VERGADERING VERENIGING KWALITEIT LUCHTMETINGEN
Verslag./actielijst van de vergadering VKL
d.d. 11 april 2012

Aanwezig:

Locatie: Pro Monitoring

Afwezig:

J. Boot
R. Stoeltie
H.D. Schepers
J. v. Hoorn
R. Mentink
W. Meijer
R. Van Onzenoort
A, van Meekeren
T. Schrijvers

Punt

VERSLAG

1.

Agenda
14:00 u vergadering wordt geopend door Jaap Boot.

SGS
Tauw
Tauw
Polychem lab
TCKI
Pro Monitoring
Bureau Blauw
Bureau Veritas
Tata

Actie

Termijn

Er zijn geen aanvullingen op agenda.
2

Notulen en algemene opmerkingen:
Notulen en actie lijst worden doorgenomen.
Financiële bijdrage NEN
Er komt een NEN brief waarin naar draagkracht om een financiële
bijdrage wordt gevraagd. VKl standpunt is: geen financiële
bijdrage leveren
PAO
Eer is nog geen curricilum. Dit wordt nog rondgestuurd na
afronding in april. Cursus start oktober 2012

3

Henk

zsm na april

vergoeding
Leden hebben geen probleem met 75 euro vergoeding voor
uitvoering taken die in opdracht VKL worden gedaan door leden:
VoorzitterschapTC: Roger
Web gebeuren: Wim
NEN commissie werk
Ingekomen stukken/verslag bestuursbijeenkomst
Samenvatting nogmaals van overleg bestuur in febr 2012
-VKl wil graag gesprekspartner zijn van RvA
-Kerndoel van VKl blijft leveren van kwaliteit, met hoofdtaak bij TC
-Nodig alle meetclubs uit voor VKL
-Nodig ook provincies uit
-Codes upgraden, bij voorkeur moet dit appendix bij norm worden

De wens wordt geuit dat we rechtstreeks met provincies moeten
communiceren om zaken voor elkaar te krijgen
Vastgelegd wordt dat provincies voor volgende overleg worden
uitgenodigd. Ze kunnen ook lid worden maar dat is aparte
uitnodiging
NHolland:Ton
Gelderland NB, Flevoland en ZH: Wim
Zeeland : Roger
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Actie

Termijn

Limburg: John
DCMR, Friesland, Groningen, Drenthe: Jaap
Overijssel : Arthur
TC vergadering dan om 10:00 uur
12:00 – 12:45 ontvangst / kennis maken / inloop lunch
12:45 – 13:00 voorstelling VKL
13:00 – 13:30 presentatie VKL standpunten
meetplan/rapportageformat
13:30 – 14:45 vrije discussie VKL standpunten
14:45 – 15:00 samenvatting afspraken

Jaap
Roger

Voorgesteld wordt om aan tafel bij NEN en RVA te komen. Tevens
gesprek met VKB voeren om ervaringen uit te wisselen
Roger zit 12/4 bij NEN en kaart nogmaals aan dat codes bij
voorkeur in appendix norm komen

Roger

12-4-2012

Afgevaardigden van ons gaan naar RVA: Jaap en Henk

Jaap en
Henk

23-6-2012

Henk legt contact met VKB voor einde jaar

Henk

Wim

5

Volgend jaar moeten we bij NEN info dag aandacht geven aan
jubileum van VKL. Jubileumjaar zetten we steeds op de agenda
Financien

6

Geen mededelingen
Mededelingen vanuit TC:

31-12-2012

Roger Stoeltie doet verslag van dit overleg.
Roger blijft voorzitter TC
Metalencode is nog niet gereed evenals code onzekerheid en code TC
meetvlakbeoordeling
Voor de zomer gaan we elkaar onderling auditen
Allen
Er komt een speeldag voor de Nederlandse deelnemers bij de Vito
om allerlei testjes te doen.
TC zal ideeën verzamelen. Actie Roger

7

Roger

23-6-2012

Rapportage format en lage detectiegrenzen wordt 12/4 ook bij NeN Roger
besproken
PKL
De NEN infodag is aangekondigd
Er is discussie over de frequentie van ringonderzoeken. De vraag
is of 1 maal per 4 jaar een complete meting voldoende is. Roger
gaat met Wim Burgers een notitie opstellen omtrent frequentie
Roger
Ten aanzien van afwijkingen worden VKL afspraken nog eens
besproken:
Als je voor een bepaling niet voldoen dien je volgende jaar
bepaling weer doen. Als je wel voldoet pas over 4 jaar.
e
Als je bij herhalingsoefening is 2 jaar weer niet voldoet dan binnen
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Actie

Termijn

een half jaar weer op herhaling. Als je dan niet voldoen moeten we
elkaar helpen als leden
Verslag van CEM komt op site; actie Roger

Roger

23-6-2012

Er komt NTA VOS lekverliezen. Komt op site: actie Roger

Roger

23-6-2012

Laatste PKl verslag op site zetten
Nieuwe codes ook op site (Roger levert ze aan Wim)

Wim

23-6-2012

Oude acties
Een apart hoekje voor TC zaken op site is gewenst
Vereniging kent geen adres op de site. Voorstel is om bestuur met
mail adres op site te noemen.

Wim

23-6-2012

Bedrijven met een SCIOS erkenning voor NOx metingen moeten
ook aan ringtesten mee gaan doen
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Er wordt weinig gedragen door deelnemers. VKl moet zelf acties
ondernemen
VKL Website:
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Rondvraag:
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Geen aanvullingen
DATA VKL VERGADERINGEN 2012
27 juni bij SGS Leemansweg 51 te Arnhem: 12:00uur
-21 november bij Intertek: 14:00 uur

Allen
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