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 1. Opening en vaststellen agenda 

 

 

 

 

 

 

HK 

 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er 
wordt stilgestaan bij het overlijden van Henri Groeneveld. 
 
Henk Koster kondigt aan dat Arthur de Groof het secretariaat van het CCvD 
Bodembeheer overdraagt aan Karin Sant. Zij zal deze functie overnemen per 1 april 
2020. 
 
Henk Koster geeft aan dat hij het betreurt dat Ton Timmermans heeft besloten om 
per direct het CCvD te verlaten. Met het oog op de lange periode dat Ton zitting 
heeft gehad in dit College en zijn verdiensten voor de schema’s zal Henk nog 
telefonisch contact met hem leggen. (Actie Henk Koster). 
 
Henk Koster doet tevens een oproep aan leden van wie de zittingstermijn verloopt 
om de voordracht voor de volgende termijn zo snel mogelijk te organiseren. 

• Bregje van Lieshout licht toe dat de VVMA haar zal voordragen als 
vertegenwoordiger in dit College. 

• Otto Feenstra licht toe dat hij in deze vergadering NVPG/Bouwend 
Nederland eenmalig vertegenwoordigt. 

• Marette Zwamborn licht toe dat zij in deze vergadering Bodemenergie NL 
eenmalig vertegenwoordigt. 

 
 2. Wijzigingen Regeling bodemkwaliteit (Rbk) 

Wijziging per 01-04-2020 en per 01-01-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Henk Koster licht toe en Jelle de Boer vult aan. 

 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met het Ministerie van I&W en Bodem+ over 

de voortgang van de wijzigingen in SIKB schema’s. De uitkomst is dat alle 

schema’s akkoord zijn onder het voorbehoud dat de opmerkingen gemaakt door 

Bodem+ verwerkt worden. 

 

Wat betreft de AP04 en AS3000 is opgemerkt dat de verwijzingen naar de  

normwaarden die nu nog niet bekend zijn in de volgende wijzigingsronde 

meegenomen zullen moeten worden. 

 

Het ministerie van I&W hecht veel waarde aan de aanpassingen die gerelateerd 

zijn aan de Omgevingswet. Dat betekent dat we een uitgebreide onderbouwing 

moeten meesturen bij de punten waarvoor dit niet het geval is, ten behoeve van 

dossiervorming van I&W voor haar interne juridische toets en ATR-toets. 

 

Accrediteren 

Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. Dat betekent dat volgens alle 

nieuwe wijzigingsbladen gewerkt en gecertificeerd moet worden. Dat betekent ook 

dat de CI’s per 1 januari geaccrediteerd moeten zijn voor de wijzigingsbladen en de 

nieuwe protocollen. Dit is planningtechnisch niet haalbaar. We gaan hierover in 

gesprek met de RvA en het Ministerie van I&W. 

 

Voortgang Omgevingswet 

• Op 18 februari is het voorstel voor het Aanvullingsbesluit Bodem 

aangenomen door de Eerste Kamer. 

• Op 13 februari heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer over de 
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HK 

voortgang richting het definitief handelingskader voor PFAS gestuurd. 

• Het nieuwe milieuhygiënisch toetsingskader voor diepe plassen zal 

waarschijnlijk in juni 2021 geïntroduceerd worden. Het is mogelijk dat de 

invoeging van het Definitieve Handlingskader PFAS ook rond die periode in 

het Besluit Bodemkwaliteit opgenomen zal worden. 

 

Jaap-Willem Hutter vraagt of dit zal leiden tot een splitsing van de AP04 en 

AS3000. Actie Henk Koster: dit uitzoeken. 

 

Opnemen regelgeving in documenten 

Peter van Mullekom: de Aanvullingsregeling Bodem regelt onder meer de koppeling 

tussen het Aanvullingsbesluit Bodem en het Besluit Bodemkwaliteit. Aangaande de 

eerste proefversie heb ik een opmerking gemaakt dat we moeten voorkomen dat 

veel van wat al elders is geregeld ook in de Aanvullingsregeling wordt opgenomen. 

Dit bijvoorbeeld staat al in NEN-normen en BRL-en. Ik wil dit opnieuw benadrukken.  

Otto Feenstra: dit geldt in algemene zin ook voor de SIKB documenten. Er staan 

bijvoorbeeld begrippenlijsten in schema’s, terwijl er ook gewoon direct naar de BAL 

kan worden verwezen. Ik pleit voor het weglaten van deze begrippenlijsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaststellen wijzigingsbladen SIKB schema’s  
Jelle de Boer licht toe. 

Het CCvD/AC Bodembeheer heeft op 12 december jl. onder andere de ontwerp-

Wijzigingsbladen bij BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 7500, 9335 en 11000 en AS 

SIKB 1000 en 2000 vrijgegeven voor een openbare reactieronde, een pré-HUF en 

een praktijkvalidatie. De reactieronde, pré-HUF en praktijkvalidaties zijn inmiddels 

afgerond. 

 

De uitkomsten zijn gebundeld in een overzichtsdocument per schema met daarin 

de ingebrachte reacties / uitkomsten (Overzicht wijzigingen) alsmede een voorstel 

tot verwerking in de betreffende wijzigingsbladen (Wijzigingsblad met reacties). 

Punten van feedback komend uit de overleggen met de Sectie Meten en Advies 

(BRL / AS SIKB 1000 en 2000), Sectie Grondstromen (BRL SIKB 1000, 7500 en 

9335), Technische Commissie Mechanisch boren (BRL SIKB 2100) en CI’s (alle 

BRL-en), alsmede schriftelijke raadpleging van de Technische Commissie 

Bodemenergiesystemen (BRL SIKB 11000), zijn verwerkt in de nu voorliggende 

versie van elk van deze documenten. 

 

De besluitformulieren en concept-wijzigingsbladen per schema worden voorgelegd 

ter besluit over vaststelling ten behoeve van evaluatie door de RvA en de HUF-

toets (ILT). 

 

3a. AS SIKB 1000 

Is besproken onder 3b. 

 

3b. BRL SIKB 1000 

Jelle de Boer licht toe. 

Er zijn veel reacties binnengekomen over het begrip ‘partij’. Op basis hiervan is 

door Bodem+, in overleg met het Implementatieteam bodem, een aanvulling 

opgesteld op de Memorie van Toelichting bij het Aanvullingsbesluit Bodem. Deze is 
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KS 

 

 

 

 

 

eveneens bijgevoegd.  

 

Verder is in de openbare reactieronde gevraagd om een eerder geschrapt voorstel 

over eisen aan verpakking van monsters weer terug te plaatsen. Hieraan is gevolg 

gegeven. Op een vraag van Charly van Schaik licht Jaap-Willem Hutter toe dat er in 

principe één algemene bemonsteringsinstructie voor monsters voor analyse op 

PFAS komt. Het kan zijn dat hierin zowel glas als kunststof wordt toegestaan. De 

instructie wordt in eerste aanleg geschreven door het Expertisecentrum PFAS. 

FeNeLab heeft hier ook contact mee. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de 

nu voorliggende Wijzigingsbladen. 

 

Peter van Mullekom wijst erop dat er kleine verschillen zitten in de definitie van de 

begrippen rond partij zoals opgenomen in de Wijzigingsbladen en die voorgesteld 

voor de Aanvullingsregeling bodem. Jelle antwoordt dat de definities van grond en 

bagger letterlijk zijn overgenomen. Actie JdB en PvM: op verzoek van de voorzitter 

stemmen Peter en Jelle dit punt in de pauze met elkaar af, waaruit blijkt dat er geen 

verschillen zijn. 

 

Charly van Schaik merkt op dat er ergens in de schema’s gesproken wordt over 

‘vracht’ terwijl er naar zijn mening ‘grepen’ wordt bedoeld. Tevens wordt er op 

sommige plekken onterecht naar april 2020 verwezen. Actie JdB en ChvS: op 

verzoek van de voorzitter stemmen Charly en Jelle dit af, waaruit blijkt dat dit een 

eerder geaccepteerde wijziging betreft die volgt uit NEN-definities en daarmee goed 

staat. 

 

3c. AS SIKB 2000 

Is besproken onder 3d. 

 

3d. BRL SIKB 2000 

Arthur de Groof licht toe. 

De reacties uit de openbare ronde hebben niet tot veel wijzigingen geleid. Naar 

aanleiding van een reactie van Kiwa bij de validatie is een wijziging over de 

temperatuur tijdens transport van bodemmonsters ingetrokken, omdat het loslaten 

van een specifieke temperatuurrange leidt tot een niet toetsbaar onderdeel van het 

toetsingskader. 

 

Bas van Oosten merkt op dat in protocol 2003 staat dat voorkomen moet worden 

dat monsters op kunnen warmen tijdens het transport. Iets soortgelijks zou 

misschien opgenomen kunnen worden. Willie van den Berg meent dat het niet zo 

simpel is, omdat er in dat geval geen eisen worden gesteld aan de 

omgevingstemperatuur tijdens het transport. Er wordt besloten de wijziging zoals 

voorgesteld in te trekken en hier in de toekomst nog eens in meer detail naar te 

kijken. Actie Karin Sant: punt meenemen voor BRL2000 (bespreken in Sectie 

M&A). 

 

Arthur de Groof vult aan dat er pas gistermiddag een inzending gekomen is van 

Bodem+ met nog enkele aanvullende reacties op de wijzigingen. Een groot deel 

hiervan is Omgevingswet gerelateerd en een enkel punt betreft details in tekstuele 

bewoordingen. 
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Het College stelt voor dat voorstellen tot tekstuele wijzigingen in het kader van de 

Omgevingswet meegenomen worden. Voorstellen omtrent inhoudelijke wijzigingen 

worden niet meer meegenomen. 

 

3e. BRL SIKB 2100 

Arthur de Groof licht de grootste wijzigingen toe. 

Reacties op Wijziging 8, over toepassing van de avegaarboor, hebben de tekst 

aangescherpt. Wijziging 10 is ook aangescherpt. Het betreft een voorstel om het 

niet afdichten van een boorgat dat is gemaakt in het kader van een in-situ 

partijkeuring mogelijk te maken buiten kwelgebieden. Wat betreft Wijziging 9, over 

toepassing van grout, is voorgesteld dat er ook ruimte gelaten moet worden voor 

andere afdichtingsmiddelen. Jan Keijzer vult aan dat er nu ook benoemd staat dat 

het middel volgens de richtlijnen van de producent toegepast moet worden. 

 

3f. BRL SIKB 7500 

Jelle de Boer licht toe. 

Alleen RWS en ILT hebben opmerkingen gemaakt en deze beperken zich tot de 

wijzigingen in het kader van de Omgevingswet. Daarnaast betreft het 

Wijzigingsblad één kleine wijziging het wegnemen van een evidente foute 

bewoording. 

Een al in 2019 bekendgemaakte verandering zal zijn dat protocol 7511 straks niet  

meer onder erkenningsplicht valt. Hiermee wordt het per 1-1-2021 een vrijwillig 

protocol. 

 

3g. BRL SIKB 9335 

Jelle de Boer licht toe. 

In dit schema wordt terminologie gewijzigd in het kader van de Omgevingswet, 

omdat hierin definities veranderen. Noemenswaardige voorbeelden zijn diepe 

plassen en het verspreiden van baggerspecie op land en de kwaliteitsklassen en 

kwaliteitseisen.  

 

Er zijn nog enkele punten geconstateerd die niet helemaal correct zijn. Otto 

Feenstra vult aan dat er de afgelopen weken erg veel tijd in gestoken is door SIKB 

en gremia om alle verwijzingen correct te krijgen. We vragen om een mandaat van 

het College om de punten die nog niet goed aansluiten op nieuwe wetgeving nog te 

verwerken. 

 

Peter van Mullekom geeft aan dat hij dit mandaat stevig vindt aangezien het 

mogelijk om meer dan simpele tekstuele wijzigingen gaat en hij dit niet kan 

overzien. Hierop stelt Jelle de Boer voor om het mandaat te geven aan de Sectie 

Grondstromen om de punten die nog niet goed aansluiten volgende week te 

verwerken. In dit orgaan zijn zowel publieke als private partijen vertegenwoordigd. 

Het College gaat hiermee akkoord. 

 

Jaap-Willem Hutter merkt op dat er in dit schema nog een tabel met een 

toetsingskader overgenomen is uit de Regeling Bodemkwaliteit. Refererend aan de 

eerdere discussie over het zo min mogelijk overnemen van letterlijke teksten uit 

andere documenten zou hij deze tabel er graag uithalen. Otto Feenstra meldt dat bij 
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JdB 

 

 

SIKB/ 
HK 

 

 

 

 

 

 

 

ArdG 

 

 

 

 

ArdG 

de modernisering van de BRL in 2017 het letterlijk overnemen van teksten zoveel 

mogelijk is beperkt. Deze tabel is daarbij over het hoofd gezien. Actie Jelle de 

Boer: in de volgende wijzigingsronde overwegen deze tabel uit de BRL te laten. 

 

Actie SIKB/Henk Koster: de discussie over de balans tussen dubbelen in schema’s 

en leesbaarheid van schema’s agenderen. 

 

3h. BRL SIKB 11000 

Arthur de Groof licht toe. 

 

Het aantal wijzigingen is beperkt. Wijziging nummer 4 betreft het niet-specificeren 

van het afdichtingsmiddel dat al besproken is onder de BRL SIKB 2100. 

 

Op een vraag van Charly van Schaik en Marette Zwamborn waar de eisen voor de 

afdichtingsmiddelen staan beschreven in de BRL 2100 geeft Arthur de Groof aan 

dat er in de BRL 11000 een duidelijkere verwijzing naar Eis 16 in de BRL 2100 zal 

worden toegevoegd. Actie Arthur de Groof: verwijzing naar Eis 16 toevoegen. 

 

Marette Zwamborn geeft nog mee om voorzichtig te zijn met formuleringen over de 

‘in werking zijnde’ schema’s. Er moet consequent ten aanzien van BRL SIKB 11000 

gecontroleerd worden of deze verwijzingen correct zullen zijn ten tijde van de 

publicatie van de Wijzigingsblad omdat hier dan mogelijke meerdere versies van in 

omloop zijn. Actie Arthur de Groof: deze verwijzingen controleren. 

 

 

Besluiten 

 

1. Het College stelt de ontwerpversies van alle schema’s vast voor evaluatie 

door de RvA en HUF-toets door ILT, onder voorbehoud van de volgende 

zaken: 

• Voor BRL SIKB 9335 geldt het mandaat voor de Sectie 

Grondstromen om de punten die nog niet goed aansluiten bij de 

Omgevingswet te verwerken. 

• Voor BRL SIKB 11000 wordt de verwijzing naar BRL 2100 

toegevoegd en worden in de communicatie de verwijzingen naar de 

‘in werking zijnde schema’s’ gecontroleerd. Indien nodig worden 

deze aangepast. 

 

2. Er gelden geen overgangstermijnen voor de vastgestelde Wijzigingsbladen. 

3. Er wordt vastgesteld dat er bij de inwerkingtreding van deze 

Wijzigingsbladen geen nieuw certificaat verstrekt hoeft te worden aan de 

certificaathouders. 

4. Het College verleent het programmabureau SIKB het mandaat voor het 

doorvoeren van (niet inhoudelijke) wijzigingen van tekstuele aard dan wel 

van accreditatie-technische aard en die voortkomen uit de evaluatie door 

de RvA en of de HUF-toets door ILT. 

5. Het College verleent het programmabureau SIKB het mandaat om, voor 

zover eisen worden gewijzigd die ook in het document Essentiële eisen 

staan, deze wijzigingen op dezelfde manier in het document Essentiële 
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eisen voor ILT-toezicht (Richtlijn 8800) te verwerken. 

 

 4. Vaststellen nieuwe versie AS SIKB 3000 en AP04 

  Vincent le Sage van Synlab licht toe. 

 

De wijzigingen betreffen voornamelijk de toepassing van nieuwe regelgeving 

omtrent de toepassing van grond in diepe plassen en inzichten naar aanleiding van 

PFAS-onderzoek. Daarnaast zijn enkele tekstuele punten verbeterd. 

 

De besluitformulieren en concept-documenten per schema worden voorgelegd ter 

besluit over vaststelling ten behoeve van evaluatie door de RvA en de HUF-toets 

door ILT. 

 

Jaap-Willem Hutter benoemt dat er in deze schema’s ook wijzigingen zitten die niet 

direct gerelateerd zijn aan de Omgevingswet. Henk Koster geeft aan dat het 

Ministerie van I&W op dit punt expliciet zelf aangegeven heeft deze wijzigingen wel 

graag door te voeren. 

 

Otto Feenstra vraagt verduidelijking omtrent de somparameters van PFAS en de 

regels omtrent het optellen van metingen lager dan de detectielimiet. Vincent le 

Sage verduidelijkt dat de Achtergrondwaarde en Interventiewaarden bewust nog 

niet opgenomen zijn. Er staat op dit moment dus ook nog geen totaalsom 

opgenomen. Er bestaan wel twee afzonderlijke sommen van PFOS en PFOA. 

 

Willem van der Zon verzoekt om goed af te blijven stemmen met NEN omdat zij 

werken aan een nieuwe NTA voor de analyse van PFAS. 

 

Besluit 

Met in achtneming van het mandaat dat artikelverwijzingen naar het BAL in de 

toekomst nog zullen worden verwerkt stelt het College de voorliggende 

ontwerpversies vast voor evaluatie door de RvA en HUF-toets door ILT. 

 

Hierbij wordt de wens uitgesproken om de betreffende passages (die naar de BAL 

verwijzen) geel gemarkeerd te publiceren en deze zo snel als mogelijk aan te 

passen. 

 

 5. Voortgang BRL SIKB 6000 / BRL SIKB 7000 

 

 

 

 

 Dit punt wordt toegelicht door Joep van der Wee (als lid van de BC). 
 
Er zijn verschillende discussiepunten die ook weer terugkwamen uit de openbare 
reactieronde. Deze punten worden binnenkort in de begeleidingscommissie verder 
besproken. Twee voorbeelden zijn het onderwerp ‘dubbel audits’ en ‘de 
functiescheiding MKB-verificatie bij graven zonder milieudoelstelling’. 
 
Peter van Mullekom geeft aan benieuwd te zijn hoe het staat met de punten die 
vanuit de VKB zijn ingebracht. Jelle de Boer antwoordt dat er een 
vertegenwoordiger van de VKB in de Begeleidingscommissie zit en dat deze 
persoon de punten van de VKB bewaakt. 
 

 7. Mededelingen / actualiteiten  
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HK 

 

7a. Jaarplan Bodembeheer 2020 SIKB 

Henk Koster licht toe. 

Het jaarplan is opgesteld in overleg met de programmaraad en is vastgesteld in het 

bestuur van SIKB. Er zijn drie programmalijnen gedefinieerd, zijnde ‘Effectief en 

actueel stelsel’, ‘Instrumenten bij de tijd en toekomstbestendig’, ‘Kennis op orde’. 

In de projectenlijst staan lopende en nog te starten projecten voor het jaar 2020. 

 

Op een vraag van Bregje van Lieshout vermeldt Henk Koster dat hij verwacht dat 

resultaten van de evaluatie KwaliBo in de loop van het jaar vorm zal krijgen in de 

projecten. 

 

Jaap-Willem Hutter vraagt wat de status is van het doorvoeren van de Europese 

regeling bouwstoffen in AP04. Actie Henk Koster: dit uitzoeken en terugkoppelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Concept-verslag CCvD-overleg 12 december 2019  

 

Tekstueel 

• Pagina 2: Peter Kaasenbrood geeft aan dat zijn reactie op de 

jaarrapportage scherper mag worden verwoord. Hij wil graag dat de 

verbeteracties uit het rapport tijdig kunnen worden opgepakt en dat is 

vooral lastig omdat de jaarrapportage zo laat verschijnt. 

• Pagina 2: Jan Keijzer benadrukt dat hij tijdens het overleg ook gezegd heeft 

dat CI's ook verbeterpunten voor het jaarverslag aandragen en dat deze 

naar zijn mening beter kunnen worden opgepakt. 

 

Naar aanleiding van: 

• Pagina 3: Charly van Schaik vraagt naar de status van het rapport over 
naleefgedrag dat wordt opgesteld in het kader van de evaluatie KWALIBO 
en waarover in het verslag vermeld staat dat dit medio januari verwacht 
wordt. Henk Koster vermeldt dat dit rapport nog niet gepubliceerd is. 

 
De actiepuntenlijst zal in het volgende CCvD-overleg besproken worden. Henk 
Koster vermeldt alvast dat hij al zijn acties ingezet heeft. 
 

 10. WVTTK 

 
 
 

 • Peter van Mullekom vraagt naar de voortgang van de evaluatie KWALIBO. 

Henk Koster vertelt dat hij 3 weken geleden gehoord heeft dat het rapport 

van AT Osborne bijna af is, maar nog niet openbaar is. Dit geldt ook voor 

een rapport van onderzoeksbureau P2. Willem Kattenberg (van Min. I&W) 

probeert voor de zomer een kamerbrief op te stellen op basis van de input 

van deze onderzoeksrapporten. 

• Jelle de Boer meldt dat Bouwend Nederland via haar vertegenwoordiger 

Jaap van der Bom gevraagd heeft naar de stand van zaken omtrent het 

reikwijdteonderzoek van erkenningsplicht Mechanisch boren. Aangegeven 

wordt dat hier nog geen voortgang is te melden, dit ligt bij het Ministerie. 

Actie JdB: Jaap van der Bom / Bouwend Nederland hierover updaten. 

 
 6. Sluiting 

  De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering 
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om 12.15 uur. 

 

 

Acties 
 
Nieuwe acties uit vergadering van 27 februari 2020 
 

Vergadering 
  

Actor Actie Stand van zaken 

27-02-2020 HK Telefonisch contact leggen met Ton Timmermans 
om over zijn afscheid te praten 

  

27-02-2020 HK Uitzoeken of de introductie van een apart 
milieuhygiënisch toetsingskader voor diepe 
plassen zal leiden tot splitsing van AP04 en 
AS3000. 

  

27-02-2020 ArdG en 
KS 

Punt over temperatuur bij transport monsters 
(overnemen uit protocol 2003?) meenemen voor 
protocol 2001 (bespreken in Sectie M&A). 

  

27-02-2020 JdB In de volgende wijzigingsronde overwegen om 
tabel uit Regeling Bodemkwaliteit uit de BRL 9335 
te halen. 

  

27-02-2020 SIKB / 
HK 

De discussie over de balans tussen dubbelingen in 
schema’s en leesbaarheid van schema’s 
agenderen. 

  

27-02-2020 ArdG Verwijzing naar Eis 16 in BRL 2100 toevoegen aan 
BRL 11000. 

  

27-02-2020 ArdG Bij communicatie scherp zijn op de teksten bij ‘in 
werking zijnde schema’s’ in BRL 11000.  

 

27-02-2020 HK Status van het doorvoeren van de Europese 
regeling bouwstoffen in AP04 achterhalen en 
terugkoppelen aan CCvD (JJ Hutter). 

  

  
 
Openstaand uit vorige vergaderingen 
 

Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

18-04-2013 JdB, 
JKe, EE 

Bespreken verschil in audittijd 9001 bij dezelfde of 
bij verschillende CI bij systeemcertificatie. 

uitvoering zodra aan 
de orde in traject BRL 
SIKB 15000. 

11-12-2014 ArdG Afdichten van boorgaten en peilbuizen meenemen 
bij aanpassing van BRL SIKB 2000. 

uitvoering zodra aan 
de orde bij volgende 
aanpassing BRL SIKB 
2000. 

05-10-2017 PvM Aanleveren discussienotitie over uitwisseling van 
digitale veldgegevens vanuit de branche. 

 

29-03-2018 KS Meer fundamenteel kijken naar het niveau van de 
examens MKB en het toezicht op de inhoud en het 
niveau ervan, en resultaten agenderen voor een 
volgende vergadering. 

Examenreglement,  
procedures en 
examenvragen 
worden aangepast in 
overleg met CI-en en 
Examencommissie 
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Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

29-03-2018 KS Keuzemogelijkheden in het Examenreglement 
MKB anders formuleren. 

Examenreglement 
wordt in overleg met 
CI-en aangepast 

29-03-2018 ArdG en 
PvM 

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

 

04-10-2018 ArdG Het afdichten van boorgaten bij mechanische 
boringen in waterbodems inbrengen bij de PTC 
Mechanisch boren. 

uitvoering zodra aan 
de orde in hervatting 
traject BRL SIKB 
2100. 

13-12-2018 AndG Onderzoeken communicatiemogelijkheden om 
besluiten van bevoegde instanties op basis van de 
Handreikingen met andere bevoegde instanties te 
delen.  

 

20-06-2019 ArdG Verzoek tot planvorming competentie-eisen aan 
beoordelaars CI-en doorgeven aan PTC 
Bodemenergiesystemen. 

 

12-12-2019 ED wensen tot verduidelijking in deze editie van de 
jaarrapportage doorvoeren (tabel 3b 
verduidelijken) 

 

12-12-2019 ED geconstateerde verschillen tussen resultaten 
publiek respectievelijk privaat toezicht in deze 
editie van de jaarrapportage duiden 

 

12-12-2019 JdB, 
ArdG en 
CI-en 

Maatregelen nemen waardoor de doorlooptijd van 
de productie van de volgende edities van de 
Jaarrapportage te verkorten. 
 

loopt 

12-12-2019 HK Een discussiestuk opstellen over de toekomst van 
de Jaarrapportage 

loopt 

12-12-2019 HK Het Ministerie van I&W te adviseren om op 
strategisch niveau naar naleving te kijken 

 

12-12-2019 JdB tijdens de reactieronde mogelijke suggesties voor 
het omgaan met de dubbele auditing uit te werken 
en dit met de BC te bespreken 

loopt 

12-12-2019 AdG/KS Presentatie door P2 over het in januari te 
publiceren rapport agenderen voor een CCvD/AC 
vergadering in het einde van je voorjaar. 

Rapportage is nog 
niet verschenen 

12-12-2019 HK initiatief nemen om een overleg te organiseren met 
ILT, SIKB en bedrijfsleven 

ingezet 

 

 

Afgerond 
 

Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

12-12-2019 JdB / 
AdG/ KS 

In de vergadering van 27 februari a.s. onderscheid 
maken tussen de wijzigingen die nodig zijn om aan 
te sluiten op de Omgevingswet en de overige 
wijzigingen 

afgerond 

12-12-2019 JdB Nagaan wijziging 4, par. 1.1.5: is term 
‘grootschalige toepassing’ in strijd met Rbk? 

afgerond 
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Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

12-12-2019 HK Juridische mogelijkheden voor bovenwettelijke 
eisen in BRL 6000 bespreken met Ministerie van 
I&W. Resultaat bespreken met BC. 

afgerond 

12-12-2019 HK Het rapport ‘De lelijke waarheid’ onder de leden 
van CCvD/AC verspreiden. 

afgerond 

27-02-2020 JdB en 
PvM 

Afstemmen tekst over definities grond en bagger 
zoals opgenomen in Wijzigingsblad BRL 1000. 

afgerond 

27-02-2020 JdB Controleert de teksten AS en BRL 1000 op de 
definitie ‘vracht’ en de verwijzingen naar april. 
Wijzigt de tekst indien nodig. 

afgerond 

 


