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Verslag
1. Opening en vaststellen agenda
Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus vindt de vergadering via Teams plaats. De
voorzitter opent de vergadering iets na 9.30 uur. Voor agendapunt 4.1, de jaarrapportage, zal Erik
Doekemeijer inbellen.
Afmelding is ontvangen van Hans Winnubst en Fons Jans.
2. Verslag en actielijst vergadering 22 november 2019
N.a.v. het verslag: Annemieke van der Velden geeft aan dat een deel van de tekst onder punt 4.3
precies andersom moet. Het betreft de vergelijking tussen BRL SIKB 7800 en BRL-K756. Het verslag
is met inbegrip van deze wijziging vastgesteld. Alle acties uit het verslag hebben een plek op de
agenda gekregen en zijn daarmee ingevuld.

Koster

3. Communicatie & Netwerk
3.1 Position Paper ‘Veilige bovengrondse tankinstallaties in de Omgevingswet’
Henk Koster geeft een update van de status. Eind augustus is een klein comité, bestaande uit een
afvaardiging van SIKB, KIWA en VTI, bijeen gekomen waarbij enkele acties zijn uitgezet waaronder
een screening van de nieuwste versie van het BAL, een kennismaking met Prosper Snoep, de nieuwe
contactpersoon van het Ministerie van I&W, en het benaderen van drinkwaterbedrijven en
Omgevingsdiensten. In januari zal een nieuwe bijeenkomst worden belegd met dit klein comité om de
voortgang te bespreken en eventuele nieuwe acties te beleggen.
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4. Actualiteiten BRL SIKB 7800
4.1 Jaarrapportage BLR SIKB 7800/BRL-K903
Erik Doekemeijer sluit aan om een toelichting te geven op de jaarrapportage over 2019. Erik
Doekemeijer heeft de rapportage opgesteld op basis van de overlegde gegevens van de
Certificerende Instelling. Algemeen kan gesteld worden dat er een stabiele situatie is, het aantal
meldingen en de auditfrequenties is gehaald. Wel is er een trend te zien in het totaal aantal
meldingen, deze neemt af. Aangegeven wordt dat de jaarrapportage nog niet over BRL SIKB 7800
gaat, deze is pas in 2020 van kracht geworden. 2022 zal pas het eerste jaar zijn dat volledig over het
nieuwe schema gaat, 2021 zal derhalve een overgangsjaar worden.
Jan de Visser geeft aan dat de titel de lezer kan afschrikken aangezien deze zeer technisch is. Dat
klopt, het is ook een technisch rapport, maar aangegeven wordt dat er een begeleidend bericht op de
website geplaatst zal worden dat ook voor niet technisch geschoolde mensen leesbaar zal zijn.
Martin Couvée geeft aan dat geen eenduidigheid te vinden is in de benaming van de beide schema’s.
Vastgesteld wordt dat dit BRL-K903 en BRL SIKB 7800 moet zijn, dit zal door het hele document
worden aangepast.
Jan de Visser geeft aan dat het rapport niets zegt over de kwaliteit van de installaties en vraagt zich
af of het mogelijk is om een vergelijk te maken met de resultaten van de AS SIKB 6800 inspecties.
Het doel moet namelijk een kwalitatief goede installatie zijn. Bart van Dongen geeft aan dat de AS
SIKB 6800 kijkt naar de integriteit van de tankinstallatie en niet naar de kwaliteit van de gehele
tankinstallatie. Als een tankinstallatie wordt goedgekeurd wil dat niet perse zeggen dat de gehele
tankinstallatie in goede staat is. Het is dan ook lastig om de resultaten 1 op 1 naast elkaar te leggen.
Jordi Verkade geeft aan dat de AS SIKB 6800 bedrijven sinds 2 jaar een database vullen met de
resultaten van de inspecties. Wellicht is het mogelijk om bepaalde gegevens te koppelen zodat het
doel, een kwalitatief goede installatie, beter in beeld gebracht kan worden.
De volgende vergadering zal Jordi Verkade de resultaten van de database delen zodat er een
oefening met betrekking tot de analyse gedaan kan worden.
Door Erik Doekemeijer wordt gevraagd of er iets is gedaan met de opmerking uit de jaarrapportage
over 2018, waarin aanbevolen wordt om te kijken naar de tijdsbesteding van audits. Jordi Verkade
geeft aan dat dit is besproken en al is verwerkt in de BRL SIKB 7800. De tijdbestedingstabel is
dusdanig aangepast dat alle aspecten in een tijdsbestek van 3 jaar moeten zijn beoordeeld in plaats
van in 1 jaar. Daarmee is er minder tijdsdruk. Aangegeven wordt dat er gekeken moet worden naar
die situaties waarbij er 3 jaar geen gebruik is gemaakt van een gecertificeerde werkzaamheid. Jordi
Verkade zal dit op de agenda van de REIT commissie laten plaatsen.
Besloten wordt, met inbegrip van enkele aanpassingen en tekstuele opmerkingen, het rapport vast te
stellen en vrij te geven voor publicatie.
4.2 Wijzigingsblad 1.01 op BRL SIKB 7800 versie 1.0
Jordi Verkade geeft aan dat het wijzigingsblad alle procedures is doorlopen en ongewijzigd akkoord is
bevonden door zowel de RvA als IL&T. Met dit wijzigingsblad is de BRL SIKB 7800 in
overeenstemming met de Omgevingswet. Zodra de formele goedkeuring is ontvangen van de RvA zal
het wijzigingsblad op de website worden geplaatst.

Ieder

4.3 Aanpassingen VTI-opleidingen
Door VTI zijn enkele cursusmappen en het schema van het opleidingsgebouw aangepast en
geactualiseerd. De inhoud is beoordeeld en goedgekeurd door de REIT commissie. Aan het College
wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud en het vrijgeven van het materiaal voor de cursussen.
Door enkele leden wordt aangegeven dat er niet voldoende tijd is geweest om alle mappen door te
nemen. Besloten wordt om het College tot 4 december de tijd te geven om alles door te nemen en
eventuele opmerkingen door te geven. Wanneer er geen opmerkingen of slechts tekstuele
opmerkingen zijn dan wordt door het College ingestemd met het vaststellen van de geactualiseerde
cursussen. <nagekomen bericht: er zijn geen opmerkingen binnengekomen, waarmee de instemming
definitief is>
4.4 Webinar van BRL-K903 naar BRL SIKB 7800
Door KIWA, VTI en SIKB wordt op 8 december een webinar georganiseerd waarin de
certificaathouders worden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving,
de wijzigingen van de BRL SIKB 7800 en de aandachtspunten die moeten helpen bij een soepele
overgang naar het nieuwe schema. Tot heden zijn er reeds 58 aanmeldingen dus de animo is groot.
Leden van het CCvD kunnen zich ook, via de bijgevoegde uitnodiging, aanmelden voor het webinar.
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4.5 Juridisch en wettelijke status installatiecertificaat bedrijven in toelatingsproces
Op een vraag van het College heeft SIKB door een jurist laten uitzoeken of het mogelijk en
toegestaan is om een installatiecertificaat af te geven tijdens het toelatingsonderzoek. De resultaten
zijn te vinden in de bijgevoegde notitie en de conclusie is dat, voor werkzaamheden die onder
erkenning vallen, is geregeld in artikel 15 van het Besluit bodemkwaliteit dat in het toelatingsproces
het afgeven van een installatiecertificaat is toegestaan. Voor werkzaamheden die niet onder
erkenning vallen is artikel 15 van het Besluit bodemkwaliteit niet van toepassing en is BRL SIKB 7800
leidend. In deze BRL zal een dergelijke regeling zodoende opgenomen moeten worden, voor zover
dat nog niet zo is. Jordi Verkade zal dit in de REIT commissie bespreken.
Aanvullend geeft Annemieke van de der Velde aan dat dit binnen KIWA nu zo is geregeld dat de CI
een extra handtekening op het certificaat zet om te borgen dat het certificaat geldig blijft. Ook geeft
ze aan dat ze heeft bekeken of voor BRL SIKB 7800 dezelfde werkwijze als voor BRL-K756 kan
worden gevolgd. Dat is echter niet mogelijk omdat het toelatingstraject van BRL SIKB 7800 veel
langer is dan bij een productschema.
5. Actualiteiten AS 6800
5.1 Stand van zaken PRJ 288 voorkom een nieuwe Actie Tankslag
Henk Koster geeft aan dat het project heeft geleid tot twee vervolgacties. Een tekstuele aanpassing
van AS SIKB protocol 6802 is ingezet en een vervolgproject is gestart waarbij onderzocht wordt of er
een eenvoudige manier is om mogelijke aantasting van een tank vroegtijdig te signaleren. Hierbij
wordt gedacht aan de hoeveelheid ijzer in een slibmonster. In het project wordt van 30 ondergrondse
tanks, 10 gecoat, 10 deels gecoat en 10 ongecoat, bepaald hoeveel ijzer zich in de sludge bevindt.
Vervolgens wordt bekeken of de hoeveelheid ijzer te relateren valt aan de bevindingen van de
inspecties. Het project is onlangs opgestart en de volgende vergadering zijn wellicht de eerste
bevindingen te delen.
6. Rondvraag en afsluiting
Annemieke van der Velde geeft aan dat Corona ook invloed heeft op de bezoekfrequentie bij de
certificaathouders. Deze zal waarschijnlijk wel gehaald gaan worden maar minder zijn dan andere
jaren. Ook zijn diverse bezoeken ‘remote’ gedaan.
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering.

Volgende vergadering: 2 april 2021, 09.30 – 10.30 uur
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Actie
Plannen vervolgoverleg klein comité Position
Paper
Resultaten database 6800 delen en op
agenda volgende vergadering plaatsen
Uiterlijk 4 december doorgeven eventueel
commentaar op het cursusmateriaal van VTI
In REIT vergadering agenderen hoe om te
gaan met situaties waarbij er 3 jaar geen
gebruik is gemaakt van een gecertificeerde
werkzaamheid
Afgeven installatiecertificaat in
toelatingsproces bespreken in REIT
commissie

Stand van zaken

Geen commentaar
ontvangen
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