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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 

  

 De agendapunten 1 en 2 zijn behandeld door het Accreditatiecollege 

Bodembeheer 

 

  

 Gedeelte CCvD met Accreditatiecollege Bodembeheer 
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 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 

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; 
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 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. 

  

 Gedeelte met alleen CCvD Bodembeheer 

  

 8. Vrijgeven voor een openbare reactieronde protocol 2004, 

Screeningstechnieken, en Toetslijst nader onderzoek (producten van 

project EUREKA) 

 David van den Burg licht het onderwerp toe en vertelt dat het EUREKA project een 

samenwerkingsverband tussen SIKB en NEN is. Binnen dit project heeft NEN een 

nieuwe NTA 5755 ontwikkeld, terwijl SIKB verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van 

een nieuw protocol 2004, voor de toepassing van screeningstechnieken, en van een 

toetslijst voor het bevoegde gezag. Het protocol is bedoeld als nieuw onderdeel van het 

certificatieschema onder BRL SIKB 2000 en het is de bedoeling dat organisaties zich 

kunnen certificeren voor specifieke technieken. De enige tot nu toe in de 

documentenstructuur onder Kwalibo expliciet beschreven onderzoekstechniek is boren 

en monsters nemen en analyseren in een laboratorium. Dit wekt bij veel betrokkenen 

de indruk dat andere onderzoekstechnieken niet zijn toegestaan, wat op basis van de 



 
 
 

- 4/6 - 
SIKB-CCvD Bodem_N_10_41016 

 

 

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

Actie Verslag 

regelgeving overigens niet zo is. Het project is uitgevoerd om bij zowel leveranciers als 

het bevoegde gezag duidelijk te krijgen welke onderzoekstechnieken voldoende zijn 

gevalideerd om toepassing ervan toe te kunnen staan. 

De toetslijst is bedoeld als hulpmiddel voor het bevoegde gezag bij de beoordeling van 

nader onderzoek voor het vaststellen van „ernst „en spoedeisendheid‟ . 

 

Het College geeft de volgende reactie: 

Protocol 2004 

 van de bestaande 28 screeningstechnieken zijn er maar zes opgenomen in het 

protocol. Walter de Koning antwoordt dat dit haalbaar was op basis van de 

beschikbare financiering. De vergadering roept SIKB op vaart te maken met het 

opnemen van de overige screeningstechnieken. Hiervoor kan gebruik worden 

gemaakt van elders ontwikkelde beschrijvingen van technieken, bijvoorbeeld in het 

kader van in ontwikkeling zijnde ISO-normen; 

 de voorliggende versie van protocol 2004 ligt qua opzet tussen een protocol en een 

beoordelingsrichtlijn in. De vergadering vraagt om nog eens goed te kijken naar de 

juiste plaatsing van teksten; 

 de toelating van nog niet in het protocol beschreven technieken moet verder worden 

uitgewerkt. De huidige beschrijving geeft het College te weinig handvatten voor het 

doen van een uitspraak. De Richtlijn Herstel en beheer heeft ook een overzicht 

ontwikkeld, waaruit is af te leiden in welke situaties welke technieken toegepast 

kunnen worden. Dit overzicht wordt bij die beoordeling betrokken; 

 de uitvoeringseisen kunnen beter in de hoofdtekst. Het protocol bevat geen 

eenduidig toetsbare eisen; 

 de vermelding van elke techniek op het certificaat leidt mogelijk tot een 

onoverzichtelijke structuur. 

 

Toetslijst nader onderzoek 

 in antwoord op de vraag wat de noodzaak is van een extra document bij een nieuw 

protocol en een nieuwe NEN licht David van den Burg toe dat dit een meerwaarde 

heeft, omdat het de wettelijke eisen inzichtelijk maakt voor het bevoegde gezag en 

de adviseur. Het is geen dubbeling ten opzichte van de NTA 5755, die voor de 

onderzoeker bedoeld is en vooral conceptueel van opzet is.  

  

 Het College besluit: 

 de reacties vanuit deze vergadering, in overleg met de certificatie-instellingen, te 

verwerken in de nu voorliggende versie van protocol 2004 en de daaruit 

resulterende versie vrij te geven voor een openbare reactieronde; 

 in te stemmen met de inhoud en reikwijdte van de nu voorliggende versie van de 

toetslijst “ernst en spoed”; 

 in te stemmen met het besluit om de toetslijst in te bedden via het project BEUK. 

  

 9. Vrijgeven voor een openbare reactieronde BUM Wbb en Richtlijn Inhoud 

Saneringsplan (producten van project BEUK) 

 Walter de Koning licht dit onderwerp kort toe. Het in het besluitformulier beschreven 

overleg met VNG-WEB en IPO-PBBS heeft plaatsgevonden en beide organisaties 

stemmen in met de nu voorliggende stukken, na verwerking van enkele opmerkingen 

vanuit IPO-PBBS. Deze zal ook positief adviseren aan het BOOG. Peter Wijn vraagt 

waarom de toetslijst nodig is. Hij verzoekt om overleg over een aanpassing 

voorafgaand aan publicatie. 

  

 Het College besluit: 

 de nu voorliggende conceptversies van de BUM en de Richtlijn Inhoud Saneringsplan 
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vrij te geven voor een openbare reactieronde, met verwerking van de gemaakte 

opmerkingen, ook uit het nog te houden overleg met de VNG; 

 in te stemmen met het uitvoeren van een pilot tijdens de openbare reactieronde. 

  

 10. Vaststellen geactualiseerde BRL SIKB 0100 

 De vergadering heeft geen opmerkingen en geen vragen over dit onderwerp. 

  

 Het College besluit: 

 het bestuur te adviseren de nu voorliggende versie van BRL SIKB 0100 vast te 

stellen. 

  

 11. Vaststellen geactualiseerd Interpretatiedocument bij BRL SIKB 7000 en 

protocol 7002 

 De vergadering heeft geen opmerkingen en geen vragen over dit onderwerp. 

  

 Het College besluit: 

 de nu voorliggende versie van het Interpretatiedocument bij BRL SIKB 7000 en 

protocol 7002 vast te stellen. 

  

 12. Vaststellen geactualiseerd Interpretatiedocument bij BRL SIKB 2000 

 De Raad voor Accreditatie heeft de resultaten van haar beoordeling van BRL SIKB 2000 

en het daarbij horende protocol 2006, zoals vastgesteld door het College op 17 

december 2009, en het Interpretatiedocument daarbij, zoals vastgesteld door het 

College op 4 maart 2010, nog niet aan SIKB gecommuniceerd. Het is niet verstandig 

om zonder die beoordeling een tweede aanpassing op deze documenten vast te stellen. 

  

 Het College besluit: 

 met het oog op het hierboven gestelde de nu voorliggende versie van het 

Interpretatiedocument bij versie 4.0 van BRL SIKB 2000 niet in behandeling te 

nemen. 

  

 13. Verslag CCvD-vergadering van 4 maart 2010 

 De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast. 

  

 14. Mededelingen, rondvraag en sluiting CCvD 

 

 

 

 

 

AdG 

Mededelingen 

Eric Ruwiel meldt dat op 24 maart 2010 een goed overleg is gevoerd over naar 

aanleiding van het in de vorige vergadering besproken UDM rapport te ondernemen 

acties. Bij die gelegenheid zijn ook diverse concrete acties afgesproken ter verbetering 

van de situatie. Jaap van de Bom verzoekt om de voortgang van deze acties te 

agenderen voor de komende vergaderingen van het CCvD en AC Bodembeheer (actie). 

 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

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

CCvD Bodembeheer om 12.30 uur. 
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Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

17/12/08 AdG nagaan of de passage “de wijze van 
correctie is afhankelijk van het kader 
waarin de grond wordt toegepast” 

inderdaad volgt uit par. 4.2 uit de 
Regeling Bodemkwaliteit 

moet nog 

17/06/09 AdG discussie over verplicht stellen 
uitwisselen volgens BRL 0100 voeren 
met VROM en Bodem+  

loopt 

17/06/09 ThE en 
AdG 

terugkoppelen standpunt College over 
gang van zaken rond protocol 6004 

moet nog 

03/09/09 WdK en 
ER 

oplossing vinden voor het juridisch 
knelpunt van de mogelijkheid om 

veldwerk te doen met een erkenning 

voor milieukundige begeleiding 

moet nog 

17/12/09 AdG aanpassingen aan het 
erkenningensysteem agenderen 

loopt, is bv. geagendeerd voor 
CI-overleg van 23/04/10 

17/12/09 SIKB overleg met Raad voor Accreditatie 

over accreditatieverplichting voor CI‟s 
die geen certificaten gaan afgeven 
voor protocol 2006 

loopt 

17/12/09 AdG overgangsregeling bij BRL SIKB 2000 
formuleren 

moet nog  

17/12/09 ECD en 
SIKB 

ingebrachte reacties verwerken in de 
jaarrapportage certificatietoezicht 

moet nog 

04/03/10 SIKB bij het Implementatieteam Besluit 
bodemkwaliteit stevig aanbevelen om 
de maximale partijgrootte generiek te 

stellen op 2000 ton, tenzij men voor 
de monsterneming al kan aantonen 

dat de partij niet verontreinigd is. 

moet nog 

04/03/10 AdG bespreking interpretatie nummers 2 
en 3 uit Interpretatiedocument bij BRL 
SIKB 2000 agenderen 

moet nog 

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 SIKB overleg met VNG over een aanpassing 

aan de toetslijst 

voorafgaand aan publicatie 

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

03/06/10 

 
 
 
 


