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24 november 2017
KIWA te Nieuwegein

Werkzaam bij:
BAE
SIKB-programmabureau
Colasit Holland
Van der Heijden Milieu-en Install.
Tech.
Hamer Install. Tech.
Kiwa Nederland
Kiwa Nederland

Branche:
--Polyplast
VTI

Positie en/of rol
Voorzitter CCvD
Secretaris CCvD
Leverancier, lid
Leverancier, lid

VTI
CI
CI

SIKB-programmabureau

--

Leverancier, lid
Certificerende instelling, lid
Certificerende instelling,
toehoorder
Toehoorder

NOVE
Tolsma Tankbouw
Teeuwissen Rioolreiniging
VNPI
CTC tankbouw
GPI
Agentschap.NL
BOVAG

NOVE
VFT
VETS
VNPI

--Overheid
BOVAG

Opdrachtgever, lid
Leverancier, lid
Leverancier, lid
Opdrachtgever, lid
Leverancier, lid
Leverancier, lid
Agendalid
Opdrachtgever, agendalid

Verslag
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast.

2. Verslag en actielijst bijeenkomst 15 september 2017
Nav het verslag: Walter de Koning vraagt of Gerard Pouw met de wijzigingen binnen I&W ook
Verkade agendalid blijft. Jordi Verkade neemt contact met hem op om dit te vragen.
Nav de actielijst: Alle acties zijn afgerond of op de agenda geplaatst. Erik van der Heijden geeft aan
dat nog steeds in de verwachting ligt dat de PGS 31 dit jaar definitief wordt. Martin Couvée geeft aan
dat het plan van aanpak voor de eerste helft van 2018 op de agenda staat.
3. Notitie organisatie SIKB
Naar aanleiding van het beheer van BRL-K903 door SIKB en het oprichten van het CCvD TTA is een
concept herziene versie van de notitie ‘organisatie- en werkwijze SIKB’ opgesteld. Deze notitie is ter
informatie als agendastuk meegezonden. Door Walter de Koning wordt aangegeven dat er nog een
aantal zaken geactualiseerd zullen worden. Zo moet bijlage 4, waar alle partijen die zijn
vertegenwoordigd in diverse gremia van SIKB, nog worden aangevuld met de partijen uit het CCvD
Verkade TTA. De definitieve notitie zal ter informatie als bijlage bij het verslag worden meegezonden.
-

4. Reglement CCvD Tanks, Tankinstallaties en Appendages
Jordi Verkade geeft een toelichting op het concept reglement dat is opgesteld voor de leden van het
CCvD TTA. Voor elk college dat onder verantwoordelijkheid van SIKB valt wordt een reglement
vastgesteld door het bestuur van SIKB. Het vaststellen vindt plaats op advies van het Centraal
College van Deskundigen TTA. Martin Couvée wijst er op dat het CCvD adviseert aan het bestuur en
dus niet zelfstandig bevoegd is. Walter de Koning geeft aan dat SIKB de rechtspersoon is, dat wordt
vertegenwoordigd door het bestuur. De colleges zijn zodoende geen rechtspersoon. In praktijk zal het
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bestuur zich echter niet snel inhoudelijk met zaken bezig houden maar zal zich richten op het de
vraag of de procedures juist gevolgd zijn.
-

Met inachtneming van twee inhoudelijke opmerkingen op het concept (aanpassen bijlage 1a in bijlage
1 en het vermelden van AS 7800 in deze bijlage) wordt door het CCvD TTA besloten dat het
reglement ter bekrachtiging aan het bestuur kan worden verzonden. Vervolgens zal aan de leden ter
ondertekening, overeenkomstig bijlage 3 van het reglement, een geheimhoudingsverklaring worden
Verkade verzonden.
5. Stand van zaken PRJ 288 Voorkom een nieuwe Actie Tankslag
a. Verslag vergadering 27 september 2017
Door Jordi Verkade wordt een korte toelichting gegeven op de stand van zaken. Verwachting is dat
medio begin 2018 een tussenrapportage van het project wordt vrijgegeven waarna deze ook in dit
college besproken zal worden.
b. Aangepaste flyer
SIKB heeft een flyer uitgegeven waarin de eerste resultaten van het project zijn vermeld. Deze flyer
is onlangs geactualiseerd op basis van nieuwe resultaten en opmerkingen. Door Erik van der Heijden
wordt de vraag gesteld waarom de namen van de bedrijven expliciet zijn genoemd en niet de
branches die zij vertegenwoordigen. Walter de Koning geeft aan dat deze bedrijven initiatiefnemers
zijn van het project en op eigen titel in de projectgroep zitten.
c.
Database
Jordi Verkade geeft een korte toelichting op een pilotproject dat gaat starten. Het betreft het
verzamelen van inspectieresultaten van 6811 inspecties. Het doel van deze pilot is om een database
van inspectieresultaten op te bouwen die gebruikt kan worden voor (trend)analyses. Als de pilot
succesvol verloopt kan de database worden uitgebreid met andere inspectieresultaten.
6. Vaststellen vergaderschema 2018
a. Aanpassing Activiteitenregeling per 1/10/2017
Erik van der Heijden geeft aan dat per 1 oktober de Activiteitenregeling is aangepast waardoor
controle (inspectie)werkzaamheden verschuiven van K903 bedrijven naar AS6800 bedrijven. Deze
wijziging is foutief en zal aangepast moeten worden. Hoe en wanneer dit plaats vindt is nog niet
duidelijk.
b. Voortgang concept BRL-K903/09
Erik van der Heijden geeft een korte toelichting op de voortgang. Aangegeven wordt dat gewacht
wordt tot de PGS 31 definitief is zodat de K903 hier op aangepast kan worden. Walter de Koning geeft
aan dat de timing in de gaten gehouden moet worden. De RBK wordt op 1/1/2019 aangepast en als
dit document daar in opgenomen moet worden dan betekent dit dat uiterlijk eind eerste kwartaal het
document ter kritiek zal moeten gaan. Als dit niet lukt dan wordt het risico gelopen dat de K903 pas
in 2021 of 2022 van kracht zal gaan.
c. BAL
De actualiteiten rondom het BAL zijn besproken.
7.
Bas van Dalen

Rondvraag en afsluiting
Fons Jans vraagt of het mogelijk is om certificaten ook in het Engels beschikbaar te stellen.
Afgesproken is dat KIWA een model maakt en dat beschikbaar stelt. Het model zal in een
emailronde ter goedkeuring aan het CCvD worden verzonden.

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer
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Actielijst CCvD TTA
(stand per 24 november 2017)
Vergadering
2017-09-15
2017-11-24
2017-11-24

Actor
Couvée
Verkade
Verkade

2017-11-24

Verkade

2017-11-24

Verkade

2017-11-24

Van Dalen

Actie
Stand van zaken
Opstellen plan van aanpak opleidingen.
Contact opnemen met Gerard Pouw.
Definitieve versie notitie ‘organisatie- en
Zie bijlage bij verslag
werkwijze SIKB’ rondzenden.
Aanpassen reglement CCvD TTA en
verzenden naar bestuur.
Verzenden geheimhoudingsverklaring aan
leden CCvD.
Opstellen model voor Engelstalige certificaten
en ter goedkeuring rondmailen binnen het
CCvD.

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer

