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BESLUITENLIJST 2017-11-10
Nr

Datum
initiatie

Datum
wijziging

Betreft

Standpunt CBI/KvG-Platform Drukapparatuur

1

30-01-2003 23-05-2013 Melding afwijkingen

2

30-01-2003 16-11-2016 KvI, Gebruiksaanwijzing in
(Engelse) buitenlandse taal
30-01-2003 16-11-2016 (EG-) verklaring van
De Nederlandse wetgever geeft het advies om
Overeenstemming/ EUaltijd een Verklaring van
Conformiteitsverklaring.
Overeenstemming/Conformiteitsverklaring bij
de drukapparatuur te voegen. De taal is vrij.
14-1-2004 16-11-2016 PED Guidelines
Zijn verplicht om toe te passen.
Is ook standpunt van EC.
16-03-2004 11-10-2017 O 0200
Stoomketels die men wil bedrijven volgens
‘voortdurend onbewaakt bedrijf’ (O 0200) zullen
ook aan alle andere voorschriften van de A- en
G-bladen van de RToD moeten voldoen voor
wat betreft het toegestane vloeistofpeil en
benodigde toebehoren.
16-03-2004 16-11-2016 Soldeerkwalificaties
Het testen en kwalificeren van
soldeerverbindingen volgt in eerste instantie uit
de toegepaste code / norm. Indien deze niet
passend is dan kunnen andere maatstaven
gebruikt worden.
26-05-2004 16-11-2016 Besluitenlijst en TRG's
Het LPI zal de besluitenlijst ontvangen van
naar LPI
CBI/KvG-Platform Drukapparatuur via de
secretaris. Deze gaat dus niet rechtstreeks naar
Bijv. FPI of WEID.
26-05-2004
PMA
Deze moet voor alle categorieën opgesteld
worden door de fabrikant. voor categorie III en
IV moet de Notified Body deze PMA
goedkeuren.
16-02-2005
Silent TRG’s
Mogen op aanvraag van klanten door de leden
aan hen verstrekt worden.
28-04-2005
De termijn van de
De termijn van de secretaris zoals vermeld in de
secretaris.
statuten gaat in op de datum van vaststelling
van deze statuten.
28-04-2005 24-06-2005 Kwaliteitssysteem
Deze wordt geaudit op het niveau van cat. IV
revisiebedrijf van
d.w.z. verscherpt toezicht.
veiligheidsappendages
24-06-2005
Silent TRG
Zullen door de secretaris aan het LPI worden
/recommendations
verstuurd na akkoord over de tekst
24-06-2005 14-09-2016 Herkeurtermijn volgens
Besluit ingetrokken
CPR
1-12-2005 16-11-2016 Meetbrief
Heeft alleen betrekking op het functioneren van
de veiligheidsappendage en niet op de
conformiteitsbeoordeling.
1-12-2005 16-11-2016 Meldingsplicht NL-CBI
Indien een gebruiker van drukapparatuur

3

4
5

6

7

8

9
10
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12
13
14

15

Blz. 1 van 2

Op de Instelling rust geen verplichting om
Inspectie SZW te informeren. Verplicht is wel de
jaarlijkse verantwoordings-rapportrapportage
aan Inspectie SZW.
Besluit ingetrokken

PED
Guideline
n.v.t.

PRD

n.v.t.

2.2
I-16
I-19
I-22
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2.1

F-6
F-11

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

PED

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2.3
3.2

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

CBI/KvG-Platform
Drukapparatuur

Nr

Datum
initiatie

Datum
wijziging

Betreft

16

11-05-2006 16-11-2016 EG - Verklaring van
Overeenstemming/ EUConformiteitsverklaring

17

14-02-2007 16-11-2016 PMA

18

01-03-2007 16-11-2016 Meetbrief
geldigheidstermijn

19

09-02-2010 16-11-2016 Aantekenblad

20

13-04-2011

21

13-04-2011 16-11-2016 KVI bij tijdelijke
drukapparatuur

22

12-02-2013 16-11-2016 Ontbreken vereiste
documentatie bij
herkeuring

Blz. 2 van 2

Afsluiters voor en/of na
veiligheidsappendages

Standpunt CBI/KvG-Platform Drukapparatuur

volhardt in het niet opvolgen van de door een
NL-CBI geconstateerde tekortkomingen van
drukapparatuur/ toestel onder druk dan zal
hiervan melding worden gemaakt aan de
Inspectie SZW en aan de andere NL-CBI’s.
In het document moet duidelijk vermeldt zijn of
het een samenstel dan wel een component /
drukapparaat of meerdere componenten /
drukapparaten betreft
Het EU document "Guiding Principles for the
contents of Particular Material Appraisals"( PE03-28) laatste revisie (nu rev. 5)zal door alle
Notified Bodies en NL-CBI’s als basis dienen om
te werken en dit document zal ook gepromoot
worden naar de klanten/fabrikanten.
De periode tussen de datum van afstelling van
de veiligheidsappendage, zoals vermeld op de
meetbrief of de Verklaring van
Overeenstemming/Conformiteitsverklaring en
de ingebruikneming mag maximaal 12 maanden
zijn.
Keuringen in de gebruiksfase worden
bijgehouden op het bestaande aantekenblad bij
de VVI ( of gelijkwaardig document ). Ook als dit
van een andere NL-CBI is.
De aan- of afvoer van een veiligheidsappendage
mag niet afsluitbaar zijn tenzij wordt voldaan
aan de EN 764-7 of de PRD 2.1 of 2.2
Drukapparatuur, die tijdelijk wordt opgesteld
krijgt net als permanent opgestelde
drukapparatuur een volledige KVI. Indien het de
eerste KVI betreft dient er een rapport, een VvI
en een aantekenblad te worden verstrekt. Bij
elke volgende tijdelijke opstelling wordt door de
NL-CBI/NL-KvG een KVI uitgevoerd, echter
wordt dan alleen een aantekening op het
aantekenblad gemaakt
Als de gebruiker bij herkeuring van
drukapparatuur (WWB-DA art. 22) niet de
wettelijk vereiste documentatie kan overleggen,
wordt de herkeuring uitgevoerd volgens de
procedure voor Intredekeuring (WWB-DA art.
23)

PED
Guideline

PRD

I-16

n.v.t.

Zie doc
PE-0328
G-17

n.v.t.

2.2
2.3
3.2

n.v.t.

2.3
2.5

PED

2.1
2.2

n.v.t.

2.2

n.v.t.

2.3
(2.6)

