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Aanwezig Werkt bij  Afgevaardigd door of rol 

ir. Th. Edelman  Voorzitter 

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

mw. S. Beerkens Gemeente Haarlemmermeer VNG 

ing. J.A. v.d. Bom DrechtConsult 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 

mr.drs. H.H. Koster Royal Haskoning DHV VKB 

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

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 

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

dhr. Th. Maas Rijkswaterstaat, Bodem+ Rijkswaterstaat, Bodem+ 

drs.ing. G.J. Pijpker Acorius VVMA 

 

Gasten Werkt bij Gast bij 

ir. E.C. Doekemeijer SIKB alle agendapunten 

mr.drs. W. de Koning SIKB alle agendapunten 

dhr. J. de Boer SIKB agendapunt 3 

mr. F. Hopstaken FFact agendapunt 6 

 

 
Actie Verslag 

  

 1. Opening en vaststelling agenda 

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

stelt de agenda ongewijzigd vast.  
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Actie Verslag 

 Gedeelte met alleen AC Bodembeheer 

  

 2. Aanvulling op interpretatieblad bij AS SIKB 2000 

 

 

Arthur de Groof geeft een korte toelichting op de nieuwe interpretaties bij AS SIKB 

2000. De Colleges hebben hierbij geen opmerkingen.  

 

 Beide Colleges besluiten: 

 de nu voorliggende versie van dit interpretatiedocument vast te stellen. 

  

 

 Gedeelte met CCvD en AC Bodembeheer 

  

 3. Plan van Aanpak BRL SIKB 15000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThE, 

JdB 

 

 

↑ 

 

 

 

 

 

 

 

Allen 

 

Het Centraal College geeft de volgende reactie op de voorliggende stukken: 

 Henri Groeneveld gaat ervan uit dat grondstromenadvies alleen verplicht onder 

erkenning moet worden uitgevoerd als dit wordt uitgevoerd binnen de sector 

bodemverontreiniging en bodemsanering. Walter de Koning licht toe dat het gaat om 

onderzoek waarvan het veldwerk nu wordt uitgevoerd onder BRL SIKB 1000 of BRL 

9335. De omschrijving grondstromenadvies wijzigen in ‘kwalificatie van grond, 

bagger en bouwstoffen’; 

 het opdrachtgevend bedrijfsleven waardeert de toelichting in de vergadering van het 

GSN. Verzoek om (actie) een vertegenwoordiger van het opdrachtgevend 

bedrijfsleven (GSN/VNO-NCW) op te nemen in de Regiegroep; 

 desgevraagd geeft Walter de Koning aan dat de certificatie-instellingen in het Plan 

van Aanpak op verschillende plaatsen expliciet moeten worden genoemd. Verzoek 

om (actie) een vertegenwoordiger van de certificatie-instellingen (VOC) op te 

nemen in de Regiegroep; 

 BRL SIKB 15000 wordt nu ontwikkeld in een samenhangend pakket met andere 

producten, waarover ook andere instellingen zeggenschap hebben. Over die andere 

producten zal het Centraal College, al dan niet via de Regiegroep, afstemmen; 

 onder het bevoegde gezag Wbb moet ook het bevoegde gezag Wabo en het 

bevoegde gezag Bbk worden verstaan; WEP moet zijn WEB; 

 Actie: leden van het CCvD/AC Bodembeheer maken kenbaar aan Jelle de Boer in 

welke werkgroepen zij zitting willen nemen; 

 het is realistischer om ervan uit te gaan dat in april 2013 uitgewerkte Plannen van 

Aanpak per product beschikbaar zijn, uitgezonderd BRL SIKB 15000, die verder kan 

zijn. Op dat moment moet er ook een overzicht van te ontwikkelen producten en 

hun onderlinge samenhang beschikbaar zijn, zodat het College kan vaststellen welke 

producten zelfstandig kunnen worden vastgesteld; 

 Rob van der Meer verzoekt om nu ook al na te denken over de positie van het onder 

accreditatie uitvoeren van verkennend en nader onderzoek van waterbodems; 

 product 2: de randvoorwaarden aanvullen met de opmerking dat het gaat om 

vrijwillige certificering die niet onder de reikwijdte valt van BRL SIKB 15000; 

 product 3 betreft een onderzoek naar de mogelijkheden voor GPS-tracking; 

 product 4a: bevestigd wordt dat het startpunt voor de essentiële eisen, overigens 

vast te leggen in een apart document, wordt gevormd door de eisen in de al 

bestaande documenten; 

 bij de uitwerking van product 5 ook aandacht besteden aan bedrijven die zonder 

erkenning opereren en aan de informatievoorziening over certificaathouders door de 

ILT aan de certificatie-instellingen; 

 product 6: omschrijving moet zijn ‘Advies over risicogestuurd toezicht op 

opdrachtgevend bedrijfsleven en publieke opdrachtgevers’; 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

Actie Verslag 

 de producten 2 en 6 worden in het Plan van Aanpak verwisseld. 

Een nieuwe versie van het Plan van Aanpak wordt binnenkort verspreid. Reacties 

daarop van de collegeleden worden verwerkt in de nader uitgewerkte plannen die in 

april voor zullen liggen. 

 

Voor de ondersteuning van de werkgroepen wordt financiering gezocht. 

 

 Het CCvD besluit:  

 het College heeft bij het concept-verslag van de vergadering van 18 december 2013, 

geheel gewijd aan dit onderwerp, de volgende opmerkingen: toevoegen dat de 

grondstromenbranche niet blij is met de vermenging van privaat en publiek toezicht 

en dat artikel 18 Bbk niet wordt aangepast. Verder hangt het af van de uitwerking 

van het toezichtsarrangement of de grondstromenbranche zijn instemming zal 

verlenen. Het College stelt het verslag verder ongewijzigd vast; 

 in te stemmen met de nu voorliggende versie van het Plan van Aanpak, na 

verwerking van de gegeven reacties.  

  

 4. Vaststellen nieuwe versie BRL SIKB 7500 en protocol 7510 

 

 

Het Centraal College geeft op de voorliggende stukken de volgende reactie: 

 Jan Keijzer geeft een aantal tekstuele opmerkingen door aan Erik Doekemeijer; 

 er is een overgangstermijn om te toetsen of een bedrijf op een nieuwe locatie aan 

de eisen voldoet. Er ontstaat een knelpunt, omdat geen gebruik kan worden 

gemaakt van art. 15c Bbk en het bedrijf daardoor op die locatie gedurende de 

overgangstermijn zonder daarop van toepassing zijnde erkenning. Actie: dit punt 

agenderen voor het volgende overleg met de certificatie-instellingen; 

 de NVPG stemt in met een bijlage bij het certificaat, waarin wordt vastgelegd op 

welke techniek(en) het certificaat van toepassing is. Men zou graag zien dat dit op 

de erkenning ook zichtbaar wordt. 

  

 

 

 

Het CCvD besluit: 

 het bestuur van SIKB te adviseren om, na verwerking van de hierboven beschreven 

reacties, de nu voorliggende versie van BRL SIKB 7500 en het daarbij horende 

protocol 7510 vast te stellen. 

  

 5. Vaststellen nieuwe versie BRL SIKB 11000 en protocol 11001 

 Arthur de Groof licht de ontwikkeling van dit certificatieschema kort toe. Het Centraal 

College geeft de volgende reactie: 

 Jan Keijzer adviseert om een validatieperiode van zeg 1,5 jaar te gebruiken om de 

werking van het nieuwe schema te testen. Dit zou tot gevolg hebben dat de 

acceptatie van het document door de Raad voor Accreditatie en accreditatieplicht 

voor certificerende instellingen later moeten ingaan dan de nu voorziene datum van 

1 juli 2014. De plicht tot certificatie en erkenning voor de gebruikers van BRL SIKB 

11000 gaat wel in per die datum. Gedurende de validatieperiode hanteren we als 

beeldmerk het logo van SIKB.  

 
 

 

Het CCvD besluit: 

 het bestuur van SIKB te adviseren om, na verwerking van de in de uitgedeelde 

notitie voorgestelde tekstaanpassingen in protocol 11001, de nu voorliggende versie 

van BRL SIKB 11000 en protocol 11001 vast te stellen; 

 Het ministerie van I&M te verzoeken om de accreditatie van de certificatie- 

instellingen uit te stellen met 1,5 jaar.  
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 6. Presentatie Normbladen 8001/8002 

 Frank Hopstaken geeft een presentatie over de ontwikkeling van de nieuwe versie 4.1 

van de Normbladen 8001/8002, voor de bevoegd gezagtaken op bodemgebied van 

provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Het doel is het Centraal College te 

informeren over de gang van zaken bij het Platform Overheid en Kwaliteit Bodem 

(POKB) en ontwikkelingen bij het nieuwe Normblad. Het Centraal College geeft de 

volgende reactie: 

 desgevraagd geeft Frank Hopstaken aan dat er geen sancties staan op het behalen 

van een onvoldoende bij de visitatie. Het doel is kwaliteitsborging en in dat licht 

ontvangt een organisatie die een onvoldoende haalt een brief van SIKB met 

verbetersuggesties; 

 de aanleiding voor het verzoek om deze presentatie, gedaan in de vergadering van 

13 december jl., was om te zien of de nieuwe Normbladen passen in de na te 

streven kwaliteitsborgingstructuur, gebaseerd op systeemcertificatie. Het College 

stelt met instemming vast dat dit op hoofdlijnen zo is; 

 met het oog op verwarring met bijvoorbeeld NEN-normen is het volgens de NEN-

vertegenwoordiger wellicht te overwegen om de term Normblad te wijzigen. Omdat 

de term ‘norm’ generiek gebruikt wordt (niet specifiek voor NEN’s) is dat echter niet 

echt nodig.  

  

 7. Verslag vergadering CCvD en AC van 13 december 2012 

  agendapunt 2: een van de uitkomsten van de discussie was dat de Richtlijn 

baggervolumebepalingen in de toekomst mogelijk normatief zou worden. Daarbij is 

opgemerkt dat normalisatie daarbij een van de opties kan zijn; 

 de vergadering stelt het verslag verder ongewijzigd vast; 

 naar aanleiding van agendapunt 10, de tweede mededeling: Jan Keijzer heeft SIKB 

een brief gestuurd waarin hij een mogelijke oplossingsrichting uiteen zet en 

aangeeft dat hij graag mee wil denken. 

  

 8. Mededelingen, rondvraag en sluiting 

 

 

 

Mededelingen 

 vanuit de VKB zijn signalen gekomen dat er onduidelijkheid is over de definitie van 

een vestiging bij verschillende organisatievormen. Verzoek om verduidelijking, op 

basis van (actie) een voorstel vanuit de VKB. 

 

Rondvraag 

 uit de website van SIKB blijkt niet duidelijk welke versie van protocol 2002 de 

vigerende versie is. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 12:20 

uur. 
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Openstaande acties 
 

Uit vorige vergaderingen 

 

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 op basis van 

kort memo agenderen voor 

een volgende vergadering 

21-06-2012 AdG financiële gevolgen invoering BRL 

SIKB 11000 kwantitatief 

uitwerken. 

dit onderzoek wordt nu 

uitgevoerd in opdracht van 

het ministerie van I en M 

02-10-2012 MV, JP 

en 

MvR 

verzoek aan het bestuur van SIKB 

overbrengen om mogelijkheden te 

bestuderen tot het laten 

samensmelten van de 

besluitvormingscircuits van NEN 

en SIKB. 

knelpunt formuleren en op 

basis van een notitie, eerst 

te bespreken in het College, 

bij het bestuur inbrengen 

02-10-2012 AdG discussie voorbereiden over de 

effecten van het mengen van 

materiaal uit steektoestellen in het 

laboratorium. 

discussie komt uit 

agendapunt 6 van 02-10-

2012, waar is gemeld dat 

AP04 stelt dat laboratoria 

steekmonsters moeten 

mengen 

13-12-2012 AdG  acties inzetten gericht op het op 

termijn normatief maken van de 

Richtlijn baggervolumebepalingen 

met handmatige methoden. 

 

13-12-2012 AdG, 

EDo 

bezien hoe de aanpassingen op de 

punten inhuur en uitbesteding in 

BRL SIKB 6000 ook te 

implementeren zijn in andere 

certificatieschema’s. 

 

13-12-2012 AdG communiceren over werking 

overgangsregeling van versie 1.0 

naar versie 2.0 BRL SIKB 2100. 

 

13-12-2012 MV verzoek formuleren waarmee het 

onderwerp gelijk speelveld in de 

keten onder de aandacht van het 

bestuur wordt gebracht. 

 

13-12-2012 EDo aanbevelingen uit de 

Jaarrapportage 2011 inbrengen in 

de Programmaraad. 
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Uit deze vergadering 

 

Vergadering 

 

Actor Actie Stand van zaken 

07-02-2013 ThE, 

JdB 

Regiegroep verzoeken om een 

vertegenwoordiger van het 

opdrachtgevend bedrijfsleven en 

een vertegenwoordiger van de 

certificatie-instellingen op te 

nemen. 

 

07-02-2013 allen aangeven in welke werkgroepen, 

genoemd in het Plan van Aanpak 

BRL SIKB 15000, men wil 

plaatsnemen. 

 

07-02-2013 AdG, 

EDo 

het gedurende de overgangstermijn 

zonder daarop van toepassing zijnde 

erkenning opereren van een bedrijf 

op een nieuwe locatie agenderen 

voor het volgende overleg met de 

certificatie-instellingen. 

 

07-02-2013 HK voorstel formuleren voor het omgaan 

met de definitie van een vestiging bij 

verschillende organisatievormen.  

 

 

 

Afgeronde acties 

 

Vergadering 

 

Actor Actie Stand van zaken 

02-10-2012 WdK aankondiging van evaluatie BUM 

Wbb op website SIKB vervangen 

door actuele mededeling. 

 

13-12-2012 BvO, 

JKe 

per email een aantal redactionele 

opmerkingen over  BRL SIKB 6000 

doorgeven aan Peter van 

Mullekom. 

 

13-12-2012 WdK, 

ER 

bezien of de intrekking van de 

accreditatie van één van de 

aangesloten certificatie-

instellingen leidt tot acties door 

SIKB. 

 

13-12-2012 WdK Frank Hopstaken vragen of hij in 

de volgende vergadering een 

presentatie over de Normbladen 

kan verzorgen. 

 

13-12-2012 WdK geannoteerde agenda voor de 

vergadering van 18-12-2012 

verspreiden onder de 

Collegeleden. 

 

 

 

 

 


