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Aanwezig Werkt bij  Afgevaardigd door of rol 

ir. Th. Edelman  Voorzitter 

mr.drs. E.C. Alders Vereniging FME-CWM VNO-NCW 

ing. J.A. v.d. Bom UDM Bouwend Nederland en NVPG 

drs. J. Fokkens Stichting Bodemsanering NS VNO-NCW 

drs. A.A. de Groof  SIKB-programmabureau Secretaris, verslag 

dhr. W.G.N.A. van Grinsven Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat 

ing. J.C.M. van Grunsven Grondbank Utrecht BOG en VA 

ir. J.W. Hutter Alcontrol FeNeLab 

ing. J. Keijzer Kiwa VOC 

ir. J.W.P.M. Knaapen KWA VNO-NCW 

mr.drs. H.H. Koster DHV VKB 

dhr. Th. Maas SenterNovem, Bodem+ SenterNovem, Bodem+ 

dr.ir. R.A. van der Meer  Wetterskip Fryslân UvW 

drs.ing. G.J. Pijpker Acorius VVMA 

drs. E.P.Th. Ruwiel VROM VROM 

dhr. G. Schrage Provincie Zeeland IPO 

ing. Th.G.J. Taen Lloyd's Register Nederland VOC 

dhr. A.N.H. Vermeulen Waterschap Hollandsche Delta Unie van Waterschappen 

drs. M.F.X.W. Veul Witteveen+Bos VKB 

drs. S.P. Wijn DCMR Milieudienst Rijnmond VNG 

 

Afwezig Werkt bij Afgevaardigd door of rol 

geen afwezigen   

 

Gasten Werkt bij Gast bij 

ing. A.H. Bonneur Tauw agendapunt 4 

ir. D. van den Burg SIKB agendapunt 8 

ir. C.D. Heusinkveld Tauw agendapunt 5, 8 en 9 

mr.drs. W. de Koning SIKB hele vergadering 

dhr. M.M. van Rijn NEN hele vergadering 

ir. M. in „t Veld Tauw agendapunt 5, 8 en 9 

 

 
Actie Verslag 

  

 1. Opening en vaststelling agenda Accreditatiecollege 

 De voorzitter opent de vergadering van het Accreditatiecollege Bodembeheer om 09:30 

uur en heet iedereen welkom. De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 

  

 2. Verslag vergadering AC van 4 maart 2010 

 De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast en verzoekt twee actiepunten uit de 
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hoofdtekst ook aan het overzicht toe te voegen. 

  

 Gedeelte CCvD met Accreditatiecollege Bodembeheer 

  

 3. Opening en vaststelling agenda CCvD 

 De voorzitter opent de vergadering van het CCvD Bodembeheer om 09.35 uur en heet 

iedereen welkom. De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 

  

 4. Resultaten werkgroep strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg. 

strat. 

Ad Bonneur presenteert de werkzaamheden van de werkgroep strategie, de bereikte 

resultaten en legt een voorstel tot besluitvorming voor: “Het nut van het initiatief van 

de Strategiegroep om een verandering van de certificeringsgrondslag naar een branche-

specifieke systeemcertificatie van BRL 1000, 2000, (5000) en 6000 aan het CCvD en AC 

voor te leggen, wordt onderschreven. 

De strategiegroep wordt gevraagd om de noties van de VI, VVMA en RvA nader te 

toetsen en nog voor de zomer met een gedragen voorstel in het CCvD en AC terug te 

komen.” 

 

De werkgroep heeft op grond van het verrichte onderzoek en de gevoerde discussies een 

voorkeur voor branche-specifieke systeemcertificatie, waarin de positie van de 

protocollen met uitvoeringseisen is verankerd. In gesprekken hebben de VVMA en de RvA 

positief gereageerd, de VROM Inspectie plaatste een aantal kanttekeningen. 

 

De vergadering geeft de volgende reacties: 

 waarom zijn de bevoegde instanties niet vertegenwoordigd in werkgroep strategie? 

 het werk van de certificatie-instellingen wordt deels overgenomen door de nieuwe 

Interne Professionele Project-onafhankelijke Auditors (IPOA‟s), hoewel een deel van 

hun beoogde werkzaamheden nu al in de interne audits zit. De vergadering ziet graag 

een nadere uitwerking van de positie en de beoogde werkzaamheden van de IPOA‟s; 

 betekent het voorstel nu juist wel of juist niet dat het hanteren van de ISO 9000 

wordt losgelaten? Hierover verschillen nog de inzichten; 

 de stelling is dat tegen lagere kosten een betere borging van de uitvoeringskwaliteit 

wordt bereikt; de vraag is dan: wat zijn de kosten van het nieuwe systeem en wat is 

de kwaliteitsverbetering?  

 de rapportage van de werkgroep strategie is gericht op de werkzaamheden van de 

adviesbureaus. De vergadering ziet graag de effecten bestudeerd van een eventuele 

verbreding naar andere werkzaamheden, bijvoorbeeld het omgaan met grond; 

 de voorgestelde structuur vertoont overeenkomsten met bestaande 

accreditatiestructuren. Neem de ervaringen die daarmee zijn opgedaan mee bij de 

uitwerking;  

 De VROM Inspectie ziet graag een verdere uitwerking. Hierbij zal ook de Inspectie 

Verkeer en Waterstaat worden betrokken.  

 

Beide Colleges besluiten: 

 in te stemmen met het hierboven weergegeven besluit, met medeneming van de 

vanuit de RvA, VVMA en VI en vanuit de vergadering gegeven reacties. Actie: 

werkgroep strategie ontwikkelt gedragen voorstel. 

  

 5. Bespreking concept BRL SIKB 5000, Advies 

 Walter de Koning licht het agendapunt toe. 
 
De vergadering geeft de volgende reactie: 

 bijlage 2 oogt niet compleet; naast de in de bijlage genoemde NEN‟s  moeten ook 
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andere NEN‟s worden genoemd; 

 welke milieuhygiënische verklaringen uit het Besluit bodemkwaliteit vallen binnen de 

reikwijdte van dit certificatieschema? Het betreft alleen verklaringen die betrekking 

hebben op grond; 

 vanuit het CCvD Bodembeheer zal in het vervolg ook Peter Wijn aan de 

begeleidingscommissie deelnemen.  

  

 Beide Colleges besluiten:  

 de nu voorliggende versie van BRL SIKB 5000 niet vrij te geven voor een openbare 

reactieronde, maar eerst de resultaten van de werkgroep strategie in het document 

te verwerken. 

  

 6. Vaststellen geactualiseerde Reglement 

 In antwoord op een aantal toelichtende vragen vanuit de vergadering wordt 

aangegeven dat onder de nieuwe regels van de Raad voor Accreditatie het Bestuur, als 

rechtspersoon, eindverantwoordelijk is voor de schema‟s. 

  

 Beide Colleges besluiten: 

 de nu voorliggende versie van het Reglement vast te stellen. 

  

 7. Mededelingen, rondvraag en sluiting Accreditatiecollege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIKB 

Mededelingen 

 Eric Ruwiel geeft een samenvatting van de voor beide Colleges relevante punten uit 

het Algemeen Overleg Bodem van de Vaste Kamercommissie VROM op 14 april 

2010. 

 Eric Ruwiel meldt dat de Europese Commissie een nieuw plan heeft voorgelegd voor 

een ETV-project. Het betreft een project ter verificatie van het resultaat van 

milieutechnologieën. Lidstaten kunnen zich vrijwillig aanmelden voor pilots en het 

ministerie van VROM overweegt dit te doen voor de onderwerpen bodem en 

monitoringstechnieken. VROM moet hiervoor wel een beeld hebben van het 

draagvlak in de markt hiervoor. Walter de Koning wijst op het belang van 

aanmelding, met het oog op al ontwikkelde (in situ) saneringstechnieken. 

 

Rondvraag 

 Rob van der Meer verzoekt om het besluit van agendapunt 8 ook bekend te maken 

aan de voor AS SIKB 2000 geaccrediteerde organisaties (actie); 

 Theo Taen meldt dat Lloyd‟s een certificaat voor BRL SIKB 1000 heeft ingetrokken 

op basis van een sterk vermoeden van fraude.  

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering van het 

Accreditatiecollege om 11.05 uur. 
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Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

04/03/10 AdG grondslag nagaan voor de eis dat 
opstellers van documenten voldoende 
competent moeten en dit zo nodig 

bespreken met RvA 

loopt 

20/04/10 werk-
groep 
strate-
gie 

werkgroep strategie ontwikkelt 
gedragen voorstel 

03/06/10 

20/04/10 SIKB vrijgave voor een openbare 
reactieronde van het nieuwe protocol 
2004 ook bekend maken aan de voor 
AS SIKB 2000 geaccrediteerde 

organisaties 

bij publicatie openbare 
reactieronde protocol 2004 

20/04/10 AdG voortgang rond opvolging van het 
UDM rapport agenderen 

03/06/10 

 
 
 
 


