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1.
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur. Afmeldingen zijn ontvangen van Martin Couvée en Jan Maarten
Dixhoorn. De vergadering vindt vanwege een weerswaarschuwing via Teams plaats.
De agenda wordt met agendapunt 5.3 aangevuld met een door Jan Maarten van Dixhoorn via de mail ingebracht
agendapunt over het Warenwet Besluit Drukapparatuur en wordt daarmee vastgesteld.
2.
Verslag en actielijst vergadering 26 november 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst is besproken; de actie met betrekking tot het toezenden van het MIC rapport moet nog worden
uitgevoerd evenals de actie richting REIT met betrekking tot het opleidingshuis. De overige acties uit het verslag zijn
ingevuld of hebben een plek op de agenda gekregen.
3.
Communicatie & Netwerk
3.1 Stand van zaken Bal/Rbk/Omgevingswet
Door Henk Koster wordt aangegeven dat het ministerie van BZK bekend heeft gemaakt dat het in werking treden
van de Omgevingswet wederom is uitgesteld en nu op 1 januari 2023 is vastgesteld. Dit betekent dat het in werking
treden van de wijziging van de Rbk tot diezelfde datum wordt uitgesteld; deze is specifiek voor het doorvoeren van
de wijzigingen in normdocumenten ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet. Wel lijkt het er op dat
er op 1 juli alsnog een tussentijdse Rbk wijziging zal komen, deze zal vooral zijn om urgente hiaten te dichten.
3.2 Voorlichtingsbijeenkomst Omgevingswet
Jordi Verkade geeft aan dat SIKB op 10 en 11 oktober twee voorlichtingsbijeenkomsten over de Omgevingswet gaat
verzorgen; één in de regio Zwolle en één in het midden van het land. Hierbij worden SIKB breed de wijzigingen van
de schema’s met betrekking tot de Omgevingswet toegelicht.
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Het programma zal bestaan uit een plenair deel en twee parallelsessies waarin ingezoomd wordt op de specifieke
werkvelden. Ook voor bodembescherming en tankinstallaties zal een sessie worden verzorgd. Opgeven kan te zijner
tijd via de website van SIKB. Jordi Verkade zal melden wanneer de inschrijving is geopend.

Koster

3.3 Position Paper ‘Veilige bovengrondse tankinstallaties in de Omgevingswet’
Henk Koster geeft een toelichting op de stand van zaken. Op 11 januari en 24 maart is overleg geweest met de
werkgroep waarbij de nieuwe versie is vastgesteld. Dit paper zal opnieuw onder de aandacht worden gebracht bij
diverse partijen. De insteek is dat vooral vanuit externe veiligheid getracht moet worden om de wijzigingen in de
huidige versie van het Bal terug te draaien; hiervoor zal een lobbytraject gevoerd worden richting de
beleidsmakers en wellicht leden van de Eerste en Tweede kamer. Een ieder wordt gevraagd om mee te denken wie
te benaderen en ook de eigen achterban te gebruiken om het lobbytraject te voeren. Henk Koster zal het Position
Paper via de secretaris van het college delen.
4.
Actualiteiten BRL SIKB 7800
4.1 Terugkoppeling REIT vergadering 30 maart 2022
Jordi Verkade geeft een terugkoppeling op de vergadering die twee dagen eerder plaats vond. Het was een
goedbezochte vergadering die plaatsvond te KIWA Apeldoorn, besproken zijn circa 15 discussiepunten. Genoemd
zijn onder meer de verplichting om beschadigingen aan een coating alleen door een gecertificeerd bedrijf te laten
herstellen en de vaststelling dat AS SIKB 6811 inspecteurs niet de gehele basisopleiding van VTI hoeven te volgen,
dit kan beperkt blijven tot het deelgebied voor bovengrondse tanks. Ook is een begin gemaakt met de verbeterlijst
van BRL SIKB 7800. Besloten is om de volgende vergadering in juni volledig te besteden aan de verbeterlijst.

Koster/
Traets

Verkade

5.
Actualiteiten AS SIKB 6800
5.1 Stand van zaken PRJ 288 voorkom een nieuwe Actie Tankslag
Henk Koster geeft aan dat er geen voortgang in het project zit. Op vele manieren is geprobeerd om geschikte tanks
te vinden maar tot op heden zonder succes. Het project staat zodoende on-hold waarbij misschien wel de keuze
gemaakt moet worden om helemaal te stoppen. Bennie Traets vraagt of het misschien mogelijk is om het onderzoek
wellicht in bovengrondse tanks uit te voeren. Dat zal waarschijnlijk qua resultaat vergelijkbaar zijn. Afgesproken is
dat Henk Koster dit met Bennie Traets zal bespreken.
5.2 Data-analyse resultaten inspecties protocol 6811
De inspectiebedrijven geaccrediteerd voor protocol 6811 voeren hun inspectieresultaten in een database in. Over de
inspectieresultaten van 2021 heeft Jordi Verkade een analyse uitgevoerd, van de analyse is een presentatie
gemaakt waarin de resultaten en trends zijn verwerkt. Jordi Verkade geeft een toelichting op de gedeelde
presentatie waarbij benadrukt wordt dat de analyse alleen voor intern gebruik is en niet gedeeld moet worden. Uit de
analyse komt onder andere naar voren dat er een groot percentage afkeur is. Het is echter niet duidelijk wat de
impact van de afkeur is: is dit reparabel of moet de gehele installatie vervangen worden. De inspectiebedrijven
hebben afgesproken dat ze in de database aan gaan geven of een gebrek, naar inschatting van het inspectiebedrijf,
reparabel is of niet. Ook is aangegeven dat het systeem van inspectie en herstel nu niet sluitend is, het
inspectiebedrijf constateert een gebrek en rapporteert dat aan haar opdrachtgever maar krijgt geen terugkoppeling
over wat er met de constatering is gedaan. Afgesproken wordt dat er een overleg wordt georganiseerd tussen VTI,
KIWA, inspectiebedrijven en SIKB om te bespreken hoe de keten meer gesloten kan worden. SIKB zal dit
organiseren.

5.3 Verruimen van het Warenwet Besluit Drukapparatuur
Dixhoorn/V Jan Maarten Dixhoorn heeft aangegeven dat SZW heeft ingezet op het verruimen van het Warenwet Besluit
an der
Drukapparatuur. Dit kan grote impact hebben op de kleine tankinstallaties voor ontwerp, inspectie en onderhoud. Hij
Heijden
stelt voor om samen met Erik van der Heijden een toelichtend document te schrijven dat eventuele gevolgen in kaart
brengt. Dit voorstel wordt door de vergadering gesteund.
6.
Rondvraag en afsluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering.

Volgende vergadering: 16 september 2022, 09.30 – 10.30 uur te KIWA Nieuwegein

- 3/3 -

Actielijst CCvD TTA
(stand per 1 april 2022)
Vergadering
02-04-2021
26-11-2021
26-11-2021
01-04-2022
01-04-2022
01-04-2022
01-04-2022
01-04-2022

Actor
Ieder
Verkade

Actie
Foto’s van slechte tankinstallaties doorsturen
Collegebesluit opleidingsgebouw terugkoppelen
secretaris REIT
Van Dixhoorn Toezenden rapportage MIC Ecolab/Nalco
Verkade
Doorgeven wanneer inschrijving voorlichting
Omgevingswet wordt geopend
Koster
Delen Position Paper
Koster/Traets Overleg mogelijkheid uitvoeren MIC onderzoek bij
bovengrondse tanks
Verkade
Organiseren overleg met als doel keten
tankinspecties sluiten
Dixhoorn/Van Gevolgen in kaart brengen verruimen Warenwet
der Heijden
Besluit Drukapparatuur

Stand van zaken
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