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Actie

Verslag

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Op verzoek van
de heer Zijlstra spreken we onder de rubriek Mededelingen eerst over de
ontwikkelingen rond asbest in de bodem. De vergadering stelt de agenda verder
ongewijzigd vast.
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Actie

Verslag
2. Nieuwe voorzitter CCvD en AC Bodembeheer
Met het oog op het feit dat de heer Van den Burg vandaag de heer Edelman opvolgt als
voorzitter van dit College wordt een kennismakingsronde gehouden.
3. Essentiële eisen ILT-toezicht
3a. Vaststellen document Essentiële eisen, inclusief beheer

 De heer Edelman leidt het onderwerp in, waarop de heer Fokkens kort het gevolgde


















proces beschrijft. Hij benadrukt dat het document Essentiële eisen specifiek bedoeld
is voor het toezicht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hij geeft ook
aan dat het bedoeld is als een tijdelijke situatie, waarna het een systeem moet
worden waarin publiek en privaat toezicht naast elkaar bestaan;
De heer Groeneveld vindt het jammer dat zoveel eisen zijn geselecteerd als
essentiële eis, een vaststelling die de heer Koster onderschrijft;
De heer Beckman-Lapré geeft desgevraagd aan dat de eisen zelf, maar ook het feit
dat de ILT aan deze eisen gebonden is, wettelijk verankerd gaat worden via de
Regeling bodemkwaliteit. Hoe dit precies vorm gaat krijgen moet nog
uitkristalliseren. Op een vraag van de heer Pijpker wordt aangegeven dat deze
verankering op 1 juli 2016 moet zijn gerealiseerd. De heer Pijpker is teleurgesteld
dat dit na zo lange tijd nog in de lucht hangt. De heer Koster vindt dat essentiële
eisen gericht op het werk van de certificatie-instellingen onderdeel van het nu vast
te stellen document hadden moeten zijn;
de heer Timmermans lijkt het praktischer om de essentiële eisen als bijlage bij elk
protocol vast te leggen. Daarop geeft de heer Fokkens aan dat hiervoor bewust niet
is gekozen, om zo duidelijk mogelijk te krijgen dat de essentiële eisen gericht zijn op
toezicht door de ILT. In het document is ook vermeld dat het uitsluitend bedoeld is
voor gebruik door de ILT;
de heer Koster staat kritisch tegenover dit document. Met het oog op toekomstige
mutaties verzoekt hij om scherper vast te leggen welke partij verantwoordelijk is
voor het selecteren van de essentiële eisen. Op een vraag van de heer Van Rijn
geeft de heer De Koning aan dat wijzigingen in essentiële eisen in BRL of protocol op
hetzelfde moment worden doorgevoerd in het document Essentiële eisen, met
hetzelfde moment van in werking treden en dezelfde overgangstermijn. Dit betekent
dat het Centraal College voortaan twee besluiten neemt bij elke aanpassing van een
eis die is opgenomen in het document Essentiële eisen. Dit betekent dus dat het
document Essentiële eisen steeds moet worden aangepast als bij een protocolwijziging ook de tekst van een essentiële eis wijzigt, wat ook een degelijke
registratie van de momenten van aanpassing vergt. Verschillende leden van het
Centraal College maken duidelijk hierover bezorgd te zijn;
de heer Keijzer benadrukt dat de certificatie-instellingen ook nu al een grote
inspanning leveren, onder meer door jaarlijks gegevens aan te leveren voor de
Jaarrapportage over het certificatietoezicht. Zij vinden dat van hen als private
instellingen principieel niet kan worden verlangd dat zij gegevens aanleveren over
naleving van publieke eisen;
de term ‘kwaliteitsverklaring’ (BRL 9335) moet worden gewijzigd in ‘grondbewijs’ en
de term ‘rapportage’ (BRL SIKB 2000) in ‘veldwerkverslag’. Ook overigens wordt de
tekst bij BRL 2000 meer consistent gemaakt;
de heer Zijlstra kan leven met het nu voorliggende document, maar wijst erop dat er
wel een aantal inconsistenties zitten in de selectie van essentiële eisen. Daarnaast
zitten er een aantal fouten in, zoals het Wijzigingsblad bij BRL SIKB 1000 dat nog
niet in dit document is verwerkt.
Na enige discussie besluit het Centraal College om het document periodiek te gaan
evalueren;
desgevraagd geeft de heer De Koning aan dat bij elke essentiële eis de link met het
document waarin de eis is opgenomen duidelijk moet zijn en dat I&M heeft
aangegeven dat die verwijzing vanuit juridisch oogpunt ook statisch moet zijn. De
heer Timmermans wijst er in dit verband op dat verwijzingen naar NEN-normen
dynamisch zijn. Dat zal in de toekomst bij up dates van de protocollen worden
aangepast.
verwijzingen maken de documenten waarnaar wordt verwezen overigens niet

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer

- 3/7 SIKB-CCvD en AC Bodembeheer verslag 20151210

Actie

Verslag
integraal van toepassing, alleen de relevante passage is van toepassing.
Het CCvD Bodembeheer besluit:
 het bestuur van SIKB te adviseren de voorliggende versie 0.6 van het document
Essentiële eisen, na verwerking van de gemaakte opmerkingen over de inhoud
ervan, en van het document over het beheer daarvan vast te stellen;
 de werking van het document Essentiële eisen periodiek te gaan evalueren.

Wisseling van voorzitter
De heer Edelman neemt met een korte speech afscheid als voorzitter van het Centraal
College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer. Hij schetst daarin het
belang van protocollen en maakt een aantal kanttekeningen bij het juiste gebruik
daarvan. Hij zet zijn afscheid luister bij door de aanwezige leden te trakteren op taart.
Daarop draagt hij het voorzitterschap over aan zijn opvolger David van den Burg.
3b. Vaststellen wijze van monitoring Essentiële eisen
De heer Fokkens zegt dat de monitoring van de naleving van de essentiële eisen nog
niet is geregeld. Aan de certificatie-instellingen was gevraagd om hiervoor gegevens ter
beschikking te stellen, maar deze hebben gesteld dat zij al jaarlijks gegevens
aanleveren voor de Jaarrapportage over het certificatietoezicht. Zij vinden dat van hen
als private instellingen principieel niet kan worden verlangd dat zij gegevens aanleveren
over naleving van publieke eisen. Ook door de ILT en overige publieke toezichthouders
worden vooralsnog geen gegevens geleverd. Hij zal hier op terugkomen als er alsnog
afspraken gemaakt kunnen worden.
4.

Vaststellen geactualiseerde versie protocol 2003

 de heer Ritskes licht kort toe dat deze actualisatie het resultaat is van het verwerken



GRi


AdG



van de punten die uit de door de ILT uitgevoerde HUF-toets zijn gekomen. Het was
de bedoeling om dit al in de vorige versie mee te nemen, maar het commentaar was
te laat beschikbaar;
De heer Keijzer verzoekt om een verwijderde passage over slibdikte meten, in het
onderdeel over de volumebepaling, weer op te nemen. Op die plek wordt nu slechts
verwezen naar de richtlijn Baggervolumebepalingen. In reactie hierop geeft de heer
Ritskes aan dat deze verwijzing ook in versie 2.0 al niet meer voorkwam. Actie: dit
punt wordt in de begeleidingscommissie nog eens besproken;
de heer Timmermans wijst erop dat het punt over het moment dat de veldwerker
aan de slag mag in het document Essentiële eisen nog niet is bijgewerkt naar deze
nieuwe versie. Actie: dit punt wordt nog in het document Essentiele Eisen
aangepast;
de heer Ritskes wijst erop dat de in de voorliggende versie van het protocol
aangegeven overgangstermijn (tot 01-10-2017) moet worden aangepast naar 1
oktober 2016, gelijktijdig met het aflopen van de overgangstermijn van versie 2.0 .

Het CCvD Bodembeheer besluit:
 het bestuur van SIKB te adviseren de nu voorliggende versie 2.1 van protocol 2003
vast te stellen, na verwerking van de hierboven beschreven opmerkingen;
 het bestuur van SIKB te adviseren om naast de al in het document Essentiële eisen
opgenomen eisen uit protocol 2003 ook de nieuwe formuleringen op te nemen.
5.

Projectplan wijziging protocol 7511

 de heer Ritskes wijst erop dat het projectplan erin voorziet om een aantal




bewerkingsmethoden uit protocol 7511 te verwijderen. Dit kan omdat deze
methoden ook al in protocol 7510 worden beschreven. Dit betekent al met al een
aanzienlijke vereenvoudiging, met name voor protocol 7511;
de heer Keijzer verzoekt om de onderwerpen stoffenpakket en uitkeuring mee te
nemen in het project;
op een vraag van de heer Maas zegt de heer Ritskes dat op verzoek van de
bedrijven ook gekeken zal worden naar het taalgebruik in het protocol.
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Het CCvD Bodembeheer besluit:
 het nu voorliggende Projectplan tot aanpassing van protocol 7511 vast te stellen.
6. Vergaderdata 2016
Het Centraal College heeft geen opmerkingen bij dit punt.
Het CCvD Bodembeheer besluit:
 voor 2016 de al eerder vastgestelde vergaderdata ongewijzigd te laten. Deze zijn,
steeds vanaf 09:30 uur in Utrecht: 10 maart, 23 juni, 6 oktober en 15 december.
7.

Verslag vergadering CCvD en AC van 8 oktober 2015

 de vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast;
 naar aanleiding van het nieuwe Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2100 stelt de heer Keijzer
vast dat de bijlage bij protocol 2101 nog niet is aangepast, terwijl dat op grond van
de in de hoofdtekst doorgevoerde wijzigingen wel zou moeten. Actie: deze bijlage
aanpassen;

AdG

 de heer Zijlstra verzoekt om de tweede en derde acties nu spoedig op te pakken.
Het Centraal College heeft geen punten naar aanleiding van de tekst of van de acties.
8.

Mededelingen, rondvraag en sluiting

Mededelingen

 De heer Zijlstra wijst erop dat een aantal NEN normen op het gebied van asbest
fouten bevatten. Hij vreest dat die fouten bij de komende update van SIKB
documenten ook in de SIKB documenten zullen sluipen. De heer Van Rijn stelt dat het
NEN al kijkt naar deze punten;

 De heer De Koning zegt dat SIKB een inventarisatie heeft uitgevoerd van de punten
AdG
MvR,
AdG

die in SIKB documenten naar aanleiding van de gewijzigde NEN’s moeten worden
aangepast. De resultaten van deze studie worden (actie) voor de volgende
vergadering geagendeerd.

 De heer De Koning stelt voor dat (actie) NEN en SIKB een gezamenlijk
communicatiebericht opstellen hierover;

 Stand van zaken harmonisatie hoofdstuk 4: met vertegenwoordigers van de
certificatie-instellingen, I&M/Bodem+ en Bedrijfsleven wordt gewerkt aan de
harmonisatie van hoofdstuk 4 van de beoordelingsrichtlijnen. Naast harmonisatie
zullen ook verbeteringsvoorstellen gedaan worden. Vanuit het meest recente overleg,
direct voorafgaand aan deze vergadering, kan worden teruggekoppeld;

 Stand van zaken Ringonderzoek Auditoren: op verzoek van het CCvD is, in
afstemming met de certificatie-instellingen, eind september de Pilot Ringonderzoek
BRL 7000 gestart. Doel van een Ringonderzoek is het verder harmoniseren van de
beoordelingen door auditoren. Dit geschiedt aan de hand van een specifieke casus,
waarbij in totaal 24 auditoren onafhankelijk een beoordeling hebben gedaan. De
verschillende beoordelingen zijn vervolgens vergeleken en in een concept-rapportage
geanonimiseerd en gerubriceerd. Deze rapportage zal, na bespreking met de
certificatie-instellingen, in de eerstvolgende vergadering ter bespreking aan het CCvD
Bodembeheer worden voorgelegd;

 Verschillende partijen, waaronder SIKB, voeren onder leiding van het ministerie van
I&M overleg met als doel de verschillende procedures te stroomlijnen. Eén van de
conclusies uit dat overleg is dat het gewenst is de Regeling bodemkwaliteit voortaan
ieder kwartaal te actualiseren. Verder dat het nodig is om statisch te verwijzen naar
andere documenten. SIKB zal vanuit zijn documenten voortaan statisch naar andere
documenten (NEN’s, CROW-documenten etc) verwijzen in plaats van dynamisch.
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Verslag

 Voor onze eerstvolgende vergadering (18 februari of 17 maart, afhankelijk van de
besluitvorming eerder deze vergadering) wordt (actie) een agendapunt voorbereid
over de afgeronde procedures alternatieve werkwijzen en over het daarvoor in te
richten register op de website van SIKB;

 Ook ligt het in de bedoeling om voor onze vergadering van 17 maart (of 21 april,
afhankelijk van de besluitvorming eerder deze vergadering) het onderwerp ‘digitaal
werken’ op de agenda te zetten. Roeland Heuff zal dit dan presenteren en toelichten.
De heer De Groof licht desgevraagd kort toe dat binnen SIKB ook een Centraal
College Datastandaarden actief is op dit onderwerp. Mevrouw Van de Wijnboom
vraagt hoe de Wet hergebruik overheidsinformatie doorwerkt in het werk van dat
Centraal College. De heer Heuff zal (actie) worden gevraagd om specifieke aandacht
voor deze vraag.

AdG

WdK

WdK

Rondvraag
 op een vraag van de heer Keijzer zegt de heer De Koning dat de Jaarrapportage over
2014 nu snel zal worden gepubliceerd;
 de heer Koster stelt dat met het vaststellen van het document Essentiële eisen het
traject richting BRL SIKB 15000 weer kan worden voortgezet. De heer De Koning
geeft hierop aan dat (actie) in de volgende vergadering een projectplan zal worden
gepresenteerd. De heer Alders dringt aan op spoed;
 de heer Zijlstra geeft, op het concept-verslag van het CI-overleg van 17 november,
aan dat het punt van de inzet van niet-geregistreerde veldwerkers vanaf 1 januari
2016 is geregeld in de Rbk. Hoewel dit een verbetering is, is het nog niet een situatie
waar de VKB achter staat. Actie: het overleg hierover wordt voortgezet;
 de heer Zijlstra dringt erop aan de acties ‘agenderen kritieke afwijkingen in BRL SIKB
2000’ en ‘opzetten generieke discussie over de eisen aan onderhoud ervaring’, en een
aantal hiermee samenhangende oudere acties afgesproken in het CI-overleg, zo
spoedig mogelijk uit te voeren;
 de heer De Groof bevestigt dat de eerste vergadering in 2016 op 10 maart is.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 11:50.
uur.

Acties
Openstaand uit deze vergadering
Vergadering

Actor

Actie

10-12-2015

GRi

10-12-2015

AdG

10-12-2015

AdG

10-12-2015

AdG

in begeleidingscommissie bespreken
of verwijderde passage over slibdikte
meten weer in protocol 2003 moet
worden opgenomen.
punt over het moment dat de
veldwerker (protocol 2003) aan de
slag mag in het document Essentiële
eisen bijwerken naar nieuwe versie.
bijlage bij protocol 2101 aanpassen
aan gewijzigde hoofdtekst.
agenderen resultaten inventarisatie
n.a.v. gewijzigde asbestnormen door
te voeren aanpassingen.

Stand van zaken

10-03-2016
10-03-2016
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Vergadering

Actor

Actie

Stand van zaken

10-12-2015

MvR,
AdG

z.s.m.

10-12-2015

AdG

10-12-2015

AdG

10-12-2015

WdK

10-12-2015

WdK

gezamenlijk communicatiebericht
uitbrengen over actuele
ontwikkelingen rond de documenten
over asbest in de bodem.
agendapunt over afgeronde
procedures alternatieve werkwijzen en
daarover in te richten register
voorbereiden.
de heer Heuff vragen of hij in zijn
presentatie in de volgende
vergadering aandacht geeft aan de
vraag over een eventuele doorwerking
van de Wet hergebruik
overheidsinformatie.
projectplan herstart project BRL SIKB
15000 presenteren.
overleg over inzet niet-geregistreerde
veldwerker voortzetten.

10-03-2016

z.s.m.

10-03-2015
z.s.m.

Openstaand uit vorige vergaderingen
Vergadering

Actor

Actie

Stand van zaken

18-04-2013

JdB,
JKe, EE

uitvoering zodra aan de orde in
traject BRL SIKB 15000.

02-10-2014

AdG

11-12-2014

AdG

11-12-2014

AdG

16-04-2015

SIKB

16-04-2015

J-WH

16-04-2015

GRi

18-06-2015

WdK

18-06-2015

MB-L

bespreken verschil in audittijd 9001 bij
dezelfde of bij verschillende CI bij
systeemcertificatie.
het onderwerp kritieke afwijkingen in
BRL SIKB 2000 agenderen.
generieke discussie over de eisen aan
onderhoud ervaring opzetten.
afdichten van boorgaten en peilbuizen
meenemen bij aanpassing van BRL
SIKB 2000.
overleg organiseren met de heer
Keijzer en de Raad voor Accreditatie
over de interpretatie van het begrip
persoonscertificatie.
aan VKB, VNO-NCW en I&M belang
van FeNeLab bij discussie over
essentiële eisen kenbaar maken.
notitie kosten en baten aanvullen met
de mogelijkheid van negatieve baten.
alternatieve werkwijzen die de
procedure hebben doorlopen
vastleggen in een Register.
concept-resultaten onderzoek Deltares
naar reikwijdte erkenningplicht
mechanisch boren ter bespreking
voorleggen.

z.s.m.
z.s.m.
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Afgerond
Vergadering

Actor

Actie

Stand van zaken

17-04-2014

AdG

; proces inzake
screeningsmethoden loopt.

19-06-2014

WdK

19-06-2014

AdG en
MB-L

12-02-2015

HK

16-04-2015

AdG

16-04-2015

AdG

18-06-2015

WdK

18-06-2015

AdG

08-10-2015

TT /
AdG

08-10-2015

WdK

standpunt BOGG nagaan en discussie
met I en M en Bodem+ voeren over de
link met de erkenningsregeling.
voorstel voor eenduidig systeem voor
de mogelijkheid van reductie van de
minimum tijdbesteding.
heldere communicatie naar de
betreffende bedrijven over de
mogelijkheid tot certificatie en
erkenning op basis van een versie van
een document waarnaar bijlage C Rbk
nog niet verwijst.
voordracht doen voor
vertegenwoordiger ONRI/VKB in
examencommissie milieukundige
begeleiding.
inventarisatie van mogelijkheden om
voor BRL SIKB 2100 te komen tot
meer specifieke opleidingseis voor
boormeesters.
in de volgende aanpassingsronde van
BRL SIKB 2100 de onderdelen
ingangscontrole en beschrijving van
de verschillende boormethoden
meenemen.
planning van het proces richting
harmonisatie van eisen aan de
certificatie-eisen aan de leden
verstrekken.
brief aan CI-en over omgaan met
overgangstermijn BRL SIKB 2100.
opstellen / verspreiden tekstvoorstel
voor het toetsbaar maken van de term
‘rond’ in wijziging 6 van het
Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2100.
verspreiden preconsultatieversie
documenten BAL

; loopt, in het kader van de
harmonisering van hoofdstuk 4.
.

.

; wordt meegenomen bij de
eerstvolgende aanpassing van
het schema.
; wordt meegenomen bij de
eerstvolgende aanpassing van
het schema.
; de voorstellen voor een
geharmoniseerd hoofdstuk 4
liggen voor in de vergadering
van 10-12-2015.
.
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