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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heeft zich al eerder afgemeld. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering
door de vice-voorzitter, Martin Couvée, om 9.30 uur geopend. De vergadering vindt vanwege de
maatregelen omtrent het Coronavirus wederom via Teams plaats.
Er is een extra agendapunt toegevoegd onder 4.3, bespreking van de concept jaarrapportage. De
rapporteur zal deze rond 10.00 uur presenteren.

Couvée

2. Verslag en actielijst vergadering 2 april 2021
Het verslag wordt met inbegrip van een paar tekstuele aanpassingen vastgesteld. Met betrekking tot
agendapunt 4.4 over de mogelijke verzwaring van lasten voor certificaathouders hoofdgebied F geeft
Martin Couvée aan dat in de REIT vergadering is afgesproken dat hij bij Unik gaat inventariseren in
hoeverre dat inderdaad zo is. De resultaten worden teruggekoppeld naar REIT en het CCvD.
Met betrekking tot de acties wordt door Jan Maarten Dixhoorn aangegeven dat de website van Kiwa
hem goed bevalt en geeft zijn complimenten. Jordi Verkade geeft aan dat er geen foto’s van slechte
tankinstallaties zijn ontvangen, dit actiepunt blijft staan. De overige acties uit het verslag zijn
ingevuld of hebben een plek op de agenda gekregen.
3. Communicatie & Netwerk
3.1 Position Paper ‘Veilige bovengrondse tankinstallaties in de Omgevingswet’
Henk Koster geeft aan dat er in klein comité met Kiwa en VTI is vergaderd over de Position Paper uit
2018, de nieuwe ontwikkelingen en mogelijke vervolgacties. Naar aanleiding van dit overleg is
besloten om de Position Paper te actualiseren en de ondertekenaars te laten herbevestigen dat ze
achter de inhoud staan. Hiertoe worden de ondertekenaars uitgenodigd voor een overleg op 27
september a.s.. Ook wordt aangegeven dat VTI een WOB-verzoek heeft gedaan om het RIVM
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onderzoek, op basis waarvan de certificatieplicht is afgeschaft, te ontvangen. Dit rapport, dat feitelijk
een concept rapport is, is inmiddels ontvangen en biedt wat het klein comité betreft geen basis om de
certificatieplicht af te schaffen. Het rapport zal met dit College worden gedeeld.

Verkade
Van der
Velden

4. Actualiteiten BRL SIKB 7800
4.1 BRL-K767 voor uitwendige bekleding van metalen buizen
Op verzoek van KIWA is een discussie gevoerd over de BRL-K767 waarvoor vanaf 1 januari 2021
geen certificaathouders meer zijn die stalen leidingen met een uitwendige PE bekleding kleiner dan
DN60 onder productcertificaat BRL-K767 produceren. De BRL SIKB 7800 schrijft de BRL-K767 voor,
voor deze specifieke leidingen. Bediscussieerd wordt hoe hier nu mee om te gaan. Uit de discussie
komt naar voren dat het nu nog niet echt tot problemen leidt, er is nog voldoende materiaal
beschikbaar of er worden alternatieven toegepast. Mogelijke oplossing voor de toekomst kan zijn dat
er partijkeuringen plaats gaan vinden of dat er een AS SIKB 6800 inspectie op plaatsvindt. Bart van
Dongen geeft aan dat de AS SIKB 6800 bedrijven bij vervanging geen partij zijn dus daar kan dat
voor problemen zorgen. Geconcludeerd wordt dat het een discussie is die feitelijk in de REIT
commissie thuis hoort. Besloten wordt om de REIT commissie te vragen om hier een uitspraak over
te doen. In de tussentijd zal men hier praktisch mee omgaan en indien nodig een goedkeur per partij
geven. KIWA zal dit terugkoppelen aan de leden.
4.2 Herzien reglement CCvD Tankinstallaties
Jordi Verkade geeft een toelichting op het herziene reglement. Binnen SIKB bestonden altijd
meerdere regelingen voor klachten en beroep. Zo heeft ook dit College een eigen regeling daarvoor,
opgenomen in de vigerende versie 1.0 van het Reglement CCvD Tankinstallaties. Bij de beoordeling
van SIKB als schemabeheerder op basis van NTA 8813 is geconstateerd dat die regeling niet
helemaal voldoet aan de eisen die NTA 8813 daaraan stelt. Om dit knelpunt weg te nemen heeft het
bestuur op 11 februari jl. een geharmoniseerde Klachtenregeling SIKB vastgesteld die hieraan wel
voldoet. Het Reglement CCvD Tankinstallaties is hier op aangepast. Van de gelegenheid is gebruik
gemaakt om het Reglement uit 2017 ook op een aantal andere punten te actualiseren en corrigeren.
Dit betreffen met name verwijzingen naar andere documenten binnen SIKB. Gevraagd wordt aan het
College om in te stemmen met het nieuwe reglement. Annemieke van der Velden vraagt wat de rol
van het bestuur van SIKB is bij het bekrachtigen van documenten (met name inzake het vaststellen
van beoordelingscriteria). Jordi Verkade geeft aan dat het CCvD besluiten neemt en het bestuur deze
besluiten al dan niet bekrachtigt. Zij heeft zodoende een controlerende rol.
Versie 2.0 van het reglement wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

Jordi
Verkade

4.3 Jaarrapportage certificatietoezicht 2020
Door de rapporteur, Erik Doekemeijer is een toelichting gegeven op de jaarrapportage over 2020.
Vanuit SIKB is dit de derde rapportage over de uitvoering van het certificatieschema BRL K903/08.
Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2020, waarbij de resultaten over de periode
2015 t/m 2019 ter vergelijking zijn opgenomen. Aangezien er dit kalenderjaar nog geen bedrijven
zijn gecertificeerd voor BRL SIKB 7800 beperken de resultaten zich tot BRL K903/08. Voor 2021 zal
dit anders zijn aangezien per 1 juli 2021 alleen nog BRL SIKB 7800 gebruikt mag worden.
Het College wordt gevraagd of er vragen of opmerkingen zijn. Jan Maarten Dixhoorn vraagt of er ook
een registratie van calamiteiten plaatsvindt. Dit is niet het geval, de CI houdt toezicht op
kwaliteitscriteria zoals genoemd in de BRL. Mocht een calamiteit het gevolg zijn van een gebrek aan
kwaliteit dan zal dit tijdens de audits mogelijk aan het licht komen, maar verwacht wordt dat zeker
niet alle calamiteiten gemeld worden. Gevraagd wordt om in de REIT commissie te bespreken of het
melden van calamiteiten verplicht gesteld moet worden.
Martin Coevée vraagt waarom hoofdgebied G nog is opgenomen in de rapportage. Aangegeven wordt
dat dat is omdat deze is opgenomen in BRL K903/8. In BRL SIKB 7800 is deze niet meer aanwezig en
dan zal er ook niet meer op gerapporteerd worden. Wel is gebleken dat dit niet uniform in de
rapportage is verwerkt, dit zal de rapporteur aanpassen.
Erik Doekemeijer vraagt of er inmiddels uitspraak is gedaan hoe om te gaan met (deel)gebieden waar
al enkele jaren geen werkzaamheden voor worden uitgevoerd. Vervalt dan de certificatie of blijft deze
in stand? In het college is in november 2020 besloten dat de certificatie niet vervalt maar dat de
eerstvolgende werkzaamheid onder toezicht van de CI uitgevoerd moet worden, dit om te voorkomen
dat er geen partijen meer voor de scope gecertificeerd zijn en er geen werkzaamheden meer
uitgevoerd kunnen worden.
Het College is van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL-K903/08 goed functioneert.
De jaarrapportage wordt met inbegrip van enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld en vrijgegeven
voor publicatie.
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5. Actualiteiten AS SIKB 6800
5.1 Stand van zaken PRJ 288 voorkom een nieuwe Actie Tankslag
Henk Koster geeft een toelichting op de stand van zaken van het vervolgonderzoek naar MIC
indicatoren in slib/sludge van tanks. Helaas blijkt het erg moeilijk om goede tanks beschikbaar te
krijgen, dan wel een natuurlijk moment te vinden om op het juiste moment monsters te nemen.
Monsternamen moet namelijk vooraf aan de reiniging plaatsvinden en worden opgevolgd door een
inspectie. Dit blijkt in praktijk lastig te zijn. Besloten is daarom om het project voorlopig on hold te
Joost
zetten en weer op starten zodra de kans zich voordoet.
Teeuwiss Joost Teeuwissen geeft aan dat hij wellicht mogelijkheden ziet en zal dit intern bespreken en een
en
afspraak met SIKB inplannen om dit te bespreken. Ook Jan Maarten Dixhoorn en Jan de Visser zullen
bij hun leden nog aandringen. Wim Schouten wil dat ook de bij de opdrachtgevers trachten te doen.
6. Rondvraag en afsluiting
Henk Koster geeft aan dat de procedure voor de aanwerving van een nieuwe voorzitter is gestart. Er
hebben zich drie naar het zich laat aanzien geschikte kandidaten gemeld. Met deze kandidaten zal
door de sollicitatiecommissie een gesprek gevoerd worden en naar verwachting zal daar de nieuwe
voorzitter uit naar voren komen.
Henk Koster geeft aan dat het SIKB congres is uitgesteld naar maart 2022. Het ligt namelijk niet in de
lijn der verwachtingen dat in september een volwaardig congres gehouden kan worden. Wel zal op 30
september 2021 een hybride bijeenkomst over de kennisinfrastructuur gehouden worden. Een ieder
zal daar een uitnodiging voor ontvangen.
Jordi Verkade geeft aan dat de nieuw gepubliceerde PGS-en niet zijn te downloaden zijn en ook de
zoekfunctie werkt niet naar behoren. Dit is in praktijk niet werkbaar. Dit wordt gedeeld door het
College en een ieder wordt opgeroepen om dit te melden bij NEN. Erik van der Heiden geeft aan dat
Robbie Veders, voorheen Programmamanager Projectbureau PGS, beleidsambtenaar bij I&W (Ow) is
geworden.
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag en de vice-voorzitter sluit de vergadering.

Volgende vergadering: 26 november 2021, 09.30 – 10.30 uur
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Actielijst CCvD TTA
(stand per 3 september 2021)
Vergadering
02-04-2021
02-04-2021

Actor
Ieder
Verkade

03-09-2021

Couvée

03-09-2021
03-09-2021
03-09-2021
03-09-2021

Verkade
Verkade
Van der
Velden
Verkade

03-09-2021

Teeuwissen

Actie
Foto’s van slechte tankinstallaties doorsturen
Plan van aanpak opstellen om beter zicht op
de oorzaken en gevolgen van de afkeur op
basis van protocol 6811
Inventariseren mogelijke lastenverzwaring
hoofdgebied F
Delen rapportage RIVM
BRL-K767 op agenda REIT plaatsen
Terugkoppeling tijdelijke werkwijze BRLK767
Omgaan met calamiteiten op agenda REIT
plaatsen
Afspraak met SIKB inplannen mbt MIC in
tanks

Stand van zaken
Oktober 2021
bespreken met
inspectie-instellingen
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