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1 Introductie 

Terugblik op 2010 

Het afgelopen jaar 2010 heeft SIKB zich voornamelijk gericht op het vernieuwen van 

drie kwaliteitsborgingschema’s. Naast het reguliere beheer van schema’s en beantwoor-

den van vragen over kwaliteitsborging en documenten voor bodembescherming is ook 

gewerkt aan een verbeterde informatie naar het bedrijfsleven MKB. 

 

Hoofdlijnen voor 2011: meer beheer, toch ook nieuwe ontwikkelingen 

In 2010 is gestart met de herziening van de richtlijnen voor aanleg van vloeistofdichte 

voorzieningen, inspectie van bodembeschermende voorzieningen en de inspectie van 

ondergrondse tanks. Eind 2011 zullen de schema’s die nu in de ontwerpfase zijn defini-

tief worden. Dat betekent dat de diverse vernieuwde documenten worden uitgebracht 

en actief onder de aandacht gebracht. Dan begint ook het regulier onderhoud van deze 

documenten en de daarbij horende communicatie. Omdat er een overgangsperiode is 

zullen ook de bestaande richtlijnen en schema’s nog enige tijd moeten worden beheerd.   

 

Maar er zijn ook nog nieuwe ontwikkelingen: 1) de opzet voor de examenstructuur voor 

inspecteur bodembeschermende voorzieningen, 2) de mogelijkheden van een kwaliteits-

systeem voor het inspecteren van minerale afdichtingslagen en 3) protocollen voor de 

inspectie van isolerende voorzieningen bij IBC-bouwstoffen.  

 

Werkwijze   

We zien dat de kwaliteitsborging bij bodembescherming zich verder ontwikkelt. Dit komt 

niet alleen voort uit wet- en regelgeving, maar ook signalen uit het werkveld nodigen uit 

tot verbreding. Samenwerking met andere partijen in het veld en direct daarom heen is 

van groot belang. SKB, Bodem+ en SIKB hebben hun samenwerking geïntensiveerd in 

het Expertisenetwerk bodem. Evident is verder dat samenwerking met de direct belang-

hebbenden bij de kwaliteitsborgingschema’s een absolute noodzaak is om de kwaliteit 

van producten en diensten van SIKB op het gewenste niveau te houden. 

 

De SIKB-communicatie blijft zich richten op praktijkniveau. Vraaggestuurde delen van 

de website nemen daarbij een steeds belangrijker plaats in naast de richtlijnen en speci-

fieke publicaties.  
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2 Activiteiten in 2010 

Hieronder een overzicht van de activiteiten van SIKB in 2011 voor het thema bodembe-

scherming. 

 

1. Vernieuwen richtlijnen en accreditatieschema voor inspectie van bo-

dembeschermende voorzieningen 

In 2009 is het besluit genomen de CUR/PBV-Aanbeveling 44 “Beoordeling vloei-

stofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen” met het rapport WF 98-01 of 

01/02 “Deskundigheidseisen Inspecteur Vloeistofdichte Bodembeschermende 

Voorzieningen” te vervangen door het accreditatieschema AS SIKB 6700 “Inspec-

tie Bodembeschermende voorzieningen. Het huidige SAP (specifiek accreditatie 

protocol) “Inspectie Vloeistofdichte Bodembeschermende Voorzieningen” van de 

Raad van Accreditatie zal na het van kracht worden van het AS SIIKB 6700 kan 

na de overgangsperiode komen te vervallen. 

 

Na de start in 2009 heeft de begeleidingscommissie in 2010 intensief gewerkt 

aan het tot stand komen het ontwerp dat eind november is gepubliceerd voor 

openbare reactie. 

 

2. Vernieuwen BRL-en voor aanleg van vloeistofdichte voorzieningen 

Ook voor de BRL-en 2319, 2362, 2369, 2370, 2371, 2372 en 5262 is besloten ze 

te vervangen door één nieuw certificeringschema BRL SIKB 7700 “Aanleg of her-

tel van vloeistofdichte voorziening” met bijbehorende protocollen. Het intensieve 

werk van de begeleidingscommissie heeft geresulteerd in een ontwerp dat eind 

november is gepubliceerd voor openbare reactie 

 

3. Actualiseren en integreren van AP 08 en keuringscriteria voor onder-

grondse tanks 

In het  Accreditatieprogramma AcKaBe (AP08) zijn de eisen opgenomen voor ac-

creditatie voor controlemetingen op kathodische bescherming van ondergrondse 

tanks. Voor erkende keuring en controle van ondergrondse tanks zijn er voorts 

de KC’s (keuringscriteria) 102 tot en met 106. De SIKB heeft per 1 oktober 2009 

deze KC’s in beheer overgenomen en het initiatief genomen om bij de herziening 

van de AP08 de KC’s 102 tot en met 106 te betrekken. 

 

In mei 2010 is de begeleidingscommissie aan de slag gegaan met het voorberei-

den van het accreditatieschema AS SIKB 6800 “Controle en herkeuring van 

tank(opslag)installaties”. Een specifiek aspect is de samenhang met PGS 28 en 

BRL k903/08. Het concept ontwerp is op enkele punten na aangepast voor een 

tweede behandeling in het Accreditatiecollege. 

 

4. Erkenningsregelingen isolerende voorzieningen voor IBC-bouwstof   

In het Besluit bodemkwaliteit zijn over isolerende voorzieningen bij toepassing 

van IBC-bouwstof vier werkzaamheden opgenomen waarvoor een erkenning met 

als grondslag een kwaliteitsborgingregeling. De oorspronkelijke bedoeling was 

dat deze per 1 januari 2011 van kracht zouden worden. In 2010 heeft SIKB aan 

een plan van aanpak gewerkt. In verschillende vormen is dit o.a. met de pro-

grammaraad en belanghebbenden besproken. Inmiddels is voorgesteld om de 

vier erkenningregelingen die betrekking hebben op goedkeuring van ontwerp en 

plannen, aanleg en periodiek controle onder te brengen in twee inspectieproto-

collen onder AS SIKB 6700. Budget hiervoor is verkregen van RWS. 
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5. Communicatie 

De afgelopen jaren hebben laten zien dat een aantal van de communicatie activi-

teiten bij de doelgroepen in een behoefte voorziet. De website neemt een be-

langrijke plaats in de communicatie in; het aantal pageviews loopt inmiddels op 

naar ruim 60.000/maand voor de thema’s gezamenlijk. De eerste druk van de 

waaier bodembescherming (2000 stuks) van najaar 2009 is geheel verspreid, 

merendeels op aanvraag. Met een volgende druk wordt gewacht tot de nieuwe 

schema’s door de colleges definitief zijn vastgesteld. Ook wordt bijna wekelijks 

om nadere uitleg van de regelingen gevraagd. 

 

Specifiek voor het MKB is de site www.bodembescherming.nl ontwikkeld. Deze 

site zal werken als schakel tussen de algemene sites van de branche-organisaties 

en de SIKB-site die zich op de specialisten richt.  

 

 

6. Algemeen /periodiek overleg  

Zoals alle beheerders van kwaliteitsschema’s steekt SIKB al een tijdje energie in 

het laten voldoen van de SIKB-documenten aan de vernieuwde eisen uit het re-

glement R13 van de Raad voor Accreditatie. We voeren dit gefaseerd door, 

steeds bij inhoudelijke aanpassing van een schema.  

 

Ten behoeve van de werkzaamheden vindt periodiek overleg met diverse betrok-

ken plaats (zie voor een overzicht onderdeel 4 van het volgende hoofdstuk).  

 

http://www.bodembescherming.nl/
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3 Activiteiten in 2011 

De voor 2011 voorziene activiteiten in het thema bodembescherming zijn hieronder kort 

omschreven. 

 

1. Vernieuwde kwaliteitsborgingschema’s vaststellen 

a. afronden AS SIKB 6700 tot vastgestelde versie en na beoordeling door 

Raad voor Accreditatie ook wettelijk van kracht laten worden per 1 janua-

ri 2012. 

b. met de BodemBreedAcademie opzetten van de examenstructuur voor 

Deskundig inspecteur niveau 2 bodembeschermende voorzieningen. 

c. afronden BRL SIKB 7700 tot vastgestelde versie en na beoordeling door 

Raad voor Accreditatie ook wettelijk van kracht laten worden per 1 janua-

ri 2012. 

d. afronden AS SIKB 6800 tot vastgestelde versie en na beoordeling door 

Raad voor Accreditatie ook wettelijk van kracht laten worden per 1 janua-

ri 2012. 

 

2. Nieuwe ontwikkelingen 

a. ontwikkelen protocollen bij AS 6700 voor inspectie van de aanleg isole-

rende voorzieningen voor IBC-bouwstof, inclusief goedkeuring ontwerp, 

ontwerppeil en controle- en beheerplan, en inspectie op de staat ven het 

werk. 

b. inventariseren noodzaak en behoefte voor inspectierichtlijn voor minerale 

afdichting op het gebeid van BARIM en omgevingsvergunning-NRB. 

c. nagaan van mogelijke rol van kwaliteitsborgingschema’s bij aanleg en in-

spectie van bodembeschermende voorzieningen bij landbouwactiviteiten. 

d. organiseren van het beheer door SIKB van de nieuwe NRB  

 

3. Communicatie 

a. SIKB-jaarcongres 2011  

b. actualiseren  waaier Bodembescherming 

c. evalueren en aanpassen site www.bodembescherming.nl  

 

4. Algemeen / periodiek overleg  

a. afronding ontwikkeling nieuwe modelteksten die voldoen aan RvA-R13 

b. periodiek overleg Programmaraad bodembescherming 

c. periodiek overleg Centraal College van Deskundigen / Accreditatiecollege 

Bodembescherming 

d. periodiek technisch overleg certificatie-instellingen 

e. periodiek overleg inspectie-instellingen bodembeschermende voorzienin-

gen  

f. periodiek overleg inspectie-instellingen tank(opslag)installaties. 

 

  

http://www.bodembescherming.nl/

