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Actie
door

Nr.
1.

Opening, kennismakingsronde en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur en benoemt dat de heer Van
Mullekom vandaag wordt vervangen door de heer De Baat. De vergadering stemt
ermee in dat de heer Van Oeffelt een sfeerimpressie van de vergadering maakt
voor de nieuwsbrief Tussen Bodem & Ondergrond. De vergadering stelt de agenda
ongewijzigd vast. Een vanuit RWS ingekomen stuk en e-mail van de NVPG wordt
meegenomen bij de behandeling van agendapunt 6.

2.

Status en planning richting Wijziging Rbk
Inleiding
De heer De Koning doet verslag van een overleg gisteren tussen SIKB, ministerie
van I&W, Bodem+ en de Raad voor Accreditatie. De Raad heeft daarbij gesteld dat
de schemabeheerders er niet in slagen om bij de aanvragen om evaluatie van
schema’s een afdoende toelichting te geven. De teksten van de protocollen en
beoordelingsrichtlijnen zelf worden, in tegenstelling tot voorheen, in de evaluatie
niet beoordeeld. De Raad heeft er vertrouwen in dat de schemabeheerders in staat
zijn goede schema’s op te stellen. De Raad wees erop dat BRL 6000-21
(bovengronds deel bodemenergiesystemen) nog niet door KvINL ter evaluatie is
aangeboden. Dit leidt voor de RvA tot een complicatie, omdat de Raad dat schema
in samenhang met het schema onder BRL SIKB 11000 (ondergronds deel
bodemenergiesystemen) zou evalueren.
In het overleg is afgesproken dat alle nieuwe versies van de schema’s worden
opgenomen in de wijziging van de Rbk per 1 april 2018. BRL SIKB 11000 (en BRL
6000-21 van KvINL) blijven daarbij vooralsnog buiten accreditatie, waarbij het
ministerie van I&W zorgt voor de daarvoor benodigde juridische inbedding. De heer
De Koning licht toe dat de gevolgen voor certificaathouders nihil zijn. De gevolgen
voor de certificatie-instellingen moeten beperkt zijn, dit is te borgen door een
adequate formulering van de overgangsregeling in de Regeling bodemkwaliteit.
Vragen/suggesties/opmerkingen
De heer Keijzer stelt dat de lange duur van het proces tot significante schade, ook
in financiële zin, kan leiden voor de certificatie-instellingen. Hij stelt ook dat de
certificatie-instellingen niet bij het proces betrokken zijn en dat nog altijd onduidelijk
is wat een validatie moet inhouden. De heer De Koning stelt dat de certificatieinstellingen geen informatie of onderdeel van het proces gemist hebben. De
stukken zoals verstuurd aan de Raad zijn ook aan de certificatie-instellingen
verstuurd. Het overleg tussen RvA en I&W had een bredere strekking dan alleen
SIKB-schema’s; SIKB was als voorbeeld aanwezig. De certificatie-instellingen zijn
betrokken bij het vervolg (validatie) met uitzondering van Kiwa en SGS, omdat zij
eerder hadden aangegeven al overvraagd te zijn. Naast een weergave van de
stand van zaken in het CCvD en CI-overleg zijn de certificatie-instellingen verder
niet geïnformeerd over het proces, omdat er tot het overleg van gisteren geen
voortgang was. Over de praktijkvalidatie van de schema’s het volgende: de wens
van SIKB deze pas na vaststelling, dus in 2018, te laten uitvoeren heeft de Raad
voor Accreditatie niet gehonoreerd. Dat, in combinatie met de deadline vanuit I&W
voor de Rbk, heeft geleid tot de huidige strakke planning. Kiwa en SGS hechten
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eraan te vermelden dat zij indertijd hebben aangegeven wel praktijkvalidatie van
schema’s te willen uitvoeren, maar pas als die schema’s definitief zijn vastgesteld.
Op een vraag van de heren Pijpker en Van der Bom stelt de heer De Koning dat hij
niet verwacht dat het informeren van de certificaathouders over het uitblijven van
RvA-evaluatie voor hen een meerwaarde zal hebben. Wel moet er communicatie
plaatsvinden over de inhoudelijke wijzigingen en datum van in werking treden.
Op een vraag van de heer Timmermans stelt de heer Beckman-Lapré dat de
overheid niet de werkwijze van de Raad voor Accreditatie voorschrijft.
3.

Vaststellen eisen aan Kwaliteitsmanagementsysteem ‘light’
De vergadering heeft geen behoefte aan een toelichting op dit agendapunt.
Vragen/suggesties/opmerkingen
De heer Kaasenbrood stelt dat de nieuwe derde optie een volwaardige optie
is. Hij adviseert daarom om de term ‘light’ verder niet te gebruiken.
Besluit
Het CCvD besluit het bestuur van SIKB te adviseren om de nu voorliggende
versie van de Notitie KMS Light, gedateerd 14 december 2017, vast te stellen
en de inhoud ervan te verwerken in de certificatieschema’s onder BRL SIKB
1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500 en 11000.

4.

Vaststellen geactualiseerde versie BRL en protocol Mechanisch boren
De vergadering heeft geen behoefte aan een toelichting op dit agendapunt.
Vragen/suggesties/opmerkingen
De heer Van Oosten stelt dat twee tekstpassages in par. 1.5.2 van BRL SIKB
2100 elkaar tegenspreken. Deze passages gaan over de erkenningsplicht op
basis van BRL SIKB 2100 bij het uitvoeren van een mechanische boring voor
een bodemenergiesysteem. Uit de gevoerde discussie blijkt dat de in de
vergadering aanwezige leden van de Permanente Technische Commissie
Mechanisch boren (PTC) het niet met elkaar eens zijn over welke van beide
passages correct is.
Op een vraag van de heer Kaasenbrood wordt bevestigd dat een
boormeester ook een ander als assistent kan hebben dan een boormeester in
opleiding; de veldwerkersregeling is niet van toepassing op andere functies
dan die in de wet zijn aangewezen.
De heer De Koning licht het vervolg op deze versie van BRL SIKB 2100 toe.
In 2018 zal een studie naar de op technische gronden gewenste reikwijdte
van deze BRL worden uitgevoerd. Het is dan aan het ministerie van I&W om
te bezien of dat ook leidt tot een wijziging van de erkenningsplicht voor
mechanisch boren, Verder zal zoals eerder besproken een definitiestudie
worden uitgevoerd die bekijkt op welke manier een geactualiseerde versie
van de EGB-richtlijn Brandputten kan worden ingebouwd in het
certificatieschema onder BRL SIKB 2100. Het projectplan daarvoor zal in het
CCvD worden behandeld.
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Op een vraag van de heer Van der Wee wordt geantwoord dat aan het
bevoegde gezag, als één van de organen die over de toelating van een
alternatieve werkwijze op een project beslist, in de BRL geen specifieke eisen
worden gesteld. Dat gebeurt op generiek niveau vanaf 1 januari 2018 wel in
de Wabo (wet VTH).
Besluit
Het CCvD besluit:
1. Het Programmabureau SIKB te verzoeken om (actie) op zo kort
mogelijke termijn een extra bijeenkomst van de PTC te organiseren,
onder voorzitterschap van de heer Kaasenbrood, met als onderwerp
de vraag of een mechanische boring voor een bodemenergiesysteem
mag worden uitgevoerd door een wel voor BRL SIKB 2100, maar niet
voor BRL SIKB 11000 erkend bedrijf. Vanwege de samenhang met
BRL SIKB 11000 worden ook de leden van die
begeleidingscommissie voor dit overleg uitgenodigd;
2. De vaststelling van de nu voorliggende versie van het
certificatieschema onder BRL SIKB 2100 aan te houden, in
afwachting van de resultaten van het hierboven genoemde overleg.

ArdG

5.

Vaststellen geactualiseerde versie BRL en protocol Bodemenergie
Inleiding
De vergadering heeft geen behoefte aan een toelichting op dit agendapunt.
Vragen/opmerkingen/suggesties
De heer Keijzer stelt dat de in de BC gemaakte afspraken over de minimum
tijdbesteding door de certificatie-instelling niet correct in BRL SIKB 11000 zijn
overgenomen. Daarnaast verzoekt hij om het in het CI-overleg besproken
praktijkpunt over te nemen in paragraaf 3.3/3.4 van de BRL, door de
volgende zin toe te voegen: “De interne auditor is onafhankelijk van het te
beoordelen proces en project”. Dit moet overigens ook in BRL SIKB 2100
gebeuren.
Besluit
Het CCvD besluit:
1. Het onderwerp minimum tijdbesteding door de certificatie-instelling
toe te voegen aan de agenda van het bij het besluit onder
agendapunt 4 bij 1 genoemde overleg;
2. De vaststelling van de nu voorliggende versie van het
certificatieschema onder BRL SIKB 11000 aan te houden, in
afwachting van de resultaten van het hierboven genoemde overleg.

6.

Voortgang protocol 7510
Inleiding
Gebleken is dat in de begeleidingscommissie voor protocol 7510 nog geen
overeenstemming over alle punten is bereikt. De heren Sterk en Van der Bom
hebben beiden hierover een memo aan het CCvD gezonden. Zij lichten dit in
algemene termen toe. Op voorstel van de heer Van den Burg wordt zo snel
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mogelijk een vergadering van de begeleidingscommissie belegd, met als doel
deze overeenstemming te bereiken. De heer De Koning wijst erop dat de
kans op succes het grootst is als van de kant van RWS aparte
vertegenwoordigers de rol van regelgever, resp. de rol van opdrachtgever, op
zich nemen.
Vragen/opmerkingen/suggesties
De vergadering heeft op dit moment verder geen reactie bij dit agendapunt.
Besluit
Het CCvD verzoekt het Programmabureau SIKB (actie) op zo kort mogelijke
termijn een extra bijeenkomst van de begeleidingscommissie te organiseren.

JdB

7.

Vaststellen gewijzigde versie Veldwerkersregeling en protocol 2003
Inleiding
De heer De Groof licht agendapunt 7a, de op 5 oktober 2017 vastgestelde
Veldwerkersregeling, kort toe. De belangrijkste voorgestelde inhoudelijke
aanpassing is het schrappen van het woord “eigen”, omdat ingehuurde
werknemers toch al als eigen personeel moeten worden gezien.
Desgevraagd bevestigt de heer Beckman-Lapré dat het ministerie van I&W
geen bezwaar heeft tegen het schrappen van het woord “eigen” uit de
Veldwerkersregeling.
Mevrouw Kooiman licht agendapunt 7b, de nieuwe versie van protocol 2003,
kort toe. In het protocol zijn de volgende punten verwerkt:
- De aangepaste Veldwerkersregeling, conform agendapunt 7a;
- De gewijzigde NEN 5717 (versie 2017), die op 1 december 2017 door
NEN is gepubliceerd. Met name de gehanteerde definities in protocol
2003 zijn gelijkluidend aan die in NEN 5717 gemaakt.
In de agenda was per abuis aangekondigd dat ook de HUF-toets in het
protocol verwerkt is. Van BRL 2000 zijn echter nog geen resultaten van de
HUF-toets ontvangen.
Aandachtspunt is NEN 5720. Hiervoor loopt een aanpassingstraject, maar de
definitieve versie is nog niet beschikbaar. Deze is, afgezien van een enkele
tekstuele aanpassing, daarom ook niet verwerkt in de voorliggende versie van
protocol 2003. Verwacht wordt dat de nieuwe versie van NEN 5720 wel
binnenkort zal verschijnen en per 1 april 2018 in de Regeling Bodemkwaliteit
zal worden opgenomen. Wijzigingen die deze norm met zich meebrengt
zullen worden meegenomen in een eerstvolgende actualisering van protocol
2003, naar verwachting per 1 januari 2019. Er vindt nauwe afstemming plaats
tussen SIKB en de projectleider bij NEN, om te voorkomen dat in de praktijk
discrepanties ontstaan in de periode tussen 1 april 2018 en 1 januari 2019.
Vragen/suggesties/opmerkingen
Op een vraag van de heer Van Lokven antwoordt mevrouw Kooiman dat het
onderdeel over de wijze van uitvoeren van asbestonderzoek uit de nieuwe
NEN 5720 in de nieuwe versie van protocol 2003 per 1 april 2018 nog niet zal
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worden overgenomen. Voor de hierboven vermelde volgende versie van het
protocol zal dit worden bekeken.
De heer Van den Berg vraagt of het opnemen van een verwijzing naar NEN
5104 een bewuste keuze is. Dit is, ondanks het feit dat deze NEN formeel is
vervallen, wel het geval. De praktijk is nog niet (volledig) toegerust op het
werken met de vervangende NEN-EN-ISO 14688. Mede daarom is de NEN
5104 ook nog opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit.
Besluit
Het CCvD en AC besluiten het bestuur van SIKB te adviseren:
1. de nu voorliggende versie 3.12/c2 van de Notitie
Veldwerkersregeling vast te stellen;
2. de nu voorliggende versie 5.2c van protocol 2003 vast te stellen.
8.

Inventariseren reacties op het gewijzigde document Essentiële eisen
voor ILT-toezicht
Inleiding
De voorzitter wijst erop dat de titel van dit agendapunt in de agenda niet
correct is. Het gaat niet om het vaststellen van het document, maar om het
inventariseren van punten om ter kennis aan het ministerie van I&W te geven.
De titel van het agendapunt is hierboven gecorrigeerd weergegeven.
De heer De Koning licht het agendapunt kort toe. Aanleiding is het herzien
van diverse documenten, soms redactioneel, soms in forse mate (BRL 7500
en BRL 9335). Het is aan het ministerie van I&W om de reikwijdte van het
publieke toezicht (ILT) te bepalen. De selectie van Essentiële Eisen beoogt
eraan bij te dragen dat het publiek toezicht risico-gestuurd is. De rol van het
CCvD is, naast het uitgeven van het document zelf, het beoordelen of de
eisen correct zijn overgenomen uit de SIKB-documenten. Daarnaast advies
en suggesties aan het ministerie over de vraag op welke wijze de consistentie
in selectie van essentiële eisen geborgd of verbeterd kan worden. In de
secties is de (aanvulling op de) huidige selectie besproken en zijn diverse
vragen gesteld en suggesties gedaan. Het vervolg is een overleg met het
ministerie van I&W in januari, waarna vaststelling van het document kan
plaatsvinden (op 1 februari 2018, tegelijk met de beoordelingsrichtlijnen en
protocollen).
Vragen/opmerkingen/suggesties
De heer De Baat stelt dat het nu voorliggende document niet duidelijk aan de
Sectie Meten & Advies is voorgelegd. Daardoor is onduidelijk gebleven welke
eisen nieuw zijn toegevoegd aan het document en welke er al eerder in
stonden. Ook waarom een eis is geselecteerd als essentieel is niet aan de
Sectie onderbouwd.
De heer Fokkens herinnert aan een eerder gemaakte afspraak dat ILT een
overzicht zou geven van eisen waarop relatief vaak overtredingen worden
vastgesteld. De heer De Koning stelt daarop dat ILT later heeft aangegeven
dat een dergelijke monitoring niet uitvoerbaar is.
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Besluit
Het CCvD besluit het Programmabureau SIKB (actie) te verzoeken om een
bijeenkomst te beleggen tussen het CCvD en I&W, zodat zij van gedachten
kunnen wisselen over de (achtergronden van de) huidige selectie. De heren
Fokkens, Pijpker, Groeneveld, De Baat (vervanger Van Mullekom) en
Beckman-Lapré laten desgevraagd weten aan deze bijeenkomst te willen
deelnemen. Daarnaast zal namens het ministerie van I&W ook de heer
Michiel Gadella deelnemen, en namens het bestuur van SIKB de heer
Laurent Bakker.

WdK

9.

Vaststellen gewijzigde examenregeling milieukundig begeleider
Inleiding
De heer De Groof licht dit agendapunt kort toe. Belangrijkste inhoudelijke
aanpassing in het Examenreglement is dat het, in lijn met protocol 6001, de
mogelijkheid creëert voor kandidaten die een opleiding hebben gevolgd op
ten minste MBO-4 niveau om praktijkexamen te doen zonder eerst te zijn
geslaagd voor het theorie-examen.
Vragen/opmerkingen/suggesties
Op een vraag van de heer Van Lokven stelt de heer De Groof dat de
examenregeling alleen van toepassing is op BRL SIKB 6000 met protocol
6001. Actie: de heer Van Lokven gaat na of bij zijn achterban behoefte
bestaat aan een examenregeling gericht op protocol 6003.
Op een vraag van de heer Fokkens zegt de heer De Groof dat de
examencommissie bestaat uit de inhoudelijk deskundigen de heren Van Vliet
(KVM Consult), Van de Sande (PS Groep) en Scheepers (Geonius), en een
deskundige op het gebied van examinering, de heer De Gooijer (Hobéon
SKO).
De heer De Baat wijst erop dat in figuur 1 van het Examenreglement de
tekstblokjes bovenaan elk van de te volgens stromen de indruk wekken dat zij
een stap vormen in de stroom. Duidelijker moet worden gemaakt dat het
koppen zijn boven de kolommen.
De verwijzingen naar CROW 132 zijn verouderd. Actie: de heer Pijpker
ontwikkelt een tekstvoorstel, met het oog op het feit dat nu nog onduidelijk is
of de gecorrigeerde versie van CROW 400 wel op 1 januari 2018 in werking
zal treden. Verzocht wordt om een overgangstermijn van een jaar, waarin
men nog mag uitgaan van CROW 132.
De heer Fokkens wijst erop dat de weergave van de financiële gevolgen
onduidelijk is.

MvL

JP

Besluit
Het CCvD besluit de nu voorliggende versie 11/c3 van het Examenreglement
MKB, na verwerking van de in de vergadering gemaakte opmerkingen, en
versie 5.0/c2 van het Functiedocument MKB vast te stellen.
10.

Vaststellen Jaarrapportage certificatietoezicht over 2016
Inleiding
De heer Doekemeijer licht dit agendapunt kort toe. Belangrijkste trend is een
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duidelijke afname in de geconstateerde afwijkingen.
Vragen/opmerkingen/suggesties
De heer Keijzer vermoedt dat het de afgelopen jaren niet of slechts beperkt
wijzigen van de documenten een van de oorzaken is van de dalende trend in
het aantal geconstateerde afwijkingen.
De heer Groeneveld ziet bij BRL 9335 wel een significante toename van het
aantal geconstateerde afwijkingen op het punt transportgeleidebiljetten. Een
duidelijke oorzaak is niet aan te wijzen, dit zal worden nagegaan.
De heer Knaapen complimenteert betrokkenen, met name de certificatieinstellingen, met de geleverde inspanning en het nu voorliggende resultaat
daarvan. Hij vraagt zich af of de in de documenten doorgevoerde
verbeteringen wellicht ook hebben bijgedragen aan de afname van het aantal
geconstateerde afwijkingen.
De heer Fokkens wil graag weten of de ILT, en wellicht andere bevoegde
toezichthouders, de in de Jaarrapportage gesignaleerde trend ook
waarnemen. De heer Timmermans stelt dat de ILT bij Bodemenergie NL heeft
aangegeven dat er nog behoorlijk wat bedrijven zijn die niet klaar zijn voor
een erkenning op basis van BRL SIKB 11000.
De heer Van der Bom verzoekt om de kolommen in de bijlagen te voorzien
van koppen.
Het College besluit
De nu voorliggende versie van de Jaarrapportage certificatietoezicht 2016,
na verwerken van het voorstel van de heer Van der Bom, vast te stellen.
11.

Stand van zaken project ‘Bodemonderzoek van de toekomst’
Inleiding
Mevrouw De Graaf licht dit agendapunt toe, aan de hand van een ter
vergadering verspreide (en bij dit verslag gevoegde) presentatie. Na de
bespreking van de Handreiking Bodemverdichting zijn nu twee andere in
ontwikkeling zijnde documenten uit dit project aan de orde, te weten
handreikingen voor grootschalig onderzoek van (diffuse)
metalenverontreiniging, resp. monitoring afdeklagen.
Enkele jaren geleden is al gewerkt aan de ontwikkeling van een document
voor screeningstechnieken. Binnen dit project is dit traject weer opgepakt. De
bijgaande presentatie bevat de hoofdpunten van het tot nu toe doorlopen
proces en de in de naaste toekomst te zetten stappen.

AndG

Vragen/opmerkingen/suggesties
Op een vraag van de heer Van Schaik bevestigt mevrouw De Graaf dat een
Handreiking wordt ontwikkeld en niet, zoals in de meegezonden flyers is
vermeld, een Richtlijn.
Op voorstel van de heer Fokkens wordt voor de te organiseren
themabijeenkomst (actie) contact gezocht met het Uitvoeringsprogramma van
het Convenant Bodem en Ondergrond (contactpersoon dhr. R. Smolders,
Gemeente Breda). De heer Hutter signaleert dat de juridische mogelijkheden
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voor het gelijkwaardig beschouwen van nieuwe onderzoekstechnieken aan
traditionele onderzoekstechnieken nog niet geheel duidelijk zijn. De heer De
Koning stelt dat het ijken van de resultaten van nieuwe onderzoekstechnieken
aan die van de traditionele methoden nodig is.
De heer Van Lokven wijst op de mogelijkheden die de nu gestarte
concurrentiegerichte dialoog (in het kader van het kennisbudget van het
Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020) wellicht biedt voor dit traject,
bijvoorbeeld voor bodemverdichting.
12.

Verslag vorige vergadering, 5 oktober 2017
De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast, met dank aan de opsteller
ervan, mevrouw Kooiman.
Naar aanleiding van pag. 8, agendapunt 8 vraagt de heer Fokkens of iets is
gedaan met het voorstel om meer eigenaren en terreinbeheerders bij de
commissie te betrekken. De heer De Koning antwoordt dat in dit kader
Brandweer Nederland is benaderd. Die heeft hierop positief gereageerd en
zal worden betrokken bij het bij agendapunt 4 besproken projectplan.
Daarnaast zal (actie) met eenzelfde verzoek contact worden gezocht met
Vitens.

ArdG

13.

Mededelingen en rondvraag
Mededelingen
De voorzitter deelt namens de heer Taen van LRQA mee dat alle voorheen
door LRQA gecertificeerde bedrijven nu zijn overgestapt naar een andere
certificatie-instelling.
Rondvraag
De heer Groeneveld heeft vernomen dat een lijst van bedrijven wordt
opgesteld, die ook landelijk zou worden gedeeld met handhavers. Zijn
achterban vraagt op welke gronden bedrijven op die lijst worden geplaatst en
of inzage in de lijst mogelijk is. Mevrouw De Graaf stelt dat in het kader van
de ontwikkeling van risico-gestuurd bodemtoezicht een systeem wordt
voorbereid waarbij overheden onderling informatie uitwisselen over bedrijven
die overtredingen hebben begaan. SIKB ontwikkelt ter voorbereiding daarop
samen met Bodem+, de Werkgroep Ketenonderzoek Baggeren,
Rijkswaterstaat en toezichthoudende instanties uniforme controlelijsten voor
bodemtoezicht. Einddoel is om via digitale uitwisseling van toezichtresultaten
de bedrijven waar handhavingsacties zijn uitgevoerd landelijk zichtbaar te
maken voor toezichthouders. Deze informatie zal niet worden gedeeld met
bedrijven en opdrachtgevers. De uitwisseling van toezichtsinformatie tussen
overheden zal op vrijwillige basis plaatsvinden. De vraag van de heer
Groeneveld of een bedrijf dat op de lijst staat daar ook nog ooit weer vanaf
kan komen blijft voor dit moment onbeantwoord. Actie: mevrouw De Graaf
gaat dit na.

AndG

14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.35 uur. De back-up vergadering van
1 februari 2018 gaat door.
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Bijlage
Presentatie mevrouw De Graaf bij agendapunt 11.

Acties
Openstaand uit deze vergadering
Vergadering

Actor

Actie

Stand van zaken

14-12-2017

ArdG

Overleg vindt plaats
op 18-01-2018.

14-12-2017

JdB

14-12-2017

WdK

14-12-2017

MvL

14-12-2017

JP

14-12-2017

AndG

14-12-2017

ArdG

14-12-2017

AndG

Extra bijeenkomst van de PTC Mechanisch boren
met BC BRL SIKB 11000 organiseren, met als
onderwerpen 1) de vraag of een mechanische
boring voor een bodemenergiesysteem mag
worden uitgevoerd door een wel voor BRL SIKB
2100, maar niet voor BRL SIKB 11000 erkend
bedrijf en 2) minimum tijdbesteding certificatieinstellingen bij beoordelingen voor BRL SIKB
11000.
Extra bijeenkomst van de BC protocol 7510
organiseren.
Overleg tussen CCvD en I&W over Essentiële
eisen organiseren.
Bij achterban nagaan of behoefte bestaat aan een
examenregeling gericht op protocol 6003.
Tekstvoorstel ontwikkelen voor het
Examenreglement en Functiedocument MKB over
CROW 400.
Voor de te organiseren themabijeenkomst contact
zoeken met het UP Convenant Bodem en
Ondergrond.
Vitens benaderen met vraag of zij betrokken
willen worden bij project Brandputten.
Nagaan of een bedrijf dat op de lijst staat daar
ook nog ooit weer vanaf kan komen.

Overleg vindt plaats
op 10-01-2018.
Overleg vindt plaats
op 12-01-2018.

Openstaand uit vorige vergaderingen
Vergadering

Actor

Actie

Stand van zaken

18-04-2013

JdB,
JKe, EE

bespreken verschil in audittijd 9001 bij dezelfde of
bij verschillende CI bij systeemcertificatie.

uitvoering zodra aan
de orde in traject BRL
SIKB 15000.

11-12-2014

ArdG

10-12-2015

WdK

afdichten van boorgaten en peilbuizen meenemen
bij aanpassing van BRL SIKB 2000.
projectplan herstart project BRL SIKB 15000
presenteren.

10-03-2016

ArdG

10-03-2016

ArdG

implementatie van alternatieve werkwijzen bij
accreditatieschema’s aankaarten bij de RvA.
mogelijkheden onderzoeken tot het bijhouden in
een apart document van vigerende versies van
documenten.

uitvoering na besluit
bestuur op basis van
door Programmaraad
verzochte nadere
verkenning naar de te
behalen winst.
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Vergadering

Actor

Actie

Stand van zaken

10-03-2016

ArdG

mogelijkheden onderzoeken om wijzigingen in
wijzigingsbladen ook te presenteren in een
parallelle versie van BRL of protocol, onder
vermelding van de datum van elke wijziging.

Voorstel: met ingang
van nieuwe versies
per 01-04-2018
publiceren:
 vastgesteld
document
(formele status)
 wijzigingsblad
(formele status)
 document met
wijzigingen uit
wijzigingsblad
zichtbaar
verwerkt, inclusief
datum wijziging
(informele status)

23-06-2016

MB-L

22-06-2017

SK

22-06-2017

ArdG

05-10-2017

PvM

nagaan of de Waterwet milieukundige begeleiding
van waterbodemsaneringen verplicht stelt.
een brede begeleidingscommissie betrekken bij de
toekomstige aanpassing van protocol 6003.
in het Register van alternatieve werkwijzen
duidelijker vermelden dat het toepassen van een
alternatieve werkwijze slechts op één specifiek
project is toegestaan. Daarnaast een vierde
alternatieve werkwijze die intussen zou zijn
beoordeeld toevoegen.
Aanleveren discussienotitie over uitwisseling van
digitale veldgegevens vanuit de branche

05-10-2017

AndG

Bezien scope handreiking bodemverdichting
Bodemonderzoek van de Toekomst.

05-10-2017

SK

Samenstellen brede begeleidingscommissie voor
update Richtlijn Brandputten.

05-10-2017

JdB

Controleren tekst BRL’en op formulering reikwijdte
alternatieve werkwijze

05-10-2017

WdK

Organiseren CCvD-vergadering 21 juni 2018 ‘op
locatie’ met rondleiding

Vergadering

Actor

Actie

16-04-2015

SIKB-PB overleg organiseren met de heer Keijzer en de
Raad voor Accreditatie over de interpretatie van
het begrip persoonscertificatie.

18-06-2015

MB-L

In laatste controle
voor 01-02-2018.

Afgerond

concept-resultaten onderzoek Deltares naar
reikwijdte erkenningplicht mechanisch boren ter
bespreking voorleggen.

Stand van zaken
; achterhaald door
nieuwe werkvorm RvA
jegens
Schemabeheerders.
; achterhaald,
nieuwe onderzoek
wordt voorbereid, zie
ook agendapunt 4.

- 12 -

Vergadering

Actor

16-04-2015

SIKB-PB overleg organiseren met de heer Keijzer en de
Raad voor Accreditatie over de interpretatie van
het begrip persoonscertificatie.

06-10-2016

ArdG

praktijkervaring met essentiële eisen periodiek
agenderen.

15-12-2016

WdK

met de ILT bespreken: de door het College
geformuleerde zorgen over de recente uitspraak
van de Raad van State over het al dan niet
asbestverdacht zijn van grondmonsters met puin.

22-06-2017

JdB/ BvO uitwerking extra eisen bij KMS light afstemmen op
de manier waarop het in BRL SIKB 7700 is
gedaan.
ArdG
onderscheid tussen personen in opleiding en
andere assistenten in de Notitie
Veldwerkersregeling uitwerken.
SIKB
documenten zoals verstuurd aan RvA voortaan
delen met leden CCvD.
JvdB
nadere terugkoppeling geven op het niet
overnemen van door Rijkswaterstaat ingebrachte
punten die niet zijn overgenomen.
WdK
het bestuur van SIKB verzoeken om met het
ministerie van I&M het gesprek aan te gaan over
de beoogde frequentie van wijziging van bijlage C
Rbk.
ArdG
Delen resultaten HUF-toetsen met CCvD-leden.
ArdG
Uitnodigen CCvD-leden voor optionele extra
vergadering op donderdag 1 februari 2018.
WS
Doorgeven redactionele suggesties Bijlage X aan
het programmabureau van SIKB.
ArdG
Voorleggen winstpunten harmonisatie / Bijlage X
aan begeleidingscommissies voor BRL 2100 en
BRL 11000.
ArdG
Opnemen in toelichting op veldwerkersregeling dat
afspraken ook gelden voor externe veldwerkers.
ArdG
Doorlopen tekst veldwerkersregeling op gebruik
van term ‘veldmedewerker’.
ArdG
Agenderen gewijzigde protocollen a.g.v.
verwerking veldwerkersregeling voor vergadering
december 2017.
JdB
Maken procesafspraken tussen Rijkswaterstaat en
begeleidingscommissie over verwerking
nagekomen punten in protocol 7510.
SK
Verwerken opmerkingen op verslag vorige
vergadering.
ArdG/SK Duidelijker zichtbaar maken van actiepunten en
besluiten in het verslag.

22-06-2017

22-06-2017
22-06-2017

22-06-2017

05-10-2017
05-10-2017
05-10-2017
05-10-2017

05-10-2017
05-10-2017
05-10-2017

05-10-2017

05-10-2017
05-10-2017

Actie

Stand van zaken
; achterhaald door
nieuwe werkvorm RvA
jegens
Schemabeheerders.
; wordt ingevuld via
overleg tussen I&W
en sector 12-01-2018.
; overleg over deze
relatie loopt in
verschillende
samenstellingen.
Daarnaast loopt
onderzoek met brede
BC.
; zie agendapunt 3.
; zie agendapunt 7a.

doorlopend.
; zie agendapunt 6.
; dit onderwerp
wordt regelmatig met
I&W besproken.
.
; vergadering gaat
door.
; suggesties zoveel
mogelijk verwerkt.
; zie agendapunten
4 en 5.
, zie agendapunt 7a.
; zie agendapunt 7a.
, zie agendapunt 7b.
; zie agendapunt 6.
; zie agendapunt 12.
.

