
 
 

 

VERSLAG 

 

Centraal College van Deskundigen TTA 
 

Datum : 2 maart 2018  

Plaats : KIWA te Nieuwegein 

 

Aanwezig  Werkzaam bij:  Branche:  Positie en/of rol 

Theo Edelman  BAE --  Voorzitter CCvD 
Jordi Verkade SIKB-programmabureau -- Secretaris CCvD 
Martin Couvée  Colasit Holland Unik  Leverancier, lid 

Erik van der 
Heijden  

Van der Heijden Milieu-en Install. 
Tech.  

VTI  Leverancier, lid 

Cees Teeuwissen  Teeuwissen Rioolreiniging  VETS  Leverancier, lid 

Harm Tolsma  Tolsma Tankbouw  VFT  Leverancier, lid 

Annemieke van der 
Velde 

Kiwa Nederland CI Certificerende instelling, lid 

Jan de Visser  VNPI  VNPI  Opdrachtgever, lid 

Walter de Koning SIKB-programmabureau -- Toehoorder 
Afwezig    

Wim Schouten  NOVE  NOVE  Opdrachtgever, lid 

Stefan Bax  CTC tankbouw  -- Leverancier, lid 

John Riepe  GPI  -- Leverancier, lid 

Richard Meijburg  Kiwa Nederland CI Certificerende instelling, lid 

Fons Jans  Hamer Install. Tech.  VTI  Leverancier, lid 

Gerard Pouw  Agentschap.NL  Overheid  Agendalid 
Jan Bessembinders  BOVAG  BOVAG  Opdrachtgever, agendalid 

 
 

Actie Verslag 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Meijburg 
 
 
Couvée 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

2. Verslag en actielijst vergadering 17 november 2017 

Nav het verslag: bij punt 6a. Aanpassing Activiteitenregeling per 1 oktober: Erik van der Heijden 
geeft aan dat er overleg met Kees Jonker is geweest en dat voor alle partijen nu duidelijk is wat er 
aangepast moet worden. Hoe en wanneer een en ander in de wetgeving hersteld gaat worden is nog 
niet duidelijk, dit wordt momenteel door de juristen binnen I&W uitgezocht. 
 
Nav de actielijst: Richard Meijburg geeft aan dat het opstellen van een modelcertificaat in het Engels 

niet op de actielijst is vermeld en dat het ook nog niet is uitgevoerd, dit is inmiddels wel in gang 
gezet. De actie wordt alsnog op de actielijst vermeld. Martin Couvée geeft aan dat er voor het plan 
van aanpak slechts beperkte input is geleverd. Het punt blijft op de agenda staan met als doel dit bij 
de volgende vergadering te presenteren. Jordi Verkade meldt dat hij contact heeft opgenomen met 
Gerard Pouw met de vraag of hij lid wil blijven van het college,  Gerard Pouw heeft een andere functie 
binnen I&W en zal intern op zoek gaan naar een vervanger. Vooralsnog blijft hij corresponderend lid. 
 

Alle overige acties zijn afgerond of op de agenda geplaatst. Het actiepunt met betrekking tot de 

geheimhoudingsverklaring wordt gelijk ingevuld, alle aanwezigen hebben een exemplaar ontvangen 
en deze tijdens de vergadering ingevuld aan de secretaris retour gegeven. 
 
3. Mededelingen 
a. ‘Tank’ middag 12 april 

Jordi Verkade geeft een toelichting op het voornemen van SIKB om een bijeenkomst te organiseren 
voor tankinstallatiebedrijven, inspectie-instellingen, bevoegde gezagen en het bedrijfsleven.  
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Van der 
Heijden 

Doel is om de aanwezigen bij te praten omtrent ontwikkelingen op het gebied van tanks waaronder 
de herziening van de K903 naar BRL7800 en het onderzoek naar MIC in ondergrondse tanks. Voor 
deze bijeenkomst is een conceptprogramma bij de agenda gevoegd welke is besproken. Door de 
aanwezigen wordt enthousiast op het voornemen gereageerd. Wel wordt gesteld dat de voorgestelde 
onderwerpen dusdanig interessant zijn dat deze eigenlijk door iedereen gevolgd moeten kunnen 

worden. Door de sessie over wetgeving naar het plenaire deel te verschuiven en dan te vervolgen 
met twee parallelsessies is dit te realiseren. Jordi Verkade vraagt of er suggesties zijn voor sprekers 
om het onderwerp omtrent BRL 7800 in te vullen, hierop stelt Erik van der Heijden zich beschikbaar. 
Annemieke van der Velden had zich hier eerder al beschikbaar voor gesteld. Besloten wordt dat SIKB 
het voornemen tot uitvoering brengt en de middag gaat organiseren. 
 

b. Locatiebezoek ‘Het Dak van Drenthe’ 
Door Jordi Verkade wordt aangegeven dat het inmiddels een goed gebruik binnen SIKB is om 
periodiek een gecombineerde collegevergadering te organiseren waarbij de colleges samen op een 
locatie vergaderen. Dit jaar zal de gecombineerde vergadering plaatsvinden op 31 mei op locatie ‘Het 
Dak van Drenthe’ te Wijster, een stortplaats in beheer bij Attero. Naast de programmaraad 
Bodembescherming en het CCvD Bodembescherming wordt voorgesteld om ook met het CCvD TTa 
aan te sluiten. Het exacte programma is nog niet bekend maar de middag wordt in ieder geval gevuld 

met een bezoek aan de stortplaats zelf waar diverse activiteiten op het gebied van 
bodembescherming bezocht zullen worden. De vergadering zal ongeveer van 12.00 uur tot 16.00 uur 
duren en worden afgesloten met een drankje. Gevraagd wordt of het college wil aansluiten bij deze 
gecombineerde vergadering met locatiebezoek, het college reageert unaniem instemmend. De 
consequentie is dat de vergadering van 25 mei zou kunnen vervallen, voorgesteld wordt om deze te 
verplaatsen naar 31 mei om 10.30 op de locatie van Attero. Jordi Verkade zal contact opnemen met 
Attero om te kijken of dit mogelijk is. 

 
c. Nieuwe voorzitter 
Door Jordi Verkade wordt aangegeven dat de voorzitter Theo Edelman voor een periode van 1 jaar is 
aangesteld, deze periode verloopt op 1 juli 2018. Er zal een vacature worden opengesteld voor de 
positie van voorzitter van de gecombineerde CvD en CCvD vergaderingen alsmede de vergadering 
van het CCvD Bodembescherming. Gevraagd wordt waarom er na 1 jaar alweer een nieuwe voorzitter 

moet komen. Walter de Koning geeft aan dat dit destijds bij de overdracht van BRL903 zo is 
afgesproken met Kiwa. Vanuit het college wordt aangegeven dat men liever de huidige voorzitter 
houdt omdat deze nu bekend is met de materie en de colleges. De voorzitter staat hier niet 
onwelwillend tegen over maar respecteert de gemaakte afspraken, het is aan Kiwa en SIKB om hier 
over te beslissen. Afgesproken wordt dat dit aan het SIKB-bestuur wordt voorgelegd en afgestemd 
met Kiwa en dat een  beslissing met het college wordt gedeeld. 
 

4. Actualiteiten BRL 7800/BRL-K903 
a. Besluitformulier concept BRL  SIKB 7800 

- Jordi Verkade geeft een toelichting op de concept versie van de BRL en geeft aan wat de belangrijkste 
wijzigingen zijn. Middels een besluitformulier wordt aan het CCvD toestemming gevraagd voor het 
vaststellen van dit concept en vrijgave voor openbare kritiek. Op dit besluitformulier zijn geel 
gearceerd drie voorstellen voor een overgangstermijn vermeld. Gevraagd wordt naar de voorkeur van 
het college. Besloten wordt een overgangsperiode van 12 maanden vast te stellen. Vervolgens wordt 

de gelegenheid gegeven tot commentaar op het document. Walter de Koning geeft aan dat de titel 
niet duidelijk is voor een buitenstaander en zou dit graag gewijzigd zien. Besloten wordt de titel te 
wijzigen in ‘Tankinstallaties’. Ook heeft Walter de Koning nog enkele redactionele opmerkingen en 
opmerkingen over de inhoud van het document. Deze opmerkingen worden door Jordi Verkade 
doorgegeven aan de rapporteur en worden voorafgaand aan publicatie verwerkt. Met inachtneming 
van deze opmerkingen wordt de BRL als ontwerp  vastgesteld en vrijgegeven voor een openbare 

kritiekronde. 
  

b. BAL actualiteiten 

De actualiteiten rondom het BAL zijn besproken. 
 

c. PGS 31, stand van zaken 
Door Erik van der Heijden wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken met betrekking tot 

de herziening van de PGS 31. Aangegeven wordt dat de PGS31 nog niet definitief is vastgesteld en 
dat er nog een aantal discussiepunten zijn die hopelijk voor eind maart zijn uitgediscussieerd waarna 
de PGS definitief kan worden vastgesteld. Het zou kunnen zijn dat de laatste wijzigingen inhoudelijk 
effect hebben op de BRL 7800.  
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Actie Verslag 
Afgesproken wordt dat na vaststelling van de PGS wordt bekeken of dit effect heeft op de BRL 7800 
hetgeen dan als kritiek zal worden ingebracht in de kritiekronde.  
 
Besluit: het college neemt kennis van de toelichting.  
  

5. Stand van zaken PRJ 288 Voorkom een nieuwe Actie Tankslag 
a. Verslag vergadering 17 december 2017 
Op het verslag zijn geen op- en aanmerkingen.  
 
Besluit: het verslag is vastgesteld.  
 

b. Tussenrapportage definitief 
Van het project is een tussenrapportage opgesteld, Walter de Koning geeft een toelichting op de 
voorlopige resultaten die zijn gebaseerd op een literatuurstudie, een analyse van de 
inspectieresultaten van 1400 inspecties en 10 bemonsterde tanks. Van de 10 onderzochte tanks 
bevatten 5 tanks de bacteriën (MIC) die kunnen veroorzaken dat er versneld corrosie plaatsvindt. Het 
vervolg van het project zal zich richten op het vergroten van het aantal onderzochte tanks en het 
ontwikkelen van een alternatieve bemonsteringsmethode om MIC te detecteren, bijvoorbeeld door het 

bepalen van het ijzergehalte in de sludge.  
Wim Schouten geeft aan dat hij onaangenaam verrast was dat NRC over dit tussenrapport een artikel 
heeft geplaatst op haar voorpagina en is van mening dat eerst met de achterban besproken had 
moeten worden of en hoe dit gepubliceerd zou worden. Diverse aanwezigen onderschrijven de 
strekking van het artikel. Walter de Koning geeft aan dat het CCvD Bodembescherming heeft 
ingestemd met publicatie van het tussenrapport. Net als andere SIKB-documenten is het 
Tussenrapport openbaar en op de SIKB-website geplaatst. Ook geeft hij aan dat hij het rapport 

tevens aan de NRC heeft verzonden voor een achtergrondartikel, maar dat hij niet (en de betreffende 
journalist ook niet) had verwacht dat dit op de voorpagina zou belanden.  Het rapport is niet  aan 
andere media verzonden.  
 
Besluit: het college neemt kennis van het rapport en de toelichting 
 

6. Rondvraag en afsluiting 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 

 
  

Actielijst CCvD TTA  
(stand per 2 maart 2018) 

 

Vergadering Actor Actie Stand van zaken 

2017-09-15 Couvée Opstellen plan van aanpak opleidingen.  

2018-03-02 Meijburg Opstellen Engelstalige template certificaten.   

2018-03-02 Verkade Organiseren tankmiddag 12 april.  

2018-03-02 Verkade  Contact opnemen met Attero met verzoek 
om op 31 mei 10.30 te vergaderen. 

 

2018-03-02 Kiwa/SIKB  Besluit over nieuwe voorzitter.  

2018-03-02 Verkade Doorgeven commentaar vanuit college naar 
rapporteur BRL7800. 

 

2018-03-02 Van der 
Heijden 

Check of laatste wijzigingen van PGS31 
effect hebben op ontwerp BRL 7800, evt 

indienen als kritiek. 

 

 
 
 


