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Datum : 14 oktober 2010 

Tijd : 09:30 – 12:40 uur 

Plaats : Agentschap NL in Utrecht 
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Aanwezig Werkt bij Afgevaardigd door of rol 

ir. Th. Edelman  Voorzitter 

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

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

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

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

ir. J.W. Hutter Alcontrol FeNeLab 

ing. J. Keijzer Kiwa VOC 

drs.ing. G.J. Pijpker Acorius VVMA 

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

mr.drs. H.H. Koster DHV VKB 

dhr. Th. Maas AgentschapNL, Bodem+ AgentschapNL, Bodem+ 

dr.ir. R.A. van der Meer  Wetterskip Fryslân Unie van Waterschappen 

ing. M. van Rijn NEN NEN 

drs. E.P.Th. Ruwiel VROM VROM 

dhr. G. Schrage Provincie Zeeland IPO 

ing. Th.G.J. Taen Lloyd's Register Nederland VOC 

drs. S.P. Wijn DCMR Milieudienst Rijnmond VNG 

 

Afwezig Werkt bij Afgevaardigd door of rol 

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

drs. J. Fokkens Stichting Bodemsanering NS VNO-NCW 

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

drs. M.F.X.W. Veul Witteveen+Bos VKB 

 

Gasten Werkt bij Gast bij 

mw. M. van den Berg ALcontrol Laboratories agendapunt 2 

mr.drs. W. de Koning SIKB alle agendapunten 

mr. A. Tubbing SIKB agendapunt 13 

 

 
Actie Verslag 

  

 Gedeelte met alleen het Accreditatiecollege 
Bodembeheer 
 

 1. Opening en vaststelling agenda Accreditatiecollege 

 De voorzitter opent de vergadering van het Accreditatiecollege Bodembeheer om 09:30 

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 

 2. Vrijgeven voor een openbare reactieronde geactualiseerde versies van de 

documenten onder AP04 en onder AS SIKB 3000 

 Marjanne van den Berg, penvoerder, geeft een toelichting op de documenten en het 

proces van tot stand komen. Zij geeft onder meer aan dat voorafgaand aan het project 

geïnventariseerde knelpunten en commentaar vanuit de begeleidingscommissie in de 

documenten is verwerkt. 

 

Het College geeft de volgende reactie: 

 een aantal discussies loopt nog en moeten worden opgepakt in een volgende fase; 

 er zijn zorgen over de lange doorlooptijd van de aanpassing van documenten, 

waardoor in de praktijk knelpunten ontstaan. De oorzaak hiervan ligt deels bij de 

tijd die de Raad voor Accreditatie in het algemeen nodig heeft voor de beoordeling 

van ingediende documenten. SIKB voert regelmatig overleg met de Raad over dit 

knelpunt; 

 protocol 1001 eist het gebruik van steektoestellen bij monsters die geanalyseerd 

worden op vluchtige componenten. In de praktijk worden die echter zelden gebruikt, 

waardoor de praktijk niet aansluit op de tekst in het protocol. SIKB werkt aan een 

oplossing hiervan; 

 het met elkaar integreren van de accreditatieschema’s AP04 en AS SIKB 3000 leidt 

tot meer duidelijkheid voor de markt; 

 Jaap v.d. Bom vraagt (bij punt 75 over AP04-SG.VIII) hoe het kan dat laboratoria 

vluchtige verbindingen analyseren in mengmonsters. Jaap-Willem Hutter antwoordt 

dat dit punt is geregeld in een NEN en dat het daarom niet aan SIKB is om er iets 

mee te doen. 

 

Het College besluit: 

 de nu voorliggende versies van de documenten uit het accreditatieschema AS SIKB 

3000 vrij te geven voor een openbare reactieronde; 

 de nu voorliggende versies van de documenten uit het accreditatieprogramma AP04 

vrij te geven voor een openbare reactieronde; 

 SIKB te vragen om een vervolgfase op dit project te organiseren om de nu 

openstaande discussiepunten te bespreken; 

 SIKB te vragen om te onderzoeken wat of het nuttig is en zo ja, wat nodig is om de 

accreditatieschema’s AP04 en AS 3000 met elkaar te integreren. 

  

 3. Verslag vergadering AC van 17 juni 2010 

 De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast. Op een vraag over de eerste actie op 

de actielijst geeft Walter de Koning aan dat protocol 2004 is vrijgegeven voor een 

openbare reactieronde, op voorwaarde dat een aantal aanpassingen worden 

doorgevoerd. SIKB werkt op dit moment nog aan het doorvoeren van deze 

aanpassingen. Jan Keijzer merkt op dat de aard van deze aanpassingen zal leiden tot 

een significant ander document. Het College verzoekt daarom om die nieuwe versie 

opnieuw voor te leggen voor een besluit tot vrijgave voor een openbare reactieronde. 

  

 

 Gedeelte CCvD met Accreditatiecollege Bodembeheer 

  

 4. Opening en vaststelling agenda CCvD 

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

iedereen welkom. De heer De Koning geeft aan dat agendapunt 10 komt te vervallen en 

dat in plaats daarvan het nagezonden Interpretatiedocument bij BRL SIKB 2100 op de 

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

Actie Verslag 

 

 5. Samenstelling CCvD en AC Bodembeheer 

 Beide Colleges besluiten: 

 het bestuur te adviseren om Jan van Grunsven te benoemen voor een nieuwe 

zittingstermijn als vertegenwoordiger van BOG en VA in het CCvD en AC 

Bodembeheer. 

  

 6. Vaststellen van de aan BRL en AS SIKB 2000 en protocol 2003 benodigde 

aanpassingen voor afstemming op de Waterwet 

 Walter de Koning geeft een korte toelichting op dit onderwerp. Het College merkt op dat 

de lange doorlooptijd van de ontwikkeling van een nieuwe versie van AS SIKB 2000 nu 

leidt tot de vreemde figuur dat intussen wel weer een nieuw interpretatiedocument bij de 

oude versie wordt vastgesteld.  

 

Beide Colleges besluiten: 

 de aangevulde Interpretatiedocumenten bij BRL en AS SIKB 2000 vast te stellen. 

  

 7. Voortgang acties naar aanleiding van het UDM Rapport 

 

 

 

 

JWH 

Jaap-Willem Hutter geeft aan dat de Raad voor Accreditatie de extra audits heeft 

uitgevoerd en de resultaten ervan in concept heeft gerapporteerd. De laboratoria werken 

aan het doorvoeren van de meeste gevraagde aanpassingen, waarbij men opmerkt dat 

niet alle gevraagde aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. De betrokken laboratoria 

moeten nog overleg voeren over het concept-rapport over de extra audits. Actie: het 

College verzoekt om dit overleg op korte termijn te organiseren. 

  

 8. Vergaderdata 2011 

 Beide Colleges stellen de vergaderdata voor 2011 als volgt vast: 10 februari, 14 april, 

16 juni, (wo.) 5 oktober en 15 december, steeds vanaf 09:30 uur bij AgentschapNL, 

Croeselaan 15 in Utrecht. 

  

 9. Mededelingen, rondvraag en sluiting Accreditatiecollege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdG en 

MvR 

Mededelingen 

 het bestuur van SIKB heeft in een besluit vastgelegd dat het niet alleen 

beoordelingsrichtlijnen beheert, maar ook de daarbij horende protocollen. Het 

bestuur heeft het inhoudelijk beheer in de praktijk gemandateerd aan het CCvD en 

Accreditatiecollege bodembeheer. Het bestuur streeft niet naar een generieke 

overdracht van documenten aan het NEN of aan een andere organisatie;  

 Wim van Grinsven verzoekt om in documenten in beheer bij SIKB waar mogelijk te 

verwijzen naar NEN en geen teksten te schrijven over zaken die al in NEN zijn 

vastgelegd, omdat dit tot tegenstrijdigheden leidt. SIKB probeert het schrijven over 

hetzelfde onderwerp zoveel mogelijk te voorkomen. Echter omwille van het overzicht 

bij de gebruiker van het document is dat niet altijd te vermijden. Gestreefd wordt 

immers naar rechtstreeks in praktijk toepasbare documenten. Actie: discussie over 

project HORIZONTAL agenderen; 

 Peter Wijn vraagt aandacht voor de grote omvang van de stukken. Moeten we naar 

een ander systeem voor de verzending, zeker nu de stukken met ingang van 

volgend jaar niet meer op papier komen. 

 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

 

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

Accreditatiecollege om 10:35 uur. 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

 

Actielijst Accreditatiecollege Bodembeheer 
 
Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

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 

17/06/10 MvR bij NEN inbrengen dat het goed zou 

zijn als NEN ook gaat toetreden tot 
andere Centrale Colleges van 
Deskundigen in Nederland. 

02-12-2010 

17/06/10 AdG nieuwe bijeenkomst van de 
overleggroep over het UDM rapport 

beleggen zodra de resultaten van de 
extra audits beschikbaar zijn. 

zodra resultaten beschikbaar 
zijn. 

14/10/10 JWH overleg bij extra audits betrokken 
laboratoria over concept-rapport RvA 
organiseren. 

 

14/10/10 AdG en 
MvR 

discussie over project HORIZONTAL 
agenderen. 

02-12-2010 

 

 


