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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

 

VERSLAG overleg inspectie-instellingen tanks - SIKB 
 

 

Datum : 27 maart 2015  

Plaats : SIKB, Gouda 

 

 
Aanwezig : Afwezig :  
  Jacco vd Sande / Vd Velde Protection 

Walter de Koning / SIKB 
Gerard Drost / Vd Heide Inspecties 
Roel Los / KIWA 
Bart van Dongen/ Ingenieursbureau Klink 

Marcel Struis / KIWA 
Vincent Terpstra / ECO Inspections  

Frank Spiering / Vd Velde Protection 

Floris Klink / Ingenieursbureau Klink  
Pieter Tienstra / ECO Inspections 

 Leo van Kuijl / Vd Heide Inspecties 

 

 

 1. Verslag / actielijst 31 oktober 2014  

WdK  

 

 

 

 

Allen  

 

WdK  

 Redactioneel: enkele wijzigingen  verwerkt in nieuwe versie van het verslag 

 Actielijst: beeldmateriaal in AS 6800 

 RvA heeft geen opmerkingen bij het alsnog verwerken van beeldmateriaal 
(mits men de uiteindelijke versie wel toegezonden krijgt)  

 Er zijn nu al wat foto’s en schema’s opgenomen, maar behoefte aan extra 
materiaal is er nog steeds 

 Opmerking bij 1 bijschrijft in 6811. Om misverstanden te vermijden spreken 
we af de uiteindelijke versie steeds per mail vooraf rond te laten gaan voor 
commentaar 

 Actielijst: ringonderzoek AS 6800. Niet gestart, eerste stappen voor de AS 6700 
worden nu gezet, voorlopig geen actie voor AS 6800   
 

 2. Themabijeenkomst inspecteurs 2015 

 

 

 

 

 

LvK 

 

RL / VT 

 

 

LvK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 juli 2015, Gouda. 9.00 – 12.00 uur (+ lunch tot 13.00 uur) 

 Onderwerpen / voorlopig programma:  
 

Opening etc. Walter de Koning Toelichting  
 

5 min  

Ultrasoon onderzoek bij 
tankkeuringen 

Leo v Kuijl Toelichting  
Vragen  

25 min 

Fouten bij aarding en KB 
(het ‘lezen’ van de installatie’) 

Rol Los 
Vincent Terpstra  

Nadruk op cases   
Vragen  

25 min 

Pauze    20 min  

Water sludge / biologische 
verontreinigingen (1) 

- hoe signaleren + wat is 
het (irt voorkomen 
corrosie) 

- stationaire situaties  
- Arbo  

BioClear of Hamer?  
(Leo vraagt) 

Toelichting 
Cases  
Vragen  

40 min 

Pauze    15 min 

Water sludge / biologische 
verontreinigingen (2) 
 

  40 min 

Lunch     
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 3. Symposium De Bodembescherming Draait Door (DBDD) 

  28 mei Harderwijk. Ook over inspecties bij tanks (bijdrage Leo v Kuijl) 

 

 4. Regelgeving en andere documenten 

 

 

 

 

WdK 

 

 

 

 Wetgeving: ‘botsproeven’ voor het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) 
op 19 mei via Programmaraad bodembescherming. Pieter Tienstra en Marcel Struis 
nemen deel  

 Vragen LTO m.b.t. inspectieverplichtingen dieseltanks: wellicht veroorzaakt door 
tegenstrijdigheden in de tekst van PGS 30? Voorschrift 4.2.9 niet juist, de toelichting 
bij tabel 4.1 wel. Doorgeven aan PGS-organisatie en Kees Jonker  

 PGS-en.  
Voor de inspecties AS 6800 zijn van belang: 16, 19, 25, 28, 30, 31, 33, 34 en 35.  
PGS 31 is technisch klaar, maar discussies in relatie tot inbreng vanuit de 
veiligheidsregio’s (brandweer) zijn nog niet afgerond. Daarom nog niet ingevoerd  

 

 5. Bespreken praktijkvragen  

 5.1 Wel / niet keuren manifold  

WdK 

RL 

WdK 

 6811, par 3.3, 2
e
 bullit wordt aangepast (zal alleen luiden ‘vulleidingen’).  

 Tevens tekening in bijlage toevoegen   

 Agenderen voor besluitvorming (Accreditatiecollege, RvA en Rbk) 
 

 5.2 Hechtproef leidingwerk 

 

 

LvK 

 

LvK / 

BvD 

 Projectmatig aanpakken 

 Rapporteur Leo v Kuijl. Begeleiding door overleg inspecteurs AS 6800  

 Definitief projectplan + kostenbegroting maken. Voorstel aanvullen met gegevens uit 
de inspectiepraktijk 

 Bart heeft pijpstukken uit een werk in Gouda; bij de proef betrekken  

 5.3 Nauwkeurigheid stappenplaatje  

  Geen reden tot aanpassen huidige grens nauwkeurigheid (0,01 mm) 

 5.4 Meten bij 2 vulbakken (tgv uitbreiding of 2 verschillende maatschappijen. op 1 
locatie)  

RL / 

VT 

 Betrekken bij bespreken cases tijdens themabijeenkomst  

 5.5 Beoordeling kunststof leidingen (brief TSE) 

WdK   Brief beantwoorden. Elementen in de brief  
o Productcertificaat beïnvloedt de noodzaak tot en reikwijdte van een inspectie 

niet. Materiaaltest in de aangetroffen situatie is noodzakelijk. 
o Er is geen non-destructieve methode voor materiaalonderzoek beschikbaar 

(anders dan het vervangen van een compleet stuk leiding).   
 

 6. Rondvraag  

Allen 

Allen  

 

 Aardingsmetingen door ILT? Geen ervaringen. Allen op de hoogte houden  

 Soepeler of anders omgaan met inspectie-eisen dan is afgesproken? Het besproken 
voorbeeld (iets in de rapportage beoordelen wat in praktijk niet is gedaan) wijst een 
ieder af; mogelijk fout op de werkvloer? Als een dergelijke situatie voorkomt, dan 
melden bij het management van de betrokken inspectie-instelling (en zo nodig 
bespreken in II-overleg) 

 7. Volgende vergadering 

  9 oktober om 13.00 uur 

 


