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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 

ing. E. Eerland Eerland Certification VOC 

drs. J. Fokkens Stichting Bodemsanering NS VNO-NCW 

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

ir. H.J.F. Groeneveld Gemeentewerken Rotterdam BOG en VA 

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

ir. J.W. Hutter Alcontrol FeNeLab 

ing. J. Keijzer Kiwa VOC 

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

mr.drs. H.H. Koster DHV VKB 

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 

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 

 

Gasten Werkt bij Gast bij 

ir. E.C. Doekemeijer SIKB-programmabureau SIKB 

dhr. A. van der Drift Kiwa agendapunt 5 

mr.drs. W. de Koning SIKB alle agendapunten 

dr. I. Pijnacker-Hordijk Royal Haskoning agendapunt 4 

 

 
Actie Verslag 

  

 Gedeelte met CCvD en AC Bodembeheer samen 

  

 1. Opening en vaststelling agenda 

 De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Agendapunt 3 

wordt als eerste behandeld. De vergadering stelt de agenda verder ongewijzigd vast. 

  

 2a. Vaststellen geactualiseerde versie van BRL SIKB 2000 

 Het College geeft de onderstaande reacties: 
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AdG 

 

 een aantal verwijzingen naar normatieve documenten van het NEN zijn niet correct; 

 het College verzoekt om de overgangsperiode (actie) iets langer dan een jaar te 

laten duren. 

 

 Het CCvD besluit: 

 het bestuur van SIKB te adviseren de nu voorliggende versie van BRL SIKB 2000 

vast te stellen, na het corrigeren van de verwijzingen naar normatieve documenten 

van het NEN; 

 de overgangsperiode te laten lopen tot 1 september 2013 en op die datum versie 

3.2a dus in te trekken. 

  

 2b. Vaststellen geactualiseerde versie van AS SIKB 2000 

 Mogelijkheid om voor een deel van een protocol geaccrediteerd te worden blijft toch 

bestaan. 

 

 Het Accreditatiecollege besluit: 

 het bestuur van SIKB te adviseren de nu voorliggende versie van AS SIKB 2000 vast 

te stellen, na verwerking van de gemaakte opmerkingen. 

  

 3. Koers en planning BRL SIKB 15000 

  

De heer De Koning geeft een toelichting op de stand van zaken en de in mei gehouden 

bijeenkomsten. De reacties zijn wisselend, met dien verstande dat opdrachtgevers en 

adviseurs het wel eens zijn over de overstap naar certificatie van het 

managementsysteem en over de gedeeltelijke certificatie van advies 

(grondstromenadvies). Vanuit het ministerie van I en M (i.c. de Inspectie Leefomgeving 

en Transport, ILT) echter is de overstap naar certificering van het managementsysteem 

op dit moment een brug te ver. Aandachtspunten vanuit de ILT zijn:  

• wat zijn essentiële eisen (vanuit publiek toezicht bezien)? 

• structurele afspraken tussen ILT en certificatie-instellingen / Raad voor Accreditatie 

over informatieuitwisseling; 

• gedegen advies (vooral ontbreken historisch onderzoek is doorn in het oog).  

Deze eisen lijken op voorhand echter invulbaar door deze uit te werken in dezelfde 

periode als de werkzaamheden voor de BRL SIKB 15000. 

 

Verdere uitwerking volgt na overleg van de werkgroep Strategie (aansluitend aan deze 

vergadering). Verwacht wordt dat begin volgende week een memo aan het CCvD kan 

worden overgelegd. 

 

De heer Veul vraagt wanneer de standpuntbepaling door I&M en ILT is afgerond. 

De heer Ruwiel geeft aan dat een termijn daarvoor op voorhand niet goed kan worden 

gegeven, I&M levert continue een bijdrage aan de lopende discussie. 

De heer De Koning meldt dat nog steeds wordt gestreefd naar afronding van een 

ontwerp in oktober en bespreking daarvan in de oktober-vergadering van het CCvD. 

 

De heer Knaapen meldt dat bij hem het positieve gevoel inmiddels wegebt: het licht in 

de tunnel verdwijnt door de reactie vanuit ILT langzaam uit zicht. De heer Fokkens 

onderschrijft die mening en geeft aan dat volgens hem nut en noodzaak van de 

systeem-BRL opnieuw tegen het licht zou moeten worden gehouden. 

De heer Ruwiel wijst echter op de misstanden die ondanks certificering nog steeds aan 

het licht komen: voor de opstelling van de ILT is vanuit dat perspectief wel begrip op te 

brengen: “de marktpartijen ,moeten verder kijken dan de neus lang is”. 

De heer De Koning besluit met de opmerking dat ook in andere sectoren (EPA, 
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bouwstoffen, asbestsanering) de discussie over de verhouding tussen publiek en privaat 

toezicht speelt. 

 

  Het CCvD besluit: de werkgroep strategie zal op korte termijn haar advies aan het 

CCvD afronden. Bespreking van dat advies en van het ontwerp van BRL SIKB 15000 

in de oktober-vergadering.  

  

 

 Gedeelte met alleen CCvD Bodembeheer 

  

 4. Vaststellen BUM Bemalingen 

 Mevrouw Pijnacker-Hordijk geeft een korte toelichting op dit document en het proces er 

naartoe. Zij geeft SIKB in overweging om ook in andere documenten naast de term 

‘inhuren’ voortaan ook de steeds breder in gebruik zijnde term ‘inlenen’ te gebruiken. 

 

 

 

Het College besluit: 

 het bestuur van SIKB te adviseren de nu voorliggende versie van de BUM 

Bemalingen vast te stellen. 

  

 5. Vaststellen nieuwe BRL SIKB 11000 en protocol 11001, Ondergronds deel 

installaties voor bodemenergie 

 

 

 

 

 

 

 

AdG 

 

AdG 

De heer De Groof geeft een korte toelichting op het kader waarbinnen dit 
certificatieschema is ontwikkeld. De heer Van der Drift vult dit aan met een korte 
toelichting op de ingekomen reacties en de wijze waarop deze in de BRL zijn verwerkt. 
Desgevraagd geeft de heer De Koning een toelichting op de verhouding tussen de 
HUM’s en de BUM’s Bodemenergie voor provinciale respectievelijk gemeentelijke taken 
enerzijds en dit certificatieschema anderzijds. 

 
Het College geeft de volgende reacties: 
 verzoek om (actie) de financiële gevolgen kwantitatief uit te werken, aanvullend op 

de uitwerking die het rijk in zijn toets administratieve lasten heeft gedaan; 

 verzoek om de (actie) door de Inspectie Leefomgeving en Transport ingezonden 

brief met op meerdere schema’s betrekking hebbende reacties bij dit verslag te 

voegen en om daarnaast de reacties uit die brief, inclusief de reactie vanuit SIKB 

daarop, zoveel mogelijk in de tabel op te nemen; 

 verzoek om de ontwikkelingen tot aan het definitief worden van de AMvB 

Bodemenergie te volgen en in het geval dit leidt tot de noodzaak om teksten te 

wijzigen die wijzigingen ook door te voeren; 

 in protocol 11001 moet ‘gecertificeerd laboratorium’ worden vervangen door 

‘geaccrediteerd laboratorium’. 

 

 

 

Het College besluit: 

  de financiële gevolgen van dit certificatieschema kwantitatief uit te werken; 

 de reacties uit de brief van de Inspectie te behandelen en het resultaat daarvan aan 

de leden van het College te communiceren; 

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

11000 en protocol 11001 vast te stellen. 

  

 6. Vaststellen HUM en BUM Bodemenergie gemeenten 

 De heer De Koning licht het onderwerp kort toe en geeft daarbij onder meer aan dat in 

het najaar van 2012 vier regionale voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden over 

het onderwerp bodemenergie, vooral gericht op gemeenten die met deze nieuwe taak 

te maken krijgen. Het College geeft de volgende reactie: 

 vraag of het omgaan met de nomogrammen in bijlage 2 (bepalen afstand 

interferentie) geautomatseerd kan worden; 
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 het onderwerp leeft bij veel gemeenten nog niet erg, er is nog de nodige 

communicatie nodig; 

 het is voor sommige leden ongewenst dat er geen regeling is voor het gebruik van 

het grondwater voor bodemenergie (‘wie het eerst komt, die het eerst pompt’). 

Toegelicht wordt echter dat de gemeente  straks op basis van het Besluit 

Bodemenergiesystemen  ambitiegebieden mag aanwijzen  

 

 

 

Het CCvD besluit: 

 het bestuur van SIKB te adviseren de nu voorliggende versie van HUM en BUM 

Bodemenergie gemeentelijke taken vast te stellen. 

  

 7. Vrijgeven voor een openbare reactieronde geactualiseerde versie BRL 

SIKB 6000 en protocollen 6001 en 6002 

 Erik Doekemeijer geeft een korte toelichting over het tot stand komen van de nu 

voorliggende documenten. Bedrijven met een certificaat voor protocol 6001 en/of 6002 

mogen straks ook milieukundige begeleiding van nazorg uitvoeren, maar zijn het niet 

verplicht.  

Het College geeft de volgende reactie: 

 uit protocol 6002 is bijlage 1, over de prestatie-indicatoren voor in-situ technieken, 

verwijderd; de vraag is waarom. Volgens de heer Maas zou opname, zo nodig na 

actualisatie, wel gewenst zijn. De heer Doekemeijer zal dit punt nagaan in overleg 

met de heer Maas en de penvoerder(s); 

 ook in dit schema de term ‘inhuren’ vervangen door de term ‘inlenen’. 

 

 

 

Het CCvD besluit: 

 de nu voorliggende ontwerp-versie van BRL SIKB 6000 en de ontwerp-protocollen 

6001 en 6002 na verwerking van de gemaakte opmerkingen vrij te geven voor een 

openbare reactieronde en die te laten lopen tot medio september 2012. 

 

De verwachting is dat de documenten op 13-12-2012 terugkomen voor vaststelling en 

begin 2013 voor beoordeling worden voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie. 

  

 8. Vaststellen wijziging BRL 9335 

Erik Doekemeijer geeft een korte toelichting op de nu voorliggende documenten en de 

reden voor de wijziging. Het College geeft de volgende reactie: 

  verzoek om te bezien of de verwijzingen naar NEN-normen ook in dit schema 

dynamisch kunnen worden gemaakt; 

 verzoek om de verwijzing naar de niet meer bestaande WBM-heffing te verwijderen; 

 interpretatie in relatie tot pag. 13 in iets gewijzigde vorm in de documenten 

doorvoeren; 

 in reactie op een vraag over ‘oude’ projecten c.q. voormalige bewijsmiddelen, op 

basis van voorgangers van BRL 9335 (pag. 24) wordt geconcludeerd dat deze ‘oude 

projecten ‘inmiddels niet meer voorkomen, Het schrappen van de desbetreffende 

tekst is dan ook juist; 

 op pag. 33 toevoegen: “tenzij deze is gecertificeerd volgens protocol 1001”; 

 de passage op pag. 34 die aangeeft dat elke locatie elk jaar moet worden bezocht 

kan een verzwaring bieden voor bedrijven met veel locaties. Erik Doekemeijer geeft 

aan dat hier geen sprake is van een verzwaring, nu het alleen gaat om locaties die 

op het certificaat zijn vermeld. 

 

Het CCvD besluit: 

 de nu voorliggende versie van BRL SIKB 9335, na verwerking van de gemaakte 
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opmerkingen, vast te stellen en vrij te geven voor beoordeling door SBK en 

aansluitend de RvA; 

 de bijbehorende Nota van zienswijzen vast te stellen. 

 

 9. Vaststellen Interpretatiedocument bij BRL SIKB 2100 

 Het College heeft geen opmerkingen bij dit onderwerp. 

 

 

 

Het CCvD besluit: 

 het bestuur van SIKB te adviseren de nu voorliggende versie van het 

Interpretatiedocument bij BRL SIKB 2100 definitief vast te stellen. 

 

  

 10. Planning BRL SIKB 2100 en 7500 

  Het College verzoekt om de planning van alle lopende projecten die leiden tot 

normatieve documenten weer standaard aan de stukken toe te voegen. 

 

  

 11. Verslag vergadering CCvD en AC van 12 april 2012 

 Tekstueel 

 pag. 3, agendapunt 4: het idee is dat de informatie naar de Inspectie L en T gaat en 

dat de gemeente in haar rol als bevoegd gezag die kan opvragen. De volgende 

tekstwijziging doorvoeren in het antwoord aan mw. Beerkens: de info gaat dan via 

naar ILT aan en is door het betrokken bg. op te vragen. 

 

  

 12. Mededelingen, rondvraag en sluiting 

 

 Mededelingen 

 Walter de Koning geeft aan dat het College Standaardisatie protocol 0101 heeft 

opgenomen op de Pas Toe of Leg Uit lijst. Dat betekent dat overheden bij 

aanbestedingen verplicht zijn om rekening te houden met het bestaan van deze 

Open Standaard; 

 het programma van het SIKB-jaarcongres op 27 september 2012 staat sinds 

gisteren op de website; 

 de voorzitter van het CCvD Archeologie, de heer Hans Klepper, is overleden. 

 

Rondvraag 

 de vergadering maakt geen gebruik van de rondvraag. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 11:55 

uur. 
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Vergadering 

 

Actor Actie Stand van zaken 

16-12-2010 JWH, 

EDo 

en 

AdG 

onderwerp uitdiepen en opnieuw 

agenderen: wat een lab moet doen 

om de oorzaken van een duplo 

verschil te onderzoeken wat het 

moet doen als heranalyse een veel 

kleiner duploverschil oplevert. 

besproken in BC PRJ 186 op 

07-12-2011, nader 

bespreken en agenderen 

voor vergadering van 02-10-

2012 

16-12-2010 AdG 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. 

besproken in CI-overleg 22-

11-2011, te agenderen voor 

vergadering van 02-10-2012 

15-12-2011 AdG bij RvA nagaan hoe de eis in 

elkaar zit dat een interne audit 

alleen mag worden uitgevoerd 

door eigen personeel. 

doen vóór vergadering 02-

10-2012 

15-12-2011 AdG onderwerp steekbussen agenderen 

voor volgende vergadering. 

wordt eerst besproken in 

Sectie Grondstromen op 27-

06-2012; voor vergadering 

02-10-2012 

12-04-2012 EDo Interpretatiedocument bij BRL 

SIKB 7000 terug naar CI-overleg 

is besproken in het CI-

overleg; vraag is neergelegd 

bij de RvA; agenderen 02-

10-2012 

12-04-2012 JFo input ‘kostenaspect’ 2100 aan 

SIKB 

 

21-06-2012 AdG overgangsregeling voor BRL SIKB 

2000 ontwikkelen en publiceren 

overgangstermijn laten lopen 

tot 1 september 2013 

21-06-2012 AdG financiële gevolgen invoering BRL 

SIKB 11000 kwantitatief uitwerken 

 

21-06-2012 AdG reactie op algemene reactie ILT 

opstellen en zoveel mogelijk 

opnemen in reactietabel bij BRL 

SIKB 11000 

 

 
 

Afgeronde acties 
 

Vergadering 

 

Actor Actie  

14-04-2011 EDo definitie van nevenvestiging in BRL 

SIKB 7500 verduidelijken 

 

05-10-2011 SIKB maatregelen nemen om 

doorlooptijd in de ontwikkeling van 

en het doorvoeren van 

aanpassingen in documenten te 

verkorten 
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Actor Actie  

09-02-2012 ThM onderzoek instellen naar de 

mogelijkheid tot het vermelden 

van een andere tekst op de 

erkenning als op het certificaat 

 

12-04-2012 SIKB berichtgeving rond HUM en BUM 

Bodemenergie in cc aan ILT 

 

12-04-2012 SIKB aanpassing (iom ILT) beschrijving 

alternatieve werkmethoden 

 

12-04-2012 SIKB faciliteren registratie toepassing 

alternatieve werkmethoden 

 

12-04-2012 SIKB organisatie 

voorlichtingsbijeenkomsten BRL 

O&A mei 2012 

 

12-04-2012 EDo agenderen 0101 bij PR 

Bodembeheer 

 

12-04-2012 SIKB planning 2100 opstellen  

 
 


