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1. Opening en vaststelling agenda CCvD/AC
Theo Edelman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Afmelding is
ontvangen van Arend van de Pol en Bas van Oosten. Erwin Bouwman heeft aangegeven
niet meer beschikbaar te zijn voor het college. Van Peter Tuyteleers en Wim Schouten is
geen afmelding ontvangen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Concept-verslag voorgaande vergadering
2.1 Bijeenkomst 14 februari 2019 + actielijst (bijgaand)
Het verslag van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Door Stephan Romers
wordt aangegeven dat (de beoordeling van) het herstel van gebreken ook gebaseerd
kan zijn op een BIC die door een niet-deskundig persoon is uitgevoerd en dus niet altijd
op een inspectie door een inspectie-instelling.
Actielijst:
De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt. Met betrekking tot het actiepunt 2017-06-08
(uitwerken technische criteria) wordt gemeld dat Stichting ODI/VDV intern een voorstel
gereed heeft, wanneer de deelnemers hier op instemmen dan zal dit bij SIKB worden
aangeven en kan hier mee verder worden gegaan.
Actie 2019-05-23 met betrekking tot opvolging van meldingen bij ILT is uitgezet maar
nog geen reactie ontvangen.
Overige acties zijn uitgevoerd of staan op de agenda.
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3. Mededelingen
3.1 Stand van zaken procedures RvA/Rbk
Henk Koster geeft aan dat de ingediende BRL`s voor bodem en tankinstallaties vrijwel
naadloos door de beoordeling van de RvA en I&W zijn gekomen. Deze treden in werking
wanneer de Rbk wordt gewijzigd, naar verwachting zal dit eerste kwartaal 2020 zijn.
De inwerkingtreding van het BAL is nog steeds gepland voor 1 januari 2021. I&W heeft
verzocht alleen hoog noodzakelijke tekstuele wijzigingen en verwijzingen op schema`s
door te voeren en grootschalige wijzingen te bewaren voor na in werking treden van het
BAL. Dit om vertraging te voorkomen.
3.2 Position paper
Henk Koster geeft aan dat het er naar uit ziet dat verplichte certificatie weer is
opgenomen in het BAL, nadat deze in de vorige versie nog was geschrapt. Dit blijkt uit
het onlangs gepubliceerde concept Invoeringsbesluit. Het is niet duidelijk of dit te
danken is aan de position paper maar feit is dat het doel grotendeels lijkt behaald. Het
is nu van belang om de ontwikkelingen te blijven volgen.
3.3 BRL SIKB 7800
Jordi Verkade geeft de stand van zaken van de BRL. De BRL is goedgekeurd door de RvA
en I&W. Verwachte datum in werking treden is eerste kwartaal 2020.
3.4 Themabijeenkomsten
De themabijeenkomst voor AS6800 is gepland op 13 oktober, de animo onder de
inspecteurs is groot getuige het aantal inschrijvingen. De themabijeenkomst voor BRL
7700 stond gepland voor september maar is afgelast vanwege het geringe aantal
inschrijvingen. De themabijeenkomst is nu verplaatst naar 1e kwartaal 2020.
3.5 Terugkoppeling SIKB Congres
Gevraagd wordt door de voorzitter hoe het SIKB congres is bevallen. De reacties zijn
positief, er wordt aangegeven dat degene die niet zijn geweest iets hebben gemist. Het
congres is als leerzaam en interessant ervaren. Als aandachtspunt wordt meegegeven
de sprekers in de deelsessies meer tijd te geven, bijvoorbeeld door geen drie sprekers
maar twee sprekers per sessie in te delen.
4. Rooster van aftreden
4.1 Vaststellen leden 2020
Het rooster van aftreden voor 2020 is besproken. De termijnen van Stephan Romers en
Kees Jonker zijn verlengd tot 2023. Fred Veldhuizen is voornemens om nog een termijn
zitting te nemen maar zal dit met Stichting ODI/VDV bespreken. Wim Schouten zal
benaderd worden met de vraag of hij nog een nieuwe termijn zitting zal nemen. Voor
Erwin Bouwman zal vervanging gezocht worden, het college verzoekt om hier extra
aandacht aan te besteden, evenals de aanwezigheid vanuit het opdrachtgevend
bedrijfsleven. Van de leden wordt vanzelfsprekend verwacht dat zij aanwezig zijn bij de
vergaderingen. Verzocht wordt aan de leden om eventuele kandidaten voor te dragen.
5. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)
5.1 Uitwerken opleidingseisen en inspectie op herstel’
Jordi Verkade geeft aan dat de begeleidingscommissie inmiddels een eerste overleg
heeft gehad waarbij besproken is wat de wenselijke aanpassingen zijn zodat de AS 6700
in overeenstemming is met het BAL. Deze worden nu uitgewerkt en in een tweede
overleg vastgesteld. Doel is om het uitgewerkte voorstel in de vergadering van 6
december in te brengen.
5.2 Stand van zaken praktijkproef luchtinspectie
Henk Koster geeft aan dat er op verzoek van het AC een overleg is geweest tussen een
afvaardiging van de Advieskamer en de begeleidingscommissie. Dit was een goed
overleg waarbij beide partijen hun standpunten hebben kunnen uitleggen en toelichten.
De Advieskamer is gevraagd met deze kennis en achtergronden nogmaals het advies te
heroverwegen. Medio november wordt hier uitsluitsel over verwacht
Vanuit het college wordt aangegeven dat het een leerpunt is dat beter over de
vraagstelling aan de Advieskamer moet worden nagedacht.
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De Advieskamer geeft immers alleen antwoord op de gestelde vraag en neemt de
context of de vraag achter de vraag niet of in mindere mate mee in haar beantwoording.
6. Actualiteiten AS 6800 (controle en keuring tank(opslag)installaties)
6.1 Stand van zaken PRJ 288 Bio diesels
Henk Koster geeft een update van de status. De concept rapportage is besproken in de
begeleidingscommissie en de laatste hand wordt nu gelegd aan de definitieve
rapportage.
Uiteindelijk zijn er 17 enkelwandige ondergrondse stalen dieseltanks geschikt bevonden
en onderzocht hetgeen minder is dan vooraf beoogd was, echter de conclusie is
duidelijk: de toevoeging van biocomponenten aan diesel bevordert de aanwezigheid van
MIC. MIC veroorzaakt en versnelt het proces van (pit)corrosie in de ondergrondse tanks.
In de rapportage zijn de bevindingen en conclusies vermeld en worden aanbevelingen
gedaan voor het aanpassen van de wettelijke eisen.
Verwacht wordt dat de definitieve rapportage in de volgende vergadering aan het
college wordt voorgelegd.
6.2 Vaststellen rapportage project robotinspecties
Jordi Verkade geeft een toelichting op het project en de rapportage. Het doel van dit
project was het beoordelen van de beschouwing en het uitvoeren van een
praktijkevaluatie (-validatie) van het toepassen van een nieuwe techniek
(robotinspectie) bij het inspecteren van ongecoate stalen tanks zonder betreding en het
op basis daarvan waar mogelijk voorbereiden van een wijziging van AS 6800 en/of
protocol 6811.
In deze praktijkproef zijn de resultaten van visuele inspecties op basis van protocol
6811 bij ongecoate stalen tanks vergeleken met die van robotinspectie (combinatie van
Point clouding, Phased array en camera-inspectie). Hieruit bleek dat robotinspectie geen
betrouwbaar beeld geeft van de conditie van de tanks, vergeleken met het beeld door
visuele inspecties op basis van protocol 6811. De gecombineerde robotinspectie wordt in
de huidige vorm zodoende niet geschikt geacht als inspectietechniek om de visuele
inspectie te vervangen.
Het college stelt de rapportage vast onder voorbehoud dat bijlage 6 wordt verwijderd
aangezien daar persoonsgegevens in zijn vermeld.
Tenslotte geeft het college aan dat bij een volgend initiatief er meer zekerheid moet zijn
dat deze kans van slagen heeft, aangezien er veel tijd en kosten aan verbonden zijn.
Aangegeven wordt dat dit tevens in het rapport als aandachtspunt is vermeld.
7. Actualiteiten AS 6900 (inspectie werk met een IBC bouwstof)
7.1 Instellen begeleidingscommissie uitbreiding protocol 6902
Jordi Verkade geeft een toelichting op het projectplan en de wens tot uitbreiding van het
protocol. De inspectie-bedrijven geaccrediteerd voor AS 6900 komen in hun praktijk
werken tegen die zijn aangelegd vóór juni 1997. Zij worden door eigenaren/handhavers
gevraagd om de IBC-voorzieningen van deze werken te inspecteren. Voor het uitvoeren
van deze inspecties ontbreekt een inspectiekader. Dat betekent dat deze werken niet
onder accreditatie kunnen worden uitgevoerd, i.c. er geen ‘Verklaring Staat van het
Werk’ kan worden afgegeven. Bovendien kunnen deze werken niet onder
kwaliteitsborging/met een eenduidige kwaliteit worden uitgevoerd.
De voor protocol 6902-geaccrediteerde inspectie-instellingen hebben de behoefte
aangegeven voor een eenduidig inspectiekader voor deze werken. SIKB wil daarom het
toepassingsgebied van protocol 6902 uitbreiden met werken uit de periode voor 1997.
Daarmee draagt SIKB bij aan de politieke- en beleidswens van het ministerie van I en W
om de milieukwaliteit van gww-werken beter in beeld te hebben, te beheersen en te
monitoren.
Gevraagd wordt aan het college om in te stemmen met projectplan en een
begeleidingscommissie in te stellen om de uitbreiding voor te bereiden. Het college
stemt hier mee in. Door Pieter Tienstra wordt aangegeven, om voor wat betreft de
grondwatermonitoring, aan te sluiten bij het protocol 2002; dit zal mee worden
genomen in het project.
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8. Actualiteiten BRL 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)
8.1 Stand van zaken overleg verplichte aanleg onder herstel vs. inspecties
Jordi Verkade geeft aan dat inmiddels een begeleidingscommissie is ingesteld en dat een
eerste overleg is gepland.
8.2 Aanleg vloeistofdichte riolering onder certificaat
In de vorige vergadering was er wat onduidelijkheid over het al dan niet verplicht onder
certificaat aanleggen van een riolering in het BAL. Kees Jonker geeft hierop een
toelichting. Het onder certificaat aanleggen van rioleringen is onder het BAL niet
verplicht met uitzondering van de riolering behorende bij de activiteit `Grootschalig
tanken`, daar moet de voorziening inclusief riolering verplicht onder certificaat worden
aangelegd.
8.3 Tekstvoorstel t.b.v. nieuwkomers in de markt
In de vorige vergadering is door Bas van Oosten en Annemieke van der Velden een
tekstvoorstel ingediend met betrekking tot nieuwkomers in de markt. Dit voorstel was
niet helemaal compleet, zodoende is een nieuw voorstel ingebracht welke luidt (met
cursief de aanvulling):
Een aannemer die in toelating is voor certificering mag het BAOC of BHOC pas afgeven
nadat het certificaat BRL SIKB 7700 is verstrekt. Dit mag dan ook worden gedaan voor
de werkzaamheden die tijdens het toelatingsonderzoek onder toezicht van de
certificatie-instelling zijn uitgevoerd. Indien de toelating niet leidt tot certificering, kan
het project overgenomen worden door een gecertificeerde aannemer die, mits voldaan
wordt aan de BRL SIKB 7700 criteria, het BAOC of BHOC afgeeft.
Dit voorstel wordt door het college vastgesteld en zal verwerkt worden in BRL 7700.
8.4 Vaststellen jaarrapportage 2018 BRL 7700
Jordi Verkade geeft aan dat er nog overleg gevoerd moet worden met de CI`s en dat dit
overleg door omstandigheden nog niet heeft plaatsgevonden. De rapportage zal
volgende vergadering worden ingebracht.
9. Rondvraag en afsluiting
De vergadering van 6 december zal gezien de gewenste aanpassingen voor het BAL
doorgaan. Voor 2020 zijn vier vergaderingen ingepland, te weten 12 maart, 18 juni, 15
oktober en 9 december.

Verkade

In de rondvraag wordt door Stephan Romers aangegeven dat in de BRL 7700 nog
gesproken over een richtinggevende hersteladvies. Dit moet een professionele mening
zijn. Dit zal worden aangepast in de BRL.
Volgende vergadering: 6 december 2019, 10.00 – 12.30 uur
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(stand per 10 oktober 2019)
Vergadering
2017-06-08

Actor
ODI/VDV

2017-12-22

NNB

2019-10-10

Verkade

Actie
Uitwerken technische criteria kwalificatie
vloeren.
Uitwerken kwalificatie criteria voor BAOC’s
(vervolg op actie kwalificatie vloeren).
Aanpassen tekst BRL 7700

Stand van zaken

NTB

