
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
Groningenweg 10    Postbus 420    2800 AK  Gouda 
telefoon 0182-540675    www.sikb.nl 

 
 

VERSLAG 

 

Centraal College van Deskundigen Bodembeheer 
 

Datum : 14 april 2011 

Tijd : 09:30 – 11:50 uur 

Plaats : Agentschap NL in Utrecht 

Kenmerk : SIKB-CCvD Bodem_N_11_46949 

 

 

Aanwezig Werkt bij  Afgevaardigd door of rol 

ir. Th. Edelman  Voorzitter 

mw. S. Beerkens Gemeente Haarlemmermeer VNG 

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

drs. J. Fokkens Stichting Bodemsanering NS VNO-NCW 

dhr. W.G.N.A. van Grinsven Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat 

drs. A.A. de Groof  SIKB-programmabureau Secretaris, verslag 

ing. J. Keijzer Kiwa VOC 

mr.drs. H.H. Koster DHV VKB 

ing. P.J. Leenders GWR BOG en VA 

(vervangt J. van Grunsven) 

dhr. Th. Maas Agentschap NL, Bodem+ Agentschap NL, Bodem+ 

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

drs.ing. G.J. Pijpker Acorius VVMA 

drs.ing. M.M. van Rijn NEN NEN 

drs. E.P.Th. Ruwiel Ministerie van I en M Ministerie van I en M 

dhr. G. Schrage Provincie Zeeland IPO 

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.C.M. van Grunsven Grondbank Utrecht BOG en VA 

ir. J.W. Hutter Alcontrol FeNeLab 

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

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

 

Gasten Werkt bij Gast bij 

ir. E.C. Doekemeijer SIKB hele vergadering 

 

 
Actie Verslag 

  

  De agendapunten 1 t/m 5 zijn behandeld door alleen het Accreditatiecollege 

  

 Gedeelte met alleen CCvD Bodembeheer 

  

 6. Opening en vaststelling agenda CCvD 

 De voorzitter opent de vergadering van het CCvD Bodembeheer om 10:15 uur en heet 

iedereen welkom. De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

Actie Verslag 

 7. Samenstelling CCvD Bodembeheer 

  Het College stemt in met de voordracht van mevrouw Beerkens en van de heren 

Pijpker en Van der Bom voor een zittingstermijn in het College. 

 

 8. Vaststellen geactualiseerde BRL SIKB 2100 en protocol 2101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdG 

 

ThE 

 

 

 

 

 

AdG 

De vergadering bespreekt de nu voorliggende documenten en geeft de volgende 

algemene reacties: 

 de vergadering stelt vast dat er veel reacties zijn ingekomen en verwerkt; 

 Jan Fokkens stelt de nut en noodzaak van dit certificatieschema ter discussie. In 

reactie daarop geeft de voorzitter aan dat dit feitelijk een gepasseerd station is; 

 Theo Taen stelt vast dat een aantal in het schema opgenomen eisen moeilijk te 

controleren zijn. De eisen aan afdichting van het boorgat bijvoorbeeld zijn alleen te 

toetsen door bij het afdichten aanwezig te zijn. De vergadering verzoekt om dit punt 

opnieuw te bespreken in de begeleidingscommissie, bij voorkeur in aanwezigheid 

van boormeesters uit andere sectoren als de oliesector; 

 de boormeester moet bij milieuhygiënisch bodemonderzoek ook erkend zijn voor 

BRL SIKB 2000. Jan Keijzer onderschrijft dit: we kunnen de constructie voor het 

nemen van monsters bij milieukundige begeleider hier niet overnemen, omdat de 

milieukundige begeleider ook als persoon wordt geregistreerd en de boormeester 

niet; 

 Theo Taen stelt dat de eisen aan het auditteam niet realistisch zijn. De eis aan het 

opleidingsprogramma in paragraaf 4.2.3 is onduidelijk. De vergadering verzoekt om 

deze onderwerpen opnieuw te bespreken in de begeleidingscommissie, (actie) op 

basis van een tekstvoorstel van Theo Taen. 

 

Het College geeft de volgende inhoudelijke reacties: 

 Jan Keijzer: 1) specificatie van typen boortechnieken op het certificaat is niet nodig 

en kan geschrapt worden; 2) de registratie van boormeesters is niet nodig en kan 

geschrapt worden; 3) onaangekondigde toetsen zijn moeilijk uitvoerbaar; 4) 

redactionele opmerkingen bij de aanwijzingen voor het certificaat. Deze 

opmerkingen zijn allemaal te verwerken; 

 de eisen op VCA-gebied aan eenmansbedrijven die altijd alleen werken zijn niet 

goed geformuleerd. Vervangen door een verwijzing naar de eisen die VCA specifiek 

voor ZZP-ers heeft opgesteld; 

 het College onderschrijft de door de penvoerder en de begeleidingscommissie 

voorgestelde reactie op de ingekomen brief van Van Diermen, zoals verwoord in 

regel P12 in het Overzicht van ingekomen reacties en verwerkingsvoorstellen. Dit 

(actie) vervatten in een antwoordbrief aan Van Diermen; 

 in reactie op de op 13 april nog ingekomen e-mailberichten van Jan Knaapen en 

Eddie Alders verzoekt de vergadering de voorzitter om (actie) hen aan te spreken 

op hun opstelling in het proces. Het is praktisch gezien mogelijk om de in de 

genoemde berichten doorgegeven punten nog te bespreken in de 

begeleidingscommissie. De voorzitter geeft benadrukt hierbij wel dat deze punten 

een gepasseerd station zijn, omdat ze ook al verwerkt waren in de in december 

2010 door het College voor openbare reacties vrijgegeven ontwerpdocumenten. Jan 

Fokkens wil (actie) Eddie Alders vervangen in de begeleidingscommissie. 

 

 

 

 

 

AdG 

Het CCvD besluit: 

 het bestuur van SIKB te adviseren de voorliggende versie van BRL SIKB 2100 en 

protocol 2101 nu niet vast te stellen. De hierboven beschreven onderwerpen worden 

opnieuw besproken in de begeleidingscommissie en zoveel mogelijk in de 

documenten verwerkt (actie). 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

Actie Verslag 

  

 9. Vaststellen geactualiseerde BRL SIKB 7500 en protocol 7510 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDo 

Erik Doekemeijer licht het tot stand komen van de nieuwe versie van BRL SIKB 7500 en 

protocol 7510 kort toe. 

 

De vergadering bespreekt de nu voorliggende documenten en geeft de volgende 

algemene reacties: 

 Eric Doekemeijer geeft desgevraagd aan dat een vaste bewerkingslocatie wordt 

gezien als een nevenvestiging. Jan Keijzer vraagt zich af of met deze 

nevenvestigingen wel rekening is gehouden in de beschreven berekeningsmethode 

voor de auditfrequentie. Actie: definitie van nevenvestiging verduidelijken.  

 

 Het CCvD besluit: 

 het bestuur van SIKB te adviseren de nu voorliggende versie van BRL SIKB 7500 en 

protocol 7510 vast te stellen, waarbij de opmerking van Jan Keijzer wordt 

meegenomen. 

  

 10. Vaststellen gewijzigde BRL SIKB 0100 

 Arthur de Groof licht het tot stand komen van de geactualiseerde BRL kort toe. Protocol 

0101 is niet tegelijkertijd gewijzigd. 

 

Het College heeft geen opmerkingen bij de nu voorliggende versie van BRL SIKB 0100. 

  

 Het College besluit: 

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

stellen. 

  

 11. Vaststellen Wijzigingsblad bij BRL 9335 

 Erik Doekemeijer licht het tot stand komen van het Wijzigingsblad kort toe. 

 

Het College geeft de volgende reactie: 

 bij wijziging 14 geeft Erik Doekemeijer desgevraagd aan dat controle mogelijk is aan 

de hand van bijvoorbeeld een bodemkwaliteitskaart; 

 naar aanleiding van de niet gewijzigde punten merkt de vergadering op dat wijziging 

2, al eerder vastgesteld, in strijd is met Rbk. Dit moet een verwijzing zijn naar 

bijlage G IV Rbk; 

 in wijziging 4 verwijzen naar RAW 2010; 

 in wijziging 10 terminologie rond pH aanpassen: die is niet groter/kleiner, maar 

hoger/lager.  

  

 

 

 

EDo 

Het College besluit: 

 het bestuur te adviseren om het nu voorliggende Wijzigingsblad bij BRL 9335 vast te 

stellen, waarbij de hierboven beschreven opmerkingen worden meegenomen 

(actie).  

  

 12. Verslag CCvD-vergadering van 10 februari 2011 

 Tekstueel: 

 

 

 

 

 

 

 pag. 2, agendapunt 6, laatste zin (Martijn van Rijn): het verslag geeft als accent in 

het project HORIZONTAL alleen monsterneming aan. Dit aanvullen met dat 

HORIZONTAL zich op dit moment en de naaste toekomst vooral richt op 

analysevoorschriften. 

Het College stelt het verslag verder ongewijzigd vast. 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

Actie Verslag 

 

 

 

WdK 

Bij de acties: 

 Jurgen Pijpker heeft in de BC BRL SIKB 7000 deelgenomen aan de discussie over de 

manier van formuleren van de eisen aan veiligheid. Daar is besloten om de eisen te 

vervangen door verwijzingen. Jurgen vraagt om (actie) de bijeenkomst over de 

aanwezigheid van de milieukundig begeleider bij kritische handelingen in een 

sanering nu ook te beleggen. 

 

 13. Mededelingen, rondvraag en sluiting CCvD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WdK 

Mededelingen. 

Examencommissie milieukundige begeleiding. Arthur de Groof geeft aan dat Peter 

Wijngaard tot medio augustus niet beschikbaar is en zijn collega Fred Neef voordraagt 

als tijdelijke vervanger. Het College is hiermee akkoord. 

 

Rondvraag: 

 Jan Keijzer geeft aan dat de Inspecties onderzoek uitvoert naar het functioneren van 

de certificatiestructuur. De certificatie-instellingen werken mee aan dit onderzoek, 

maar alvorens inzicht te krijgen in de resultaten start de Inspectie alweer een 

volgend onderzoek. Jan vraagt SIKB om (actie) bij de Inspecties aan te dringen op 

een betere communicatie, waaronder ook beloofde terugkoppeling aan 

gesprekspartners in het onderzoek; 

 Erik Doekemeijer geeft aan dat SIKB structureel werk maakt van het scherp 

(juridisch sluitend), formuleren van eisen. Hierbij zullen BRL SIKB 1000 en protocol 

1001 als eerste tegen het licht worden gehouden. 

 

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

CCvD Bodembeheer om 11:50 uur. 

 

 
Actielijst 
 
 

Vergadering 

 

Actor Actie Stand van zaken 

17/06/09 ThE en 
AdG 

terugkoppelen standpunt College over 
gang van zaken rond protocol 6004 
aan degene die richting de voorzitter 
reageerde op besluitvormingsproces  

moet nog 

03/09/09 AdG met Bodem+ afgestemde 
aanpassingen aan het 
erkenningensysteem agenderen 

moet nog 

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. 

14/10/10 SIKB handige manieren bekijken om de 
protocollen vorm te geven (bv. html). 

moet nog 

14/10/10 SIKB handige manieren bekijken om de 
stukken te versturen, als dit met 
ingang van volgend jaar niet meer per 
post gebeurt. 

moet nog 

16/12/10 JWH en 

AdG 

onderzoek naar oorzaken duplo 

verschillen onderzoeken en agenderen 
voor een volgende vergadering. 

moet nog 

16/12/10 WdK inspraak College op overeenkomsten 
tussen SIKB en CI agenderen bij het 
Bestuur 

voor bestuursvergadering van 
24-02-2011 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

16/12/10 GR en 
LB 

kritieke processen en links met de 
Wbo in schema voor bemalingen 
uitwerken 

loopt 

16/12/10 ThE onderbrengen van nieuwe 
onderwerpen buiten de 

kerncompetenties van het College 
bespreken met het Bestuur 

voor bestuursvergadering van 
24-02-2011 

16/12/10 SIKB onderzoeken bij welke andere 
schema’s de per interpretatie bij BRL 
SIKB 7000 geïntroduceerde 
mogelijkheid voor certificatie-

instellingen om certificaathouders 
uitstel van audits te verlenen 
knelpunten kan wegnemen. 

moet nog 

16/12/10 WdK het uitgevoerde onderzoek naar het al 
dan niet verwijzen naar CROW 132 
vanuit BRL SIKB 7000 verdiepen, en 

de onderhoudseis voor aannemers, 
evenals andere punten die leven bij de 
leden van het CCvD, ter discussie 
stellen in de begeleidingscommissie. 

loopt 

16/12/10 SIKB, 

met 
MV, ER 
en JP 

plan opstellen voor het voeren van 

discussies over de manier van 
formuleren van de eisen aan veiligheid 
in algemene zin en over de 
aanwezigheid van de milieukundige 
begeleider bij kritische handelingen 
door de aannemer. 

loopt 

16/12/10 CI’s en 
SIKB 

interpretatie die certificatie voor een 
beperkt deel van een schema mogelijk 
maakt, uitwerken in een interpretatie 
bij BRL SIKB 6000 

moet nog 

10/02/11 SIKB planning van het nieuwe project voor 

het verwerken van nieuwe 
ontwikkelingen in AP04 en AS SIKB 
3000 communiceren naar de 
belanghebbende partijen. 

z.s.m. 

10/02/11 SIKB  formulering eisen aan onderhoud 

van ervaring meenemen bij de 
ontwikkeling van de nieuwe 

beoordelingsrichtlijn op basis van 
systeemcertificatie.  

 aanzet voor discussie hierover 

agenderen voor de volgende 
vergadering. 

 
 

 
 
 
 
voorzien voor 14-06-2011 

14/04/11 SIKB maatregelen nemen om doorlooptijd 
projecten te verkorten 

 

14/04/11 SIKB onaangekondigde toetsen laten 

vervallen in AS en in BRL SIKB 2000 

 

14/04/11 ThE het onderwerp “eisen aan integriteit 
horen niet thuis in 
kwaliteitsdocumenten” voorleggen aan 

het bestuur van SIKB 

 

14/04/11 AdG voortgang van de ontwikkeling van de 
nieuwe BRL Bodemonderzoek en –
advies als apart agendapunt 
agenderen voor AC en CCvD 
Bodembeheer 

 

14/04/11 ThT voorstellen voor eisen aan auditteam 
formuleren voor 
begeleidingscommissie BRL SIKB 2100 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

14/04/11 AdG standpunt CCvD verwoorden in 
antwoordbrief aan Van Diermen  

 

14/04/11 ThE Eddie Alders en Jan Knaapen 
aanspreken op opstelling in proces 
BRL SIKB 2100 

 

14/04/11 AdG vergadering organiseren van 
begeleidingscommissie BRL SIKB 2100 
en Jan Fokkens uitnodigen om daarin 
VNO-NCW te vertegenwoordigen 

 

14/04/11 EDo definitie van nevenvestiging in BRL 

SIKB 7500 verduidelijken 

 

14/04/11 EDo opmerkingen verwerken in 
Wijzigingsblad bij BRL 9335 

 

14/04/11 WdK bijeenkomst organiseren over 

aanwezigheid van de milieukundig 
begeleider bij kritische handelingen in 
bodemsanering 

 

14/04/11 WdK Inspectie verzoeken om betere 
communicatie bij onderzoek: zowel bij 
de verzoeken als bij het terugkoppelen 

van de resultaten 

 

 

 

 


