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Actie  
door 

Nr.  

 1. Opening, vaststellen agenda, voorstelronde 

  De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers van harte welkom, in het 
bijzonder de personen die vandaag voor het eerst aan onze vergaderingen 
deelnemen: Gerben Zijlstra (werkend bij Cumela Nederland, namens VNO-NCW) 
en Arjan Veldhuizen (nu nog als toehoorder, vanaf 2023 namens Fenelab). Willie 
van den Berg wordt dit overleg vervangen door Lex Stam (namens UvW) en Arthur 
de Groof maakt het verslag namens Karin Sant.  
Het College stelt de agenda ongewijzigd vast. 
 

 2. Voortgang wijzigingen Regeling bodemkwaliteit 

 
 
 
 
 
HK 

 Henk Koster licht dit agendapunt toe. Vanwege het uitstel van het in werking treden 
van de Omgevingswet tot 1 juli 2023 probeert het ministerie van I&W daaraan 
voorafgaand een gewijzigde Regeling bodemkwaliteit (Rbk) in werking te laten 
treden. Er is wel onduidelijkheid over de inhoud van die versie van de Rbk. 
 
Het College wil (actie) het ministerie van I&W vragen naar de stand van zaken van 
de verschillende in ontwikkeling zijnde versies van de Rbk, inclusief de resultaten 
van de respectievelijke consultatierondes en wat daarmee wordt gedaan.  
 

 3. Stand van zaken Programma Versterking Kwalibo 

  Henk Koster licht dit agendapunt toe. De verschillende sporen binnen het 
Programma hebben elk een eigen tempo. Er zijn door de sector zorgen geuit over 
een aantal zaken: 

• De betrokkenheid van het private deel van de sector is niet overal even 
sterk. 

• Vanuit het onderdeel Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) wordt 
meegedeeld dat men bijna klaar is met het onderdeel 
Risicosturingsanalyse, maar over de inhoud is nog niets bekend. 

• De discussie over waar welke eisen moeten worden vastgelegd. SIKB pleit 
voor een Leidraad die beperkt is tot een aantal ordeningsprincipes en 
werkafspraken. 

Henk Koster heeft er in het stakeholdersoverleg voor gepleit om voor de nog te 
ontwikkelen overlegstructuur waar mogelijk gebruik te maken van al bestaande 
(SIKB-)overlegorganen. 
 
Reacties College 

• Jaap-Willem Hutter heeft als voorzitter van de Normcommissie 
Milieukwaliteit verzocht om terugkoppeling over de inhoud van de door 
Henk genoemde Leidraad. Jan Keijzer stelt dat gedacht wordt aan twee 
documenten, de Leidraad en een Samenwerkingsovereenkomst waarin 
nadere uitwerkingen worden vastgelegd. 

• Jaap-Willem Hutter heeft ook vernomen dat het stelsel als geheel niet ter 
discussie staat. 

• Gerben Zijlstra vraagt of meer bekend is over de Risicosturingsanalyse die 
binnen het VTH traject is uitgevoerd. Cumela Nederland vindt dat het 
aantal deelnemers wel erg beperkt is gehouden. De VVMA onderschrijft dit 
laatste. 

• Jan Keijzer vindt het vooral belangrijk dat het Programma laat zien of er 
risico’s zijn die in het huidige stelsel nog onvoldoende worden 
geadresseerd. 

• David van den Burg stelt vast dat het College het positief vindt dat het 
Programma op operationeel niveau werkt aan verbetering van het stelsel, 
maar dat een betere communicatie van de stand van zaken en de 
tussenresultaten vanuit het Programma gewenst is. Henk Koster reageert 
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daarop dat een voortgangsrapportage zoals inmiddels door het Programma 
wordt geleverd een goede stap is. 

 
 4. Vaststellen Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ArdG 
 
 
 
 
 
 
 
ArdG 

 Erik Doekemeijer, auteur van de Jaarrapportage, vat de conceptresultaten voor 
2021 samen. Traditioneel wordt deze rapportage opgesteld op basis van door de 
certificatie-instellingen aangeleverde gegevens. Sinds 2021 zijn daar gegevens 
vanuit IPLO (voorheen Bodem+)/ILT aan toegevoegd. 

• In de jaren direct vóór 2021 zijn in de schema’s relatief weinig wijzigingen 
doorgevoerd. Mede daardoor is het aantal geconstateerde afwijkingen vrij 
stabiel of dalend. 

• Een belangrijke aanbeveling is om het certificatieschema onder BRL SIKB 
2100, Mechanisch boren, te moderniseren. 

• De meeste vragen die worden gesteld gaan over de schema’s die al langer 
bestaan. 

• In deze versie van de Jaarrapportage is ook een samenvatting opgenomen 
van het verslag dat ILT heeft opgesteld over de ingekomen bodemsignalen 
en de behandeling daarvan. 

• Externe partijen stellen vast dat deze Jaarrapportage de enige 
gestructureerde rapportage is over het functioneren van een deel van het 
stelsel. 

 
Reacties College 

• Bregje van Lieshout vraagt of er verbanden zijn te leggen tussen de 
rapportage van de ILT over de bodemsignalen en deze Jaarrapportage. 
Erik Doekemeijer antwoordt dat daarvoor een statistische uitwerking nodig 
is van de zijde van de ILT. Wellicht dat we daar de komende jaren gebruik 
van kunnen maken. 

• Bas van Oosten vraagt om ervoor te waken al te scherpe conclusies te 
verbinden aan het aantal geconstateerde afwijkingen, omdat er veel 
verschillende oorzaken kunnen zijn voor afwijkingen. 

• Op een vraag van Arjan Veldhuizen antwoordt Erik Doekemeijer dat het 
aantal afwijkingen op het punt van interne audits significant is afgenomen. 
Arjan vraagt dit omdat het belang van interne audits bij accreditatie 
aanzienlijk is, en het toezicht daarop sterk ontwikkeld is. 

• Joep van der Wee valt het op dat er, evenals in voorgaande jaren, relatief 
veel afwijkingen zijn geconstateerd op het onderwerp ‘logboek’ bij BRL 
SIKB 7000. Bas van Oosten licht toe dat hij wel herkent dat in de dagelijkse 
uitvoeringspraktijk soms minder zwaar aan het belang van het logboek lijkt 
te worden getild. 

 
Besluit 
Het College neemt kennis van de resultaten en besluit: 

• De voorliggende versie van de Jaarrapportage 2021 vast te stellen, waarbij 

de vandaag besproken overwegingen worden toegevoegd aan de 

management samenvatting. 

• Actie: De volgende onderwerpen in het oog te houden voor eventuele 

thematische uitwerking op deelaspecten voor de Jaarrapportage 2022: 

• Bijhouden logboek door Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (KVP-er) 

van de aannemer tijdens saneringen. 

• Potentiële verbeterpunten bij interne audits eerst te bespreken in het 

CI-overleg. 

• Dat de resultaten van de Jaarrapportage 2021 aanleiding geven tot: 

• Actie: Het starten van een project voor de Modernisering van het 

certificatieschema onder BRL SIKB 2100, Mechanisch boren.  
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 5. Wijzigingsblad BRL SIKB 12000 Omgevingswet-proof 

  Sonja Kooiman licht dit agendapunt toe. Het betreft een vrijwillig certificatieschema 
op een activiteit waarop nu nog de Waterwet maar straks de Omgevingswet van 
toepassing is. Een kleine vijftien bemalers zijn gecertificeerd en ongeveer evenveel 
bemalingsadviesbureaus. Daarnaast is er een grote groep adviseurs die zonder 
certificaat werkt, maar wel gebruik maakt van protocol 12010 als kennisdocument. 
Het programmabureau van SIKB werkt ondertussen aan een versie 3 van het 
schema, maar in deze vergadering ligt alleen een Wijzigingsblad voor bij versie 2 
van het schema. Dit Wijzigingsblad is uitsluitend bedoeld om het huidige schema te 
laten aansluiten op de Omgevingswet. De Omgevingswet wijzigt voor bemalen een 
flink aantal termen, maar leidt (in tegenstelling tot bij saneren bijvoorbeeld) 
nauwelijks tot inhoudelijke veranderingen. De Omgevingswet geeft dan ook geen 
aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen in dit schema. Verwacht wordt dat de 
ontwerpversie van versie 3 van dit schema komend voorjaar wordt voorgelegd voor 
een openbare reactieronde. 
 
Reacties College 

• Gerben Zijlstra vraagt of het principe van Water en bodem sturend nog van 
invloed zal zijn op de inhoud van dit schema. Sonja Kooiman zegt dat dit 
zeker mogelijk is, maar dat uitspraken over welke kant dit opgaat pas 
mogelijk zijn als de provincies de Kamerbrief nader hebben uitgewerkt.  

 
Het College besluit: 

• De nu voorliggende versie van het Wijzigingsblad bij BRL SIKB 12000, 
Tijdelijke Grondwaterbemaling, vast te stellen. 

 
 6. Update Examens Milieukundige Begeleiding 

  De examens voor milieukundige begeleiding zijn indertijd ingesteld om personen 
met voldoende inhoudelijke kennis maar met nog minder ervaring toch de 
mogelijkheid te bieden om milieukundig begeleider te worden. Een aantal 
ontwikkelingen zijn aanleiding om de opzet van de theorie examens te willen 
wijzigen. In de eerste plaats zijn de eisen aan de competenties, waaronder het 
opleidingsniveau, in de protocollen bij BRL SIKB 6000 aangepast. Ten tweede is 
het slagingspercentage al een tijd opvallend laag.  
 
Tot slot is gebleken dat er examen(vragen) in de openbaarheid zijn gekomen. 
Daarop heeft SIKB hier onderzoek naar gedaan, waaruit blijkt dat inderdaad 
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, bij een relatief kleine groep en vooral 
eind 2019-begin 2020.  
 
Er is een verbeterplan opgesteld, waarvan de uitbreiding van de vragenbank 
intussen ter hand is genomen. Daarnaast wordt gewerkt aan het aanpassen aan de 
doelgroep van het leesniveau van de vragen en de antwoorden bij de 
meerkeuzevragen. 
 
Reacties College 
Bregje van Lieshout stelt vast dat het vak van milieukundig begeleider vaak wordt 
onderschat. Een zeker niveau moet daarom wel worden geborgd, waarbij wel 
rekening moet worden gehouden met het leesniveau dat van de doelgroep 
verwacht mag worden. 
 

 7. Stand van zaken projecten bodembeheer 

  Jaap-Willem Hutter licht het nu lopende project over het inbouwen van PFAS in de 
schema’s onder AS en BRL SIKB 1000 en 2000 en AS SIKB 3000 toe. Doordat 
wordt gekeken naar monsterneming en analyses is dit project van belang voor 
zowel de veldwerkbureaus als de laboratoria. 
Arthur de Groof meldt dat de NEN Taakgroep Bodembeschrijving, die de nieuwe 
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NEN 6693 ontwikkelt, in de meest recente vergadering heeft besloten om ex-situ 
partijkeuringen toch buiten de scope van de nieuwe norm te houden. Omdat het de 
bedoeling is dat NEN 5104 en 5706 bij het in werking treden van NEN 6693 worden 
ingetrokken verwijzen de verwijzingen vanuit de protocollen onder BRL en AS SIKB 
1000, deels via protocol 2001, naar NEN 5104 en 5706 dan naar niets meer. De 
Taakgroep stelt vast dat voor het vinden van een oplossing voor het gat dat 
hierdoor ontstaat naar SIKB wordt gekeken. 
 
Reacties College 
Bregje van Lieshout vraagt op welk moment de nieuwe versie van de 
certificatieschema’s onder BRL SIKB 6000 en 7000 in werking treden. Arthur de 
Groof antwoordt dat dit afhangt van de datum in werking treden van de versie van 
de Rbk van waaruit naar die nieuwe versie wordt verwezen. Het antwoord op de 
vraag die het College aan I&W gaat stellen moet hierover duidelijkheid geven. 
 

 8. Concept-verslag CCvD/AC 6 oktober 2022 

  Tekstueel  

• Jan Keijzer bij pag. 2, agendapunt 3, alinea 2: vier ketens moet vijf ketens 
zijn.  

• Jaap-Willem Hutter bij pag. 4, agendapunt 5, bij punt 8: hij heeft niet 
gezegd dat de situatie alleen maar erger wordt met de tussenversie van 
NEN 5740. De tekst na ‘weggegooid’ wordt geschrapt. 

 
Het College stelt het verslag verder ongewijzigd vast. 
 

 9.  Mededelingen en rondvraag 

  Mededelingen 

• We zijn gestart met het bemensen van de vijf nieuwe secties, zoals 
voorgesteld aan het CCvD eerder dit jaar. Er staan uitvragen uit voor 
vertegenwoordigers vanuit Certificerende Instellingen, opdrachtgevers, 
ILenT, Bodem+ en Omgevingsdiensten. Een deel van de posities is al 
gevuld. De VKB heeft de kandidaten al aan SIKB doorgegeven, het voorstel 
van Bregje om dat nu ook vanuit de VVMA te doen wordt omarmd. 

• In overleg met de Begeleidingscommissie ‘Handhavings Uitvoerings 
Methode (HUM) Graven en saneren’ is besloten de scope van het te maken 
document te verbreden naar HUM ‘Graven, saneren en toepassen’ 
(inclusief Opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en scheiden van zonder 
bewerking herbruikbare grond en baggerspecie). Dat betekent een 
samenvoeging van wat nu verdeeld is over de HUM Wbb en de HUM Bbk, 
en in lijn met de Omgevingswet. 

• Met het SIKB-congres en de voorlichtingsdagen Omgevingswet heeft SIKB 
in één maand ruim 750 belanghebbenden actief bereikt. Feedback op de 
evenementen is van harte welkom.  

• De vergaderdata voor 2023 zijn als volgt vastgesteld: donderdag 30 maart, 
donderdag 29 juni, donderdag 5 oktober (let op, dit stond verkeerd in de 
agenda) en donderdag 14 december, steeds vanaf 10.00 uur tot ca. 12.00 
uur. De vergaderingen zijn in beginsel live, in het Waterschapshuis in 
Amersfoort. Bij een relatief dunne agenda kan worden besloten om de 
vergadering online uit te voeren. 

• Het SIKB Jaarcongres 2023 vindt plaats op dinsdag 3 oktober in 1931 in 
Den Bosch. 

• Arie Deelen neemt in 2023 afscheid als voorzitter van het bestuur van 
SIKB. De vacature voor zijn opvolging wordt op 9 december opengesteld. 

• Arthur de Groof meldt dat Karin Sant in 2023 het Programmabureau van 
SIKB verlaat en daarom ook niet meer terugkeert als secretaris van het 
CCvD/AC Bodembeheer. David van den Burg bedankt Karin namens het 
College voor de voortreffelijke ondersteuning. Terwijl SIKB bekijkt wie Karin 
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in deze rol zal opvolgen neemt Arthur de Groof de rol van secretaris voor 
de eerste vergaderingen in 2023 weer op zich. 

 
Rondvraag 

• Lex Stam legt uit dat hij nu als vervanger van Willie van den Berg optreedt, 
maar dat bij het UvW zijn voordracht als zijn opvolger wordt voorbereid. 

 
 10. Afsluiting 

  David van den Burg en Arthur de Groof spreken Jaap-Willem Hutter toe, ter 
gelegenheid van zijn afscheid van het CCvD/AC Bodembeheer wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij wordt daarbij onder meer 
omschreven als kritisch met altijd het oog op een oplossing. Jaap-Willem was vanaf 
het begin betrokken bij SIKB. Als dank ontvangt hij een klein presentje. Jaap-
Willem reageert en is positief over de manier waarop SIKB de zaken organiseert en 
over het stelsel, zeker in vergelijking met hoe het in een aantal andere landen gaat. 
Jaap-Willem blijft na zijn pensionering nog wel enige tijd voorzitter van de 
Normcommissie Milieukwaliteit. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 
12:00 uur. 

 

 
Acties 
 
Nieuwe acties uit vergadering van 8 december 2022 

 
Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

08-12-2022 HK Bij het ministerie van I&W vragen naar de stand 
van zaken van de in ontwikkeling zijnde versies 
van de Rbk, inclusief de resultaten van de 
respectievelijke consultatierondes en wat daarmee 
wordt gedaan. 

Vraag gesteld, wacht 
op reactie. 

08-12-2022 ArdG Agenderen voor eerstvolgende CI-overleg, naar 
aanleiding van de resultaten van de 
Jaarrapportage certificatietoezicht 2021: 

• Bijhouden logboek door 
Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (KVP-er) 
van de aannemer tijdens saneringen. 

• Potentiële verbeterpunten bij interne audits.  

 

08-12-2022 ArdG Project starten voor modernisering van het 
certificatieschema onder BRL SIKB 2100, 
Mechanisch boren. 

 

 
Openstaand uit vorige vergaderingen 

 

Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

29-03-2018  
 
 
TV 
 
ArdG 

Overleg over de rol van het CCvD Bodembeheer in 
het proces richting het opnemen van het document 
Essentiële eisen in bijlage C Rbk: 

1. Bestuur VKB vragen of deze actie nog 
actueel is. 

2. Zo ja, afspraak plannen met Peter van 
Mullekom. 

 
 
 
1: Afgerond, de vraag 
is nog actueel. 
2: Loopt. 
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Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

26-03-2020 HK en 
AndG 

SIKB neemt mee om met betrokken partijen in 
gesprek te gaan om de implementatie van Kwalibo 
ook bij overheden te stimuleren, gekoppeld aan de 
vervolgkoers. 

Krijgt vorm: 
gesprekken met 
ministerie, 
bestuursdiscussie. 
SIKB bereidt voor een 
eigen inzicht over in 
te zetten 
vervolgstappen in 
relatie tot Evaluatie. 
Daarbij aandacht voor 
overheden, ook via 
POKB. Loopt. 

18-03-2021 AndG, 
ArdG 

Bevoegde gezagen actief betrekken bij de on-site 
meettechnieken (mits conform de richtlijnen 
uitgevoerd). 

Loopt. 

31-03-2022 HK De mogelijkheden voor werken over de grens 
verkennen, te beginnen met een gesprek met de 
OVAM (Vlaanderen). 

Mailcontact, 
telefonisch contact op 
28 november 2022. 
Terugmelding in 
volgende vergadering 
CCvD. 

31-03-2022 College Oproep aan CCvD en achterban: ervaringen met 
over de grens werken met SIKB te delen. 

Loopt. 

23-06-2022 KS Willem van der Zon uitnodigen voor deelname aan 
de nieuwe Sectie M&A 

Moet nog. 

 

 
Afgeronde acties 

 

Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

    

 
 

 


