van de
PGS 31 concept. . Na vergelijk met de definitieve PGS 31 en verwerking van eventuele
openstaande punten kan het concept BRL-K903 versie 09 (SIKB 7800) ter commentaar worden
gepubliceerd.
b. PGS 28 en PGS 30
Wordt aan allebei de PGS-en gewerkt. Wordt uit risico denken benaderd. Nagenoeg alle
betrokkenen van de PGS commissie zijn van mening dat de huidige systematiek moet worden
gehandhaafd. Bodem gerelateerde punten zijn eruit gehaald. Ook wordt gewacht op de BALwetgeving. Publicatie termijn is momenteel onzeker. Als deze ter kritiek wordt gepubliceerd goed
vastleggen welke versie is dan geldig?
5. Wetgeving BAL
De status hiervan is nog onduidelijk. De input is geleverd door de betrokken partijen, maar het is
niet duidelijk of dit wordt overgenomen.
6. Ingekomen stukken/mededelingen
a. CvD-TTA 2017-26 Opzet RI&E (RC 2017-36)
Dit document heeft betrekking op Deelgebied 9. In de 8e versie van BRL-K903 staat de
vermelding dat na certificatie de installateur gedurende het eerste jaar volledig gemonitord moet
worden door de CI. Dit document weer behandelen nadat PGS 31 is vastgesteld.
b. SIKB PRJ 288 “Voorkom een Nieuwe actie Tankslag” (RC 2017-12A t/m 12D)
Zie actiepunt 2017-16.
c. Toepassing vlamdovers onder par. § 15.14 – actiepunt 2017-12 (RC 2017-30)
Dit punt wordt besproken in een petit comité met Wim Schouten en Jan de Visser om § 8.6.2 en
§ 15.14 te boordelen. Terugkoppeling voor de volgende vergadering.
d. Voorbeeld onderzoeksmatrix asbest – actiepunt 2017-38 (RC 2017-15)
Het onderzoeksmatrix asbest is als voorbeeld gegeven. Ook het matrix uit de BRL SIKB 7700
wordt als voorbeeld aangehaald. Het huidige onderzoeksmatrix in de BRL-K903/09 wordt als
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proef gebruikt sinds mei 2017 en is hanteerbaar. De opgedane ervaring is nu verwerkt in de
laatste BRL-K903/09 versie 2017-12-01 (RC 2017-34).
Onderzoeksmatrix wordt nogmaals beoordeeld door allen. Indien geen input voor de volgende
REIT-vergadering is de huidige versie in BRL-K903/09 aangenomen.
e. BRL-K903/09 v2017-12-01 (RC 2017-34)
Het concept-BRL is behandeld in zijn geheel. Het aangepaste document (RC 2017-40) wordt
verspreid. Een aantal discussiepunten zijn geel gearceerd in het document weergegeven.
Afgesproken dat na het beschikbaar komen van de PGS 31 (verwacht december 2017) het
concept document zal nagelopen worden en behandeld worden in de volgende REIT-vergadering
van januari 2018. Het streven is om het concept document af te maken tijdens de daarop
volgende vergadering zodat het aan het College kan worden aangeboden voor publicatie ter
kritiek. Aan allen het verzoek om de het document goed na te lopen (ook tekstueel) en het
commentaar op te sturen zodat het document afgerond kan worden. Zie ook de mededeling van
Jordi Verkade bij de rondvraag.
Martin Meijboom maakt een aantal cases die zullen worden verspreid. Alle installateurs van de
REIT-commissie dienen deze uit te werken volgens de PRI&E (Bijlage XIX van BRL-K903/09) en
hun bevindingen in te sturen voor de REIT-vergadering van 24 januari 2018.
Na discussie over § 15.10.9 Doseerinstallaties wordt besloten dat Hans ter Maten en Jan-Kees
Harmsen een voorstel zullen opsturen voor de REIT-vergadering van 24 januari 2018.
Bijlage XVI Model (her)classificatierapport is geheel aangepast omdat de Deelgebieden 15 en 16
zijn in zijn geheel zijn herzien. Allen worden gevraagd om eventueel commentaar hierop aan te
leveren voor de REIT-vergadering van 24 januari 2018.
f.

Notitie organisatie SIKB versie 2015-09-02 (RC 2017-39)
Dit document is alleen ter informatie.

7. Datum volgende vergaderingen
De volgende vergaderingen zijn gepland op:
• 24 januari 2018
• 21 februari 2018
• 16 mei 2018
• 18 september 2018
• 14 november 2018
8. Rondvraag
Erik van der Heijden:
• Activiteitenbesluit: In de Activiteitenregeling van 1 oktober 2017 wordt voor herclassificatie
bovengrondse tankinstallaties naar de AS 6800 verwezen. De AS 6800 is geschreven voor
keuren van ondergrondse opslagtanks en/ of leidingen voor onder- en bovengrondse tanks.
• BRL-K21002 testplaatjes: Wat is de ervaring met de testplaatjes? Antwoord: Geen aangezien
dat deze pas sinds 2012 worden geïnstalleerd en de eerste herclassificatie pas in 2027 zal
plaatsvinden.
• BRL-K790 certificaat voor gecertificeerde stalen tankproducenten: Kunnen wij bij het bestellen
van een gecertificeerde stalen tank het bijbehorende certificaat volgens BRL-K790
achterwege laten? Antwoord: Dit kan niet omdat niet alle gecertificeerde stalen tank
producenten zijn gecertificeerd voor alle toepassingsgebieden volgens BRL-K790. Ook zijn er
gecertificeerde applicateurs die geen tank producenten zijn. Hierdoor blijven alle combinaties
van producenten en applicateurs mogelijk.
•
Kan een vertegenwoordiger van de inspectie-eenheden aanwezig zijn bij de REITvergaderingen? Antwoord: Dit is in het verleden uitgezocht en is niet nodig omdat de REIT
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voornamelijk over nieuwbouw gaat en niet over de gebruiksfase. Indien op de agenda over
inspectie aspecten wordt besproken dan zal een inspectie-eenheid worden uitgenodigd.
Rene Ubbink:
•
Trainingen voor de PRI&E: De opleiding PRI&E K903 die nu wordt gegeven kan deze ook
worden opgenomen in de BRL-K903?
De Polyplast/VTI opleiding commissie zal dit nader moeten bekijken.
Jordi Verkade:
•
SIKB 7800 z.s.m. ter kritiek publiceren i.v.m. de RBK wijziging van 2019. Als dit niet klaar is
bij de REIT-vergadering van februari 2018 dan kunnen wij de RBK wijziging van 2019
waarschijnlijk niet halen en is het wachten op de volgende RBK wijziging (waarschijnlijk
2020).
Actielijst:

Nr.
2015-15

2016-15
2016-21
2017-04

2017-06
2017-14
2017-15
2017-16
2017-17
2017-18
2017-19
2017-20
2017-21

2017-22

2017-23
2017-24

Onderwerp
Bevindingen van de pilot van de
herclassificatie van kunststof tanks inbrengen
in de REIT.
Terugslagklep gemonteerd op
lekdetectiepotsysteem BRL-K798 (RC 201617) opnemen in volgende agenda
Status van de SIKB 6802 aanpassingen
Werkgroep opstarten om invulling te geven
aan de opleiding voor DG 16 samen met de
heer Peterse.
Moeten wij een verschil maken voor
Hoofdgebied F voor stalen installaties en
kunststof installaties?
Input aanleveren voor de frequenties zoals
vermeld in § 30.6
Onderzoeksmatrix aanpassen na ontvangst
van input uit actie 2017-14
Status SIKB PRJ 288 “Voorkom een Nieuwe
actie Tankslag”
Vermelde normen in BRL-K903 nalopen
Alternatieven voor Tankconformiteitsbewijzen
opnemen in het installatiecertificaat
Voorbeeld van SIKB certificaat als Word
document beschikbaar stellen voor opname in
BRL-K903
In Bijlage XVI van BRL-K903 de mogelijkheid
van testplaatjes opnemen
Document RC 2017-30 verwerken in BRL
maar als discussiepunt opvoeren in volgende
vergadering
Eis voor het toetsen van de hoofd- en
deelgebieden uit de ISO-EN 17065 norm
rondmailen.
SIKB PRJ 288 “Voorkom een Nieuwe actie
Tankslag” agenderen bij volgende REIT
vergadering.
CvD-TTA 2017-26 Opzet RI&E (RC 2017-36)
weer opnemen nadat PGS 31 is vastgesteld.

Door

Datum

Martin Meijboom

24-01-2018

Martin Meijboom

24-01-2018

Geert-Jan
Schimmel

24-01-2018

VTI / Polyplast /
Kiwa

24-01-2018

Allen

24-01-2018

Allen

24-01-2018

Martin Meijboom

07-12-2017

Jordi Verkade

24-01-2018

Martin Meijboom

24-01-2018

Martin Meijboom

01-11-2017

Jordi Verkade

24-01-2018

Martin Meijboom

01-11-2017

Martin Meijboom

07-12-2017

Martin Meijboom

24-01-2018

Jordi Verkade

24-01-2018

Martin Meijboom

24-01-2018

Status

Afgehandeld

Afgehandeld.
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2017-25
2017-26
2017-27

Toepassing vlamdovers § 8.6.2 en § 15.14
beoordelen.
Onderzoeksmatrix beoordelen
Standpunt bepalen op alle openstaande
punten van BRL-K903 (RC 2017-40)

2017-28

Aantal cases opstellen om de werkbaarheid
van de PRI&E te beoordelen

2017-29

Voorstel maken voor § 15.10.9
Doseerinstallaties

2017-30
2017-31

Commentaar op Bijlage XVI Model
(her)classificatierapport aanleveren
Status Polyplast/VTI opleiding PRI&E K903
agenderen voor de volgende vergadering.

Jan de Visser
Wim Schouten
Allen
Allen
Martin Meijboom
Alle installateurs
van de REITcommissie
Jan-Kees
Harmsen en
Hans ter Maten

05-01-2018
24-01-2018
24-01-2018

05-01-2018

05-01-2018

Allen

05-01-2018

Martin Meijboom

24-01-2018
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