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Deelnemers Werkt bij Afgevaardigd door of rol 
David van den Burg (DvdB)  Voorzitter 
Manfred Beckman Lapré (MBL) Rijkswaterstaat, 

Bodem+ 
Ministerie van I en W 

Jaap van der Bom (JvdB) DrechtConsult Bouwend Nederland en NVPG  
Gerrit-Jan Georg (GJG) Indaver BOG / VA 
Ariël Kleverwal (AK) Waterschap Vallei en 

Veluwe 
UvW 

Bas van Oosten (BvO) SGS Intron Certificatie NVCi 
Bram van de Pas (BvdP) Econsultancy VKB 
Charly van Schaik (CvS) RUD Drenthe VNG 
Gezinus Schrage (GS) RUD Zeeland IPO 
Tessa Verschoor (TV) TAUW VKB 
Beerd Volkers (BV) Waterkracht BodemenergieNL 
Joep van der Wee (JvdW) Stichting Bodembeheer 

Nederland 
VNO-NCW 

Willem van der Zon (WvdZ) Vopak VNO-NCW 
Arthur de Groof (ArdG) SIKB-programmabureau SIKB, plv. secretaris, verslag 
   
Afwezig Werkt bij Afgevaardigd door of rol 
Willie van den Berg (WvdB) Waterproef UvW 
Ted den Heijer (TdH) NEN NEN 
Jaap-Willem Hutter (JWH) SGS Laboratorium FeNeLab 
Jan Keijzer (JK) Kiwa NVCi  
Bregje van Lieshout (BvL) MILON VVMA 
Karin Sant (KS) SIKB-programmabureau SIKB, secretaris 
   
Vacatures   
Te benoemen afgevaardigde  VNO-NCW 
Te benoemen afgevaardigde  Rijkswaterstaat 
   
Gasten Werkt bij Gast bij 
Jelle de Boer (JdB) SIKB-programmabureau Alle agendapunten 
   

 

 
Actie  
door 

Nr.  

 1. Opening en vaststellen agenda 

  De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers van harte welkom. De 
vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 
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 2. Vaststelling aangepaste Wijzigingsbladen bij schema’s bodembeheer 

  Jelle de Boer licht dit agendapunt toe. Op het moment dat dit College in 2020 de 
Wijzigingsbladen bij de binnen het Kwalibostelsel functionerende schema’s 
vaststelde waren de definitieve teksten van de relevante regelgeving nog niet 
precies bekend. Sindsdien is het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) vastgesteld 
en is er een consultatieversie van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) gepubliceerd. 
De indertijd vastgestelde Wijzigingsbladen zijn daarop aangepast, waarbij ook de 
reacties op de consultatieversie van de Rbk zoveel mogelijk zijn meegenomen. Het 
is mogelijk dat de Rbk op punten nog wordt aangepast, maar het 
Programmabureau SIKB verwacht dat dit tot hooguit minieme verschillen met de nu 
in de Wijzigingsbladen opgenomen teksten zal leiden. Naast de aanpassingen ter 
afstemming op de regelgeving onder de Omgevingswet is van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om een aantal verwijzingen te actualiseren. 
 
Naast de Wijzigingsbladen zelf is van elk document uit vijf schema’s een 
zogenoemde consolidatieversie ontwikkeld. Daarin zijn de Wijzigingsbladen 
verwerkt. Bij vaststelling zullen deze als nieuwe versie van het betreffende schema 
in werking treden. Van schema’s waarvoor nu een aanpassingstraject loopt is geen 
consolidatieversie ontwikkeld, om onnodige complicaties te voorkomen. 
 
Reacties College 

• Gezinus Schrage legt voor dat de Wet bodembescherming (Wbb) in 
afgeslankte vorm blijft bestaan en vraagt of ook daarmee rekening is 
gehouden. Jelle de Boer antwoordt dat dit is gedaan. 

• Op een vraag van Tessa Verschoor onderbouwt Jelle de Boer de lengte 
van de overgangstermijn. Die is zodanig ontworpen dat elke 
certificaathouder binnen de overgangstermijn via de reguliere audits op de 
nieuwe versie van het schema kan overstappen. Vandaar een basis van 
twaalf maanden waarin elke certificaathouder ten minste éénmaal wordt 
geaudit, plus drie maanden om eventueel noodzakelijke corrigerende 
maatregelen door te voeren. 

• Op een vraag van Tessa Verschoor legt Jelle de Boer uit dat bewust geen 
datum in werking treden van de Omgevingswet is genoemd, omdat niet kan 
worden uitgesloten dat die nog verandert. 

• Bas van Oosten wijst op de volgende passage: Wijzigingsblad bij BRL 
9335, pagina 8, eerste bolletje binnen de geel gemarkeerde tekst. Hij stelt 
dat deze moet worden geschrapt omdat “het afgeven van 
kwaliteitsverklaringen” een activiteit is van certificatie-instellingen en niet 
van certificaathouders. Dit werkt ook door in het voorgelegde 
ontwerpdocument BRL 9335, versie 4.1-c001. Het punt wordt nader 
uitgezocht.  

• Tessa Verschoor vraagt waarom in diezelfde geel gemarkeerde tekst bij het 
tweede bolletje “in Nederland” is vermeld. Bas van Oosten antwoordt dat 
deze passage ook in het Besluit bodemkwaliteit (2.1 onder j) is 
opgenomen. 

 
Besluit 
Het Centraal College besluit: 

• de in het Besluitformulier (document 2.1) bij de Beslispunten genoemde 
documenten vast te stellen voor de (verkorte) evaluatieprocedure bij de 
Raad voor Accreditatie en voor de HUF-toets door de Inspectie 
Leefomgeving en Transport. Daarbij verleent het Centraal College mandaat 
aan het Programmabureau: 

• om wijzigingen die in de regelgeving worden doorgevoerd vóór datum 
in werking treden door te voeren in de Wijzigingsbladen, 
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• om de tekst van de bij agendapunt 2 specifiek besproken passage met 
betrekking tot BRL 9335 nader door te lichten en deze op basis van 
het resultaat al dan niet te schrappen of aan te passen; 

• vast te stellen: 

• dat bij de inwerkingtreding van de voorgelegde Wijzigingsbladen geen 
overgangstermijn nodig is, 

• dat bij de inwerkingtreding van de nieuwe versie van elk van de 
voorgelegde schema’s de overgangstermijn op 15 maanden wordt 
gesteld; 

• vast te stellen dat bij de inwerkingtreding van de voorgelegde 
Wijzigingsbladen geen nieuw certificaat verstrekt hoeft te worden aan de 
certificaathouders; 

• het programmabureau mandaat te verlenen voor het doorvoeren van (niet 
inhoudelijke) wijzigingen van tekstuele aard of van accreditatie-technische 
aard en die voortkomen uit de evaluatie door de RvA en of de HUF-toets 
door ILT; 

• het programmabureau mandaat te verlenen om, voor zover eisen worden 
gewijzigd die ook in het document Essentiële eisen staan, deze wijzigingen 
op dezelfde manier in het document Essentiële eisen voor ILT-toezicht 
(Richtlijn 8800) te verwerken. 

 
 3.  Mededelingen en rondvraag 

  Mededelingen 

• Het conceptverslag van de vergadering van 7 oktober jl. ligt ter vaststelling 
voor bij de eerstvolgende reguliere vergadering, gepland op 9 december 
a.s. Dit geldt ook voor het nu voorliggende conceptverslag. 

 
Rondvraag 

• Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 

 4. Afsluiting 

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

 

 

Acties 
 
Voor het overzicht van acties wordt verwezen naar het conceptverslag van de vergadering van 7 

oktober 2021. 

 

 

 


