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Aanwezig Werkt bij  Afgevaardigd door of rol 

ir. Th. Edelman  Voorzitter 

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 

ing. J. Keijzer Kiwa VOC 

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

drs. H.H. Koster DHV VKB 

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

drs.ing. G.J. Pijpker Acorius VVMA 

drs. E.P.Th. Ruwiel VROM VROM 

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

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

 

Afwezig Werkt bij Afgevaardigd door of rol 

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

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

ir. J.W. Hutter Alcontrol FeNeLab 

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

dhr. P.J. Schouwstra Provincie Fryslân IPO 

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

drs. S.P. Wijn DCMR Milieudienst Rijnmond VNG 

 

Gasten Werkt bij Gast bij 

ir. S. Dijkstra NEN agendapunt 4 

dhr. E.C. Doekemeijer ECD Milieu agendapunten 5 en 6 

mr.drs. W. de Koning SIKB-programmabureau hele vergadering 

mw.drs. M. Springer-Soer Royal Haskoning agendapunt 4 

 

 
Actie Verslag 

  

 De agendapunten 1 en 2 zijn behandeld door alleen het Accreditatiecollege 

Bodembeheer. 

  

 Gedeelte CCvD met Accreditatiecollege Bodembeheer 

  

 3. Opening en vaststelling agenda CCvD 

 De voorzitter opent de vergadering van het CCvD Bodembeheer om 10.00 uur en heet 

iedereen welkom. De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 
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 4. Definitief vaststellen BRL en AS SIKB 2000, waarbij ook protocol 2006 

wordt opgenomen in het certificatieschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdG 

 

 

 

SIKB 

 

 

 

JKe, AdG 

en MS 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Koster geeft desgevraagd aan dat de vanuit de VKB ingebrachte reactie is 

behandeld en dat het resultaat daarvan vaststelling niet in de weg hoeft te staan. 

Belangrijk onderdeel van de reactie van de VKB was dat redactie nodig is op alle 

normatieve documenten, ook die in andere schema‟s. Verder hebben de normatieve 

documenten, door de verwijzing ernaar vanuit de regelgeving, een sterker juridische 

positie gekregen. Vanuit de VKB is het voorstel gedaan om de documenten juridisch 

robuuster te maken. Walter de Koning geeft aan dat één van de uitgangspunten altijd is 

geweest dat het personeel in het veld met de documenten moet kunnen werken. Hij stelt 

daarom voor om het juridische punt te adresseren door in overleg te blijven met 

toezichthouders en handhavers. Het Programmabureau SIKB stelt verder een 

redactiecommissie in voor het redactioneel in orde maken van alle documenten. In 

afwachting daarvan heeft een apart aangestelde lezer alvast redactioneel commentaar 

geleverd op BRL SIKB 2000, wat ook in de nu voorliggende versie van het document is 

verwerkt.  

 

De vergadering stelt vast dat er in de toekomst meer technieken in het schema zullen 

worden beschreven. Walter de Koning licht het proces toe dat daartoe moet leiden, 

waarin het project EUREKA een belangrijke rol speelt. De verwachting is dat de 

uitbreiding in de loop van 2010 voor besluitvorming kan worden voorgelegd; 

 

De certificatie-instellingen geven de volgende reactie op de documenten: 

1) in BRL SIKB 2000, par. 1.5, staan nu twee definities, een van „veldwerkruimte‟ en 

een van „vestigingsplaats‟, wat tot onduidelijkheid rond het vaststellen van het 

aantal audits leidt. De tekst wordt verduidelijkt; 

2) BRL SIKB 2000, par. 2.1.2 en par. 2.2 bevatten nog altijd tegenstrijdige teksten 

over het afwijken onder certificaat. Teksten worden redactioneel herzien; 

3) aan BRL SIKB 2000, par. 3.1.5 (over het inhuren van personeel), is een zin over 

uitbesteding toegevoegd. Dit past niet en de zin wordt verwijderd; 

4) aan aantal opmerkingen bij BRL SIKB 2000, par. 6.2.3. De tekst bij de eerste, 

derde en vijfde bolletjes wordt aangepast; 

5) protocol 2006, hoofdstuk 1: bij uitvoering van een partijkeuring met mechanisch 

boren uitvoering volgens protocol 2006 verplicht stellen. In deze tekst dus 

gronddepots niet uitzonderen; 

6) er is nog geen overgangsregeling opgesteld. Walter de Koning geeft aan dat de 

documenten nog moeten worden voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie en 

dat we eerst hun reactie afwachten. Actie: na afronding van deze toets zal de 

overgangsregeling worden geformuleerd; 

7) de Raad voor Accreditatie heeft aangegeven dat de certificatie-instellingen zich 

apart moeten laten accrediteren voor het afgeven van certificaten voor protocol 

2006. Actie: SIKB bespreekt nog met Raad voor Accreditatie of ook certificatie-

instellingen die geen certificaten voor protocol 2006 gaan afgeven dit moeten 

doen. 

  

Actie: Jan Keijzer en Marloes Springer zorgen voor de verwerking van de reactie van het 

College in de teksten van BRL SIKB 2000 en protocol 2006. 

 

Walter de Koning geeft aan dat protocol 7002, „Uitvoering van in-situ bodemsaneringen‟ 

wordt uitgebreid met eisen aan mechanisch boren in het kader van in-situ 

bodemsaneringen. 

 

Jan Knaapen geeft aan dat de kwalitatieve beschrijving van de financiële gevolgen in het 

besluitformulier onvoldoende input levert voor het nemen van een besluit. De 
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SIKB 

vergadering geeft aan dat de uitbreiding van de werkzaamheden in AS SIKB 2000 

waarschijnlijk wel financiële gevolgen heeft. 

Actie: de beschrijving van de financiële gevolgen voortaan uitbreiden.  

 

Eddie Alders heeft per e-mail aangegeven dat kleine bedrijven relatief zwaarder belast 

worden door de vigerende auditfrequentie. Eric Ruwiel geeft aan dat dit generiek wordt 

besproken in de werkgroep strategie. 

 

De vergadering heeft geen opmerkingen bij de nu voorliggende versie van AS SIKB 2000. 

 

Het CCvD besluit: 

 de nu voorliggende versies van BRL SIKB 2000 en protocol 2006, na verwerking van 

de gemaakte opmerkingen, definitief vast te stellen; 

 reactie 5 vanuit de certificatie-instellingen te verwerken in het Interpretatiedocument 

bij BRL SIKB 1000; 

 protocol 7002 uit te breiden met eisen aan mechanisch boren bij in-situ saneringen. 

 

Het Accreditatiecollege besluit: de nu voorliggende versie van AS SIKB 2000 definitief 

vast te stellen. 

  

 5. Jaarrapportage certificatietoezicht, Metarapportage accreditatieschema’s 

en evaluatie visitatie bevoegde overheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECD 

 

 

SIKB 

Walter de Koning bevestigt desgevraagd dat het CCvD Bodembeheer het orgaan is dat 

het evaluatierapport over de visitatie van de bevoegde overheden vaststelt. 

 

Jaarrapportage certificatietoezicht 

De vergadering brengt het volgende in: 

 het aantal vastgestelde afwijkingen per audit groeit. Het rapport trekt daaruit de 

conclusie dat minder zorgvuldig wordt gewerkt. De vergadering vraagt zich af of 

meer ervaring bij de auditoren niet ook een oorzaak kan zijn. De certificatie-

instellingen geven aan dat de wijze van auditen in de loop van de jaren niet 

wezenlijk is veranderd; 

 de laatste zin van paragraaf 0.3 verwijderen; 

 de figuur in paragraaf 2.2 uitbreiden met het proces van persoonsregistratie door de 

certificatie-instellingen. 

 

Actie: de auteur verwerkt de ingebrachte reacties. Hij past hierbij onder meer de 

kleuring, verbonden aan de onderzoeksresultaten, aan en scheidt deze ook beter van 

de feiten. Hij stuurt de daaruit resulterende versie rond aan Martin Veul, Henk Koster, 

Jurgen Pijpker en Theo Taen en verwerkt de daarbij gemaakte opmerkingen. Het 

Programmabureau SIKB publiceert de daaruit resulterende versie. 

 

Metarapportage accreditatieschema’s 

Walter de Koning licht toe dat de Raad voor Accreditatie vanaf nu ook rapporteert over 

het functioneren van de accreditatieschema‟s. Dit rapport is in eerste instantie bestemd 

voor het ministerie van VROM en voor het Accreditatiecollege. Het College neemt 

zonder opmerkingen kennis van dit rapport. 

 

Evaluatierapport visitatie bevoegde overheden 

De vergadering merkt op dat uit dit rapport blijkt dat nog geen sprake is van „gelijke 

monniken gelijke kappen‟. Dit blijkt onder meer uit het feit dat in de jaarrapportage 

certificatietoezicht conclusies worden getrokken over de uitvoering van de 

werkzaamheden door de intermediairs en dat dit minder gebeurt in deze 
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evaluatierapportage. 

Op dit moment is een landsdekkende structuur van Regionale Uitvoeringsdiensten in 

oprichting. Provincies en gemeenten zullen moeten voldoen aan van Rijkswege 

opgestelde kwaliteitscriteria. Organisaties die dit voor bepaalde taken niet kunnen, 

zullen worden verplicht deze taken over te dragen aan de Regionale 

Uitvoeringsdiensten. Thom Maas geeft aan dat het erop lijkt dat een aantal 

Uitvoeringsdiensten zich zullen willen laten certificeren. De vergadering ondersteunt het 

opstellen van een op die diensten gericht Normblad, of beter nog een 

certificatieschema, ook als een volgende stap in de richting van „gelijke monniken 

gelijke kappen‟. 

De vergadering stemt in met de in het rapport beschreven trends en herkent ook de 

kwetsbaarheid van overheden voor reorganisaties en personeelsverloop. 

  

 Het CCvD besluit:  

 te komen tot definitieve vaststelling van de Jaarrapportage certificatietoezicht over 

2006-2008 via het doorlopen van het hierboven onder „Actie‟ beschreven proces; 

 de evaluatierapportage visitatie bevoegde overheden definitief vast te stellen. 

  

 6. Vaststellen interpretaties praktijkpunten, in het bijzonder een 

wijzigingsblad bij BRL 9335 en de protocollen 9335-1 en 9335-2 en 

enkele aanpassingen aan protocol 3001 

 De vergadering heeft geen opmerkingen bij de praktijkpunten, maar verzoekt wel om 

de volgende aanpassingen aan het wijzigingsblad: 

 de bepaling dat de huidige kwaliteitsverklaringen hun geldigheid verliezen op 1 juli 

2010 verliezen vervangen door de eis dat het wijzigingsblad per die datum 

geïmplementeerd moet zijn; 

 bij wijziging nummer 2 het woord „moet‟ vervangen in „mag‟; 

 bij wijziging nummer 4 de verwijzing naar protocol 9335-1 vervangen door een 

verwijzing naar protocol 9335-9. 

  

 Het CCvD besluit:  

 de praktijkpunten vast te stellen zoals voorgelegd; 

 in te stemmen met de daaruit voortvloeiende aanpassingen aan BRL SIKB 1000; 

 het wijzigingsblad bij BRL 9335 definitief vast te stellen, na doorvoeren van de 

ingebrachte reacties.  

 

Het Accreditatiecollege besluit:  

 praktijkpunt 4, aanpassing van protocol 3001, vooral om het gebruik van 

steekbussen te bevorderen, vast te stellen zoals voorgelegd. 

  

 7.  Plan van Aanpak wegnemen knelpunten vastgesteld door de RvA 

 Walter de Koning licht het agendapunt toe. De vergadering neemt zonder verdere 

opmerkingen kennis van het Plan van Aanpak. 

  

 

 

 

 

 

 

SIKB 

 

Het CCvD besluit:  

 in te stemmen met de nu voorliggende versie van het Reglement voor het CCvD.  

 

Het Accreditatiecollege besluit:  

 Ko Baas heeft namens de Raad voor Accreditatie een reactie gegeven op de nu 

voorliggende versie van het Reglement voor het Accreditatiecollege. De vergadering 

stemt in met de nu voorliggende versie. Actie: het Programmabureau SIKB 

verwerkt, in overleg met hen, de reactie van de Raad voor Accreditatie in het 
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Reglement. 

  

 8. Mededelingen, rondvraag en sluiting Accreditatiecollege 

 Er zijn geen mededelingen en van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

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

Accreditatiecollege om 12.05 uur. 

  

 Gedeelte met alleen CCvD Bodembeheer 

  

 9. Definitief vaststellen van Interpretatiedocumenten bij BRL SIKB 1000, 

2000 en 6000 

 De vergadering geeft aan dat de aanvulling op de sanctieparagraaf de reikwijdte van de 

aanvulling (alle vestigingen van alle bedrijven) nog niet duidelijk genoeg maakt.  

  

 Het College besluit: 

 De Interpretatiedocumenten vast te stellen zoals voorgelegd, na verwerking van de 

gemaakte opmerking. De interpretaties worden direct verwerkt in de eerder deze 

vergadering vastgestelde versie van BRL SIKB 2000. 

  

 10. Vrijgeven voor een openbare reactieronde geactualiseerde BRL SIKB 0100 

en definitief vaststellen release 8.0.0 van protocol 0101 

 De vergadering heeft geen opmerkingen bij de nu voorliggende documenten. 

  

 Het College besluit:  

 de nu voorliggende versie van BRL SIKB 0100 vrij te geven voor een openbare 

reactieronde; 

 de nu voorliggende versie van protocol 0101 definitief vast te stellen. 

  

 11. Tussenrapportage ontwikkeling BRL SIKB 7600 

 Walter de Koning geeft desgevraagd aan dat SIKB beoogt een volgende versie van deze 

beoordelingsrichtlijn voor besluitvorming voor te leggen aan de vergadering van 20 

april 2010. 

  

 12. Verslag CCvD-vergadering van 3 september 2009 

 

 

 

 

 

 

 

AdG 

De vergadering maakt de volgende opmerkingen naar aanleiding van het verslag: 

 bij agendapunt 9: de vergadering vraagt of de voortgang van de werkgroep strategie 

vandaag nog ter sprake komt. Walter de Koning beschrijft in het kort de voortgang. Hij 

geeft aan dat er eind januari nog een overleg is gepland, waarvan het resultaat in de 

vergadering op 4 maart 2010 wordt ingebracht; 

 bij agendapunt 9: Jan Keijzer merkt op dat in het overleg met de certificatie-

instellingen nog niet is gesproken over aanpassingen aan het erkenningensysteem. 

Actie: dit punt alsnog inbrengen. 

 

De vergadering stelt het verslag, onder aanvulling met een actiepunt, verder 

ongewijzigd vast. 

  

 13. Mededelingen, rondvraag en sluiting CCvD 

 

 

 

 

 

 

Walter de Koning geeft desgevraagd aan dat het project voor de ontwikkeling van een 

nieuwe BRL SIKB 5000, „Advies‟, onlangs is gestart en dat wordt gestreefd naar 

oplevering in de loop van 2010. 

 

Martin Veul geeft aan dat in BRL SIKB 1000 een passage over de partijgrootte (bij 

combinatie van partijkeuring met onderzoek naar asbest in een partij) is doorgevoerd 
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AdG 

zonder dat de begeleidingscommissie daarop inspraak heeft gehad. Walter de Koning 

licht dit punt toe. De vergadering besluit dit onderwerp in de volgende vergadering te 

bespreken op basis van een uitgewerkt voorstel. Actie: dit punt agenderen voor de 

volgende vergadering. 

Jan Keijzer geeft aan dat Cobouw melding maakt van een aankomend 

certificatieschema voor zandwinputten. Eric Doekemeijer streeft naar het zo snel 

mogelijk starten van een project hiervoor. 

Henk Koster komt terug op het bespreken van de registratie van projectleiders onder 

BRL SIKB 6000 in de vergadering met certificatie-instellingen. Eric Ruwiel licht toe dat 

er geen wettelijke verplichting is voor deze registratie. 

 

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

CCvD Bodembeheer om 12.30 uur. 

 
 
Actielijst 
 

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, 18/02/10 

16/04/09 ThE waarnemer voor zetel voordragen loopt 

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 

03/09/09 AdG fraudemogelijkheid in nieuwe versie 
van protocol 1001 als praktijkpunt 
behandelen 

moet nog, eerst in CI-overleg 
van 10/02/10 

17/12/09 AdG aanpassingen aan het 
erkenningensysteem agenderen 

voor vergadering met CI‟s op 
10/02/10 

17/02/09 SIKB overleg met Raad voor Accreditatie 
over accreditatieverplichting voor CI‟s 
die geen certificaten gaan afgeven 
voor protocol 2006 

in samenloop met aanbieden 
documenten aan RvA voor 
beoordeling op 
accrediteerbaarheid 

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

z.s.m. 

17/12/09 JKe, 
AdG en 

MS 

reactie van het CCvD verwerken in 
BRL SIKB 2000 en in protocol 2006 

z.s.m. 

17/12/09 SIKB beschrijving van financiële gevolgen 
op besluitformulier uitbreiden 

uiterlijk 18/02/10 

17/12/09 ECD en 
SIKB 

ingebrachte reacties verwerken in de 
jaarrapportage certificatietoezicht 

z.s.m. 

17/12/09 AdG aanpassing in BRL SIKB 1000 over de 
maximale partijgrootte agenderen 

eerst in CI-overleg van 
10/02/10 

 

 

 


