
 

 

 

 

 

Harmonisatieafspraak VBB-systemen 

Waarneming De watervoorziening is een waterreservoir dat niet tijdig is onderhouden conform de 

eisen in de geldende normen, uitgewerkt in TB 67B (de C-controle, van het lege 

waterreservoir is niet uitgevoerd), inclusief de overgangsregeling  

Toelaatbare grens Gelaste stalen tanks moeten worden onderhouden met de controles A en B. In plaats 

van de C-controle mag B-controle worden gelezen. 

Betonnen waterreservoirs, die hun waterdichtheid ontlenen aan het beton, en niet 

zijn voorzien van een liner of coating, moeten worden onderhouden met de controles A 

en B. In plaats van de C-controle mag B-controle worden gelezen. 

Betonnen reservoirs met een liner of coating en geboute stalen tanks 

Geboute stalen tanks moeten worden onderhouden met de controles A, B en C.  

Er hoeft op dit punt geen afwijking te worden vastgesteld als wordt voldaan aan de 

volgende twee voorwaarden: 

- Er is een rapport van onderhoud met een B-controle conform TB 67B dat niet ouder 

is dan drie jaar waaruit blijkt dat de staat van het waterreservoir geen direct gevaar 

oplevert voor functieverlies en/of de omgeving én  

- Er is een plan van aanpak op basis van een risico-inventarisatie voor uitvoering van 

onderhoud met C-controle, waarbij bevoegd gezag en verzekeraar (indien van 

toepassing) hebben verklaard geen bezwaar te hebben. De C-controle moet binnen 

twee jaar na de volgens TB67B voorgeschreven datum voor C-controle zijn 

uitgevoerd. 

Dit uitstel mag slechts éénmaal worden toegepast.  

Onderbouwing Het blijkt praktisch niet mogelijk om tijdig bij alle waterreservoirs waarvoor dat nodig 

is onderhoud uit te voeren bij een leeg waterreservoir. Het doel van onderhoud is om 

vast te stellen wat de inwendige staat is van het waterreservoir en de noodzakelijke 

handelingen voor onderhoud uit te voeren. Idealiter wordt het onderhoud uitgevoerd 

bij een leeg waterreservoir (C-controle volgens TB 67B). Indien dit niet tijdig 

uitvoerbaar is, is het toegestaan om te volstaan met onderhoud met een B-controle 

volgens TB 67B. Indien de B-controle uitwijst dat de inwendige staat van het 

waterreservoir geen aanleiding geeft tot onmiddellijke actie kan onderhoud met de C-

controle worden uitgesteld, indien een plan van aanpak is opgesteld dat waarborgt dat 

onderhoud van het lege waterreservoir met de C-controle tijdig is uitgevoerd. 

Inwendige staat van geboute tanks 

Empirische waarneming van lege geboute tanks levert indicaties op dat de inwendige 

staat van geboute tanks er soms slechter aan toe is dan verwacht. Het is om die reden 

dringend noodzakelijk dat er enige vorm van controle van de inwendige staat van 

geboute tanks plaatsvindt.  
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