
 
 

 

VERSLAG 

 

Centraal College van Deskundigen Tankinstallaties 
 

Datum : 1 oktober 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 
Velden 

Kiwa Nederland CI Certificerende instelling, lid 

Fons Jans  Hamer Install. Tech.  VTI  Leverancier, lid 

Wim Schouten  NOVE  NOVE  Opdrachtgever, lid 

Jan de Visser  VNPI  VNPI  Opdrachtgever, lid 

Henk Koster SIKB-programmabureau -- Toehoorder 
Afwezig    

Stefan Bax  CTC tankbouw  -- Leverancier, lid 

John Riepe  GPI  -- Leverancier, lid 

Richard Meijburg  Kiwa Nederland CI Certificerende instelling, lid 

Gerard Pouw  Agentschap.NL  Overheid  Agendalid 
Jan Bessembinders  BOVAG  BOVAG  Opdrachtgever, agendalid 
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1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast. Voorafgaand aan de 
vergadering hebben John Riepe en Richard Meijburg zich afgemeld. Cees Teeuwissen en Stefan Bax 

zijn afwezig zonder afzegging. Henk Koster is, als opvolger van Walter de Koning (SIKB), nieuw in de 
vergadering. 
 
2. Verslag en actielijst vergadering 2 maart 2018 
Nav het verslag: Enkele typefouten zijn opgemerkt en worden aangepast. Het verslag is hierbij 
vastgesteld. 
 

Nav de actielijst: Martin Couvée geeft aan dat er in september overleg is geweest tussen VTI en Unik 
over het opleidingplan. VTI heeft hierbij een document toetsing over gedragen aan Unik. Het is echter 
nog niet gelukt om de toetsing uit te voeren. Het voorstel wordt nu per mail naar het college, ter 

besluitvorming op 23 november, verzonden. 
 
3. Communicatie & Netwerk 
a. SIKB Congres 2018 

Het congres van 20 september is kort besproken, de algemene indruk is dat het een zeer geslaagde 
dag was met inspirerende sprekers op een prima locatie, ook voor mensen die met openbaar vervoer 
reizen. 
 
b.    Position Paper ‘Veilige bovengrondse tankinstallaties in de Omgevingswet’ 
Jordi Verkade geeft een toelichting op de position paper. Deze is nu in definitieve vorm maar kan op 

detailniveau nog aangepast worden wanneer de situatie hier om vraagt (bv het nieuw gepubliceerde 
BAL of extra partijen die ondertekenen). Getracht wordt nu zo spoedig mogelijk een afspraak te 
maken met de beleidsbepalers, naar verwachting zal dit eind oktober/begin november zijn. 



 
 
 

- 2/2 - 
 

 

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
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c.    Publicatie BAL 
Op 31 augustus is het BAL gepubliceerd. Op het SIKB congres is hier een eerste analyse van 
gepresenteerd. Opvallende zaken zijn uiteraard het vervallen van de certificatieplicht maar ook de 
keuring van bovengrondse tanks die nog steeds foutief is verwerkt in de wetgeving. 
 

4. Actualiteiten BRL 7800/BRL-K903 
a. BRL 7800, versie 1.0 
De concept BRL SIKB 7800 is vanaf 15 maart tot en met 10 mei 2018 openbaar ter kritiek geweest. 
Vanuit deze openbare kritiek ronde zijn van uit verschillende branches positieve opmerkingen 
gekomen. Het totaal aantal opmerkingen wat binnen is gekomen bedraagt 1036 punten. De REIT-
commissie is na einde openbare kritiekronde vijf maal bij elkaar geweest om al deze punten te 

bespreken. Dit heeft geresulteerd in deze nieuwe BRL SIKB 7800 versie 1.0 van 1 oktober 2018. 
 
Gevraagd wordt het document als definitief vast te stellen en deze versie vrij te geven voor een 
beoordeling door de CI en beoordeling door de RvA. Tevens wordt gevraagd eventuele bevindingen 

uit de praktijkvalidatie en beoordeling door de RvA onder mandaat te mogen verwerken door de REIT 
commissie. Bij ‘principiële’ aanpassingen zal via een mailronde het CCvD worden geraadpleegd, e.e.a. 
te beoordelen door de voorzitter van de REIT commissie. Het college stelt zonder opmerkingen in met 

beide beslispunten en geeft de REIT commissie complimenten voor het prima document. 
  

b. Stand van zaken opleidingen 
Dit is reeds bij het bespreken van de actiepunten aan de orde gekomen. 
  
5. Stand van zaken PRJ 288 Voorkom een nieuwe Actie Tankslag 
a. Verslag vergadering 18 juni 2018 

Jordi Verkade licht de stand van zaken toe. Er zijn nu 17 tanks onderzocht, er zijn nog minstens 3 
tanks nodig om deze fase van het project af te ronden. Op basis van het huidige onderzoek kan wel 
geconcludeerd worden dat er een verband is tussen verhoogde corrosie en de invoering van biodiesels 
en afname van het zwavelgehalte in de brandstoffen. Ook is aangetoond dat in alle onderzochte tanks 
(gecoat en ongecoat) de benodigde schimmels en bacteriën aanwezig zijn om versneld corrosie te 
veroorzaken. Een coating, mits onbeschadigd, vormt een goede bescherming tegen dit proces. In het 

eindrapport komen voorstellen naar voren om de AS6800 en eventueel de wetgeving aan te passen. 

Te denken valt hierbij aan wijze van monstername, aanpassen van controlefrequenties en het 
inwendig coaten van ondergrondse tanks.  
 
6. Rondvraag en afsluiting 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. Wel zijn de vergaderdatums voor 2019 vastgesteld. Dit 
zijn respectievelijk 15/2, 10/5, 13/9 en 22/11. Alle vergaderingen vinden plaats te Kiwa Nieuwegein. 

 
  

Actielijst CCvD TTA  
(stand per 1 oktober 2018) 

 

Vergadering Actor Actie Stand van zaken 

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

 
 
 


