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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

Onderzoek asbest in grond – Hoe zit het ook alweer? 
 

In 2015 is er veel gewijzigd op het gebied van (voor)onderzoek bij asbestverdachte grond. 

Zo zijn de NEN 5707 en diverse SIKB-protocollen aangepast middels wijzigingsbladen of, 

in het geval van protocol 2018, middels een nieuwe versie. Met ingang van 25 augustus 

2016 zijn deze wijzigingen via de Regeling Bodemkwaliteit ook formeel van kracht 

geworden, met een overgangstermijn van 1 jaar.  

 

Na deze wijzigingen heeft de Raad van State op 16 november 2016 een uitspraak gedaan 

over vooronderzoek naar asbest bij puinhoudende grond. Deze uitspraak was gebaseerd 

op een reeds vervangen norm, maar schept wel verplichtingen.  

 

Gezien alle wijzigingen is het niet voor iedereen meer duidelijk welke spelregels er nu 

gelden. Om u te helpen bij deze mogelijke verwarring is onderstaand weergegeven welke 

documenten er zijn en wanneer ze van kracht zijn. 

 
Periode Formeel van kracht via de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) 

NEN-norm 
(via bijlage D Rbk) 

SIKB-document 
(via bijlage C Rbk) 

Tot 25-08-2016 NEN5707:2003 BRL SIKB 1000 incl. protocollen met 

Wijzigingsblad versie 1 
BRL SIKB 2000 incl. protocollen met 
Wijzigingsblad versie 2. Van protocol 2018 
geldt versie 3.1 
BRL SIKB 6000 incl. protocollen met 
Wijzigingsblad versie 3 
BRL 9335 incl. protocollen  

   

Van 25-08-2016  
tot 01-09-2017 
 

NEN5707:2003 
of 
NEN5707:2015/C1:2016 

BRL SIKB 1000 incl. protocollen met 
Wijzigingsblad versie 2 
 
BRL SIKB 2000 incl. protocollen met 

Wijzigingsblad versie 3. Voor protocol 2018 
geldt versie 3.2, dat mag worden toegepast 
met of zonder de daarin zichtbare wijzigingen 
 
BRL SIKB 6000 incl. protocollen met 
Wijzigingsblad versie 4 

 
BRL SIKB 2000 incl. protocollen met 
Wijzigingsblad versie 1  
 
Voor de wijzigingen in de Wijzigingsbladen 
betreffende (voor)onderzoek asbest geldt een 
overgangstermijn tot en met 01-09-2017. 

Gedurende die periode mogen de wijzigingen 
worden toegepast, maar is dit niet verplicht. 
 

   

Vanaf 01-09-2017 NEN5707:2015/C1:2016 BRL SIKB 1000 incl. protocollen met 
Wijzigingsblad versie 2 
 
BRL SIKB 2000 incl. protocollen met 
Wijzigingsblad versie 3.  Voor protocol 2018 
geldt versie 3.2 dat alleen nog mag worden 
toegepast met de daarin zichtbare wijzigingen 

 
BRL SIKB 6000 incl. protocollen met 
Wijzigingsblad versie 4 
 
BRL SIKB 2000 incl. protocollen met 
Wijzigingsblad versie 1 
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Ongeacht welk document men toepast, dient men rekening te houden met de uitspraak 

van de RvS d.d. 16 november 2016. Op 16 november 2016 heeft de Raad van State 

geoordeeld dat elke partij grond (in-situ / ex-situ) waar puinresten op of in worden 

aangetroffen, als asbestverdacht moet worden aangemerkt en dientengevolge moet 

worden onderzocht op aanwezigheid van asbest conform NEN5707.  

Indien uit dat onderzoek blijkt dat de partij niet asbestverdacht is, kan deze verder in 

behandeling worden genomen als zijnde asbest-onverdacht. De criteria om te bepalen of 

een partij grond met puinresten als asbest-onverdacht mag worden beschouwd zijn 

omschreven in NEN5707:2015/C1:2016. 

Opgemerkt wordt dat de uitspraak van de Raad van State is gebaseerd op de NEN5707 en 

SIKB-documenten van voor de Wijzigingsbladen die per 25 augustus 2016 in werking zijn 

getreden.  

Door de Wijzigingsbladen waren de documenten reeds in overeenstemming gebracht met 

deze uitspraak.  

De uitspraak is dus onverkort van kracht, ongeacht welke versie van NEN- en SIKB-

documenten wordt toegepast. 

 

Ter informatie: verwacht wordt dat de normen per 1 januari 2018 nogmaals aangepast 

worden. Dit betreft naar verwachting geen inhoudelijke wijzigingen, maar vormt onderdeel 

van een grotere wijziging die samenhangt met de Regeling Bodemkwaliteit en 

vooronderzoek in algemene zin. 

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de FAQ’s van Rijkswaterstaat Leefomgeving /  

Bodem+. 

 


