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1. Opening en mededelingen
De vergadering wordt om 09.30 uur geopend door de voorzitter.
Wijziging van de vertegenwoordiger voor TSE wordt vanaf nu behartigd door de heer S. Tins.
De heer J.K. Harmsen heeft per 1 oktober 2019 Makronyl verlaten en neemt daardoor geen zitting
meer in de REIT-commissie, zijn commissie werkzaamheden worden overgenomen door dhr. K.
Rutgans ook van de firma Makronyl.
VNCI: Omdat de heer B. Rijpkema de laatste periode geen zitting meer heeft genomen in deze
REIT-commissie is besloten om aan VNCI te vragen of ander persoon namens VNCI in deze
REIT-commissie zitting wil nemen.
Hierna volgt een kennismaking ronde voor de nieuwe commissie leden.
De volgende heren hebben zich met reden afgemeld: de heren R. Ubbink, W. Schouten, E. v.d.
Heijden, M. Couvée, P. Tienstra en B. Rijpkema

2. Agenda (RC 2019-15)
Nagezonden documenten worden toegevoegd aan de vergadering:
RC 2019-20 -VTI m.b.t. opleiding buitenwacht/gasmeten wordt meegenomen onder punt 5b van
de agenda.
RC 2019-21, 21A en 21B BRL-K580 t.b.v. kritiekronde vanuit CvD TTA voorleggen aan REITcommissie.
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De agenda wordt hierna aangenomen.
3. Verslag vorige vergadering (RC 2019-04)
Er waren verder geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt hiermee vastgesteld.
Actielijst:
2016-15:
2019-01:
2019-03:
2019-04:
2019-05:
2019-06:
2019-07:
2019-08:

zie punt 5d van dit verslag. Blijft staan – geen actie geweest na laatste vergadering.
zie punt 1 van dit verslag. Afgehandeld.
zie punt 5g van dit verslag. Blijft staan
Staat op de agenda. Afgehandeld.
Mail naar VTI gestuurd. Afgehandeld.
Staat op de agenda. Afgehandeld.
Niet uitgevoerd i.v.m. vaststellen verslag. Blijft staan
Uitgevoerd door de secretaris. Afgehandeld.

4. Status Omgevingswet, BRL SIKB 7800 en PGS’en
Omgevingswet:
Doelstelling blijft dat deze ingaat op 01-01-2021.
BRL SIKB 7800:
Versie 1.0:
Deze versie wordt opgenomen bij de eerstkomende aanpassing van het Rbk, naar verwachting
zal dit rond 1 april 2020 zijn. Dat betekent dat deze versie 1.0 dan van kracht is geworden. Voor
de certificaathouders geldt vervolgens een overgangstermijn van 15 maanden om zich te laten
her-certificeren volgens deze norm.
Versie 1.1:
Deze versie zal gelijktijdig met het ingaan van de Omgevingswet worden opgenomen in
Wetgeving. Procedureel gezien betekent dit dat versie 1.1 uiterlijk 1 april bij de RvA ter
beoordeling moet zijn ingediend. Door het ministerie van I&W is verzocht om de alle documenten
te actualiseren voor de Omgevingswet maar verder geen grote wijzigingen door te voeren. Deze
vergadering zal daarom grotendeels worden gebruikt om de grootste fouten, probleem teksten,
redactionele en juiste verwijzingen naar de wetgeving te beoordelen, zodat versie 1.1 voldoet aan
de Omgevingswet.
PGS 30
Twee REIT-commissieleden de heren E. v.d Heiden en W. Schouten zijn hier erg druk mee bezig,
omdat hiervoor ook geldt dat deze PGS’en aangepast moeten zijn aan de Omgevingswet.
Indien in een PGS technische zaken staan beschreven die invloed heeft op de BRL SIKB 7800
versie 1.1, dan zal deze punten worden besproken en mogelijk worden opgenomen in versie 1.2.
Rbk-bijlage C
Omdat een BRL vaak aan techniek is verbonden is het voornemen van het ministerie van I&W om
bijlage C van de Rbk vaker aan te passen zodat aan innovatie sneller doorgang kan worden
verleend.
5. Ingekomen stukken/mededelingen
a. Aanpassen par. 26.11.5 meting geleidbaarheid actiepunt 2019-04 (RC 2019-13)
Voorstel tekst wordt besproken. Op tekstvoorstel in het document RC 2019-13 zijn aanpassingen
doorgevoerd en dat is vastgelegd in RC 2019-13 Aanpassen par. 26.11.5 meting geleidbaarheid actiepunt 2019-04 - besproken. Deze aangepaste tekst is voor akkoord aangenomen. De nieuwe
tekst is opgenomen in versie 1.1. DRAFT – verwerkte punten.
Ook Bijlage XV wordt onder A.2 controle lekdetectie aangepast aan deze wijziging.
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b. Aanpassen par. 28.5 opleiding - actiepunt 2019-06 (RC 2019-14)
Voorstel tekst wordt besproken. Op tekstvoorstel worden aanpassingen doorgevoerd, zie hiervoor
document “RC 2019-14 Aanpassen par. 28.5 opleiding - actiepunt 2019-06 - met aanpassingen”.
De nieuwe tekst is aangenomen met daarbij dat deze is opgenomen in versie 1.1. DRAFT –
verwerkte punten.
c. BRL SIKB 7800 v2018-10-01 verbeterlijst en RWS HUF-toets (RC 2019-18 en RC 2019-19)
De verbeterlijst inclusief RWS-HUF met daarbij behorende besluiten zijn besproken en vastgelegd
in document “RC 2019-16 BRL SIKB 7800 v2018-10-01 verbeterlijst met besluiten”. De
verbeterpunten worden verwerkt in versie 1.1. DRAFT – verwerkte punten.
d. Actiepunt 2016-15 -terugslagklep, lekdetectiepotsysteem BRL-K798 (RC 2016-17)
Actie vanuit verslag van 19 juni 2019 punt 5h.
De samengestelde werkgroep is nog niet bij elkaar gekomen over het terugslagklepje bij een
opslagtank BRL-K798. Actiepunt blijft staan.
e. Handmatig peilen niet toegestaan – inwendige coating beschadiging (RC 2019-17)
Conclusie na discussie is dat de tekst in de BRL niet wordt aangepast omdat deze voldoende
borging geeft voor de opslagtank, voorstel c is hierbij van toepassing.
Toevoegen van het woord “netto-inhoud” in de BRL SIKB 7800 onder § 11.28 gaat men mee
akkoord en deze wijziging is opgenomen in versie 1.1. DRAFT – verwerkte punten
f.

BRL-K580 t.b.v. kritiek ronde (RC 2019-21, 21A en 21B)
Aantal commissieleden geven direct aan dat de tijd te kort was om het document door te nemen.
Sommige leden hadden dit wel gedaan en gaven direct aan dat het document niet goed was
zoals het gaat om de K580 en onderin staat K21009. Waarom staat er nog oude wetgeving in en
waarom alleen blow moulded PE-tanks en geen rotatie gegoten PE-tanks? De secretaris zal dit
doorgeven. Het document zal bij de eerstvolgende vergadering op de agenda worden gezet.
Actiepunt.

g. Actiepunt 2019-03
SIKB: Voorstel van tekstuele aanpassing in de AS SIKB 6811 hfd. 6.1 verwijderen van “na
inwendige” is niet begrepen door de AS 6800 commissie en wat hiervan de consequentie van is.
Dit punt blijft staan.
Op het andere voorstel om een REIT-commissielid zitting te laten wordt positief ontvangen door
deze commissie. Op de vraag: wie wil namens de REIT-commissie hierin zitting nemen wordt
nagedacht door de leden. Als men zitting wil nemen in deze commissie dan kan men zich
aanmelden bij de secretaris. Deze AS 6800 commissie vergadert twee keer per jaar.
Noot van de secretaris.
Dhr. R. Achterberg heeft zich aangemeld om als REIT-commissielid zitting te gaan nemen in deze
AS 6800 commissie. Voorstellen vanuit deze commissie kunnen worden voorgedragen aan het
AC/CCvD Bodembescherming.
6. SIKB PRJ 288 “Voorkom een Nieuwe actie Tankslag”
Definitieve rapportage wordt aangeboden aan het AC/CCvD bodembescherming. Inhoudelijk is er
niet veel aan veranderd. Het advies gaat worden van ondergrondse opslagtanks die niet inwendig
100% zijn gecoat.
7. Datum volgende vergaderingen voor 2020
De volgende vergaderingen zijn gepland op:
• 04 maart 2020
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•
•

10 juni 2020
28 oktober 2020

8. Rondvraag
Dhr. P. Bus: In de praktijk blijkt dat doorvoeringen toch worden aangetast. Vraag moet § 10.14 hierin
meer uitleg over geven. De tekst die er nu staat is duidelijk wat men moet doen. Huidige tekst blijft
gehandhaafd.
Actielijst:

Nr.
2015-15

2016-15
2019-01
2019-02

2019-03

2019-04
2019-05
2019-06

2019-07
2019-08
2019-08

Onderwerp
Bevindingen van de pilot van de
herclassificatie van kunststof tanks (BRLK21002)
Terugslagklep gemonteerd op
lekdetectiepotsysteem BRL-K798 (RC 201617). Nog geen verder actie geweest. (RC
2016-17 en RC 2019-15 punt 5d).
Deelnemer van TSE (1)
Opnemen in verbeterlijst: BRL-K903
installatiecertificaat in bijlage XV punt 1.2 BRL
SIKB 7800 (5a)
Aanpassen tekst in AS 6800 protocol 6801
hfd. 6.1- de twee woorden uit de tekst
verwijderen namelijk “na inwendige”. (5b)
BRL SIKB 7800 paragraaf 26.11.5 paragraaf
aanpassen waarbij meting geleidbaarheid
komt te vervallen(5c)
VTI inlichten over toepassingsgebied en dat
de opleiding akkoord is. (5f-1e))
BRL SIKB 7800 paragraaf 28.5 aanpassen
dat ook de opleiding buitenwacht en basis
gasmeten beperkt mogelijk is. (5f-2e)
Certificaathouders inlichten dat procedure
herclassificatie BRL-K21001 opslagtanks
komt te vervallen. (5g)
Doorsturen RC 2019-10 naar beheerder BRLK580. (5h)
BRL-K580/02 opnieuw op de agenda zetten

Door

Datum

Martin Meijboom

23-08-2018

Status
05-06-2019

Martin Meijboom/
Dhr. Van Dalen
04-03-2020
van Kiwa
Martin Meijboom

02-10-2019

27-11-2019

Martin Meijboom

19-06-2019

25-06-2019

Jordi Verkade/
R. Achterberg

04-03-2020

Martin Meijboom

02-10-2019

Zie RC 2019-13

Martin Meijboom

02-10-2019

23-07-2019

Martin Meijboom

02-10-2019

Zie RC 2019-14

Martin Meijboom

04-03-2020

Martin Meijboom

19-06-2019

25-06-2019

Martin Meijboom

04-03-2020

04-03-2020
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