
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
Groningenweg 10    Postbus 420    2800 AK  Gouda 
telefoon 0182-540675    www.sikb.nl 

 
 

VERSLAG 

 

Centraal College van Deskundigen en 
Accreditatiecollege Bodembescherming 
 

Datum : 28 februari 2013  

Plaats : SIKB te Gouda 

Kenmerk : SIKB-CCvD Bodembesch_N_13_53899 

 

 

Aanwezig Werkt bij  College Afgevaardigd door of rol 

Theo Edelman BAE CCvD / AC Voorzitter 

Walter de Koning SIKB-programmabureau CCvD / AC Secretaris, verslag 

Marnix Boers IDDS CCvD / AC BOVAG 

Arend van de Pol Trisoplast CCvD / AC NIBV 

Henri van Geenen  Saba CCvD / AC NIBV 

Pieter Tienstra ECO Inspections CCvD / AC ODI/ VDV  

Marc de Boer Enschede CCvD / AC Gemeenten / Enschede 

Martin Orsel Deventer CCvD / AC Gemeenten / Deventer  

Eric Ruwiel Ministerie van I en M CCvD / AC Ministerie van I & M 

Jacob Klink Reehorst AC VTI 

Gerard Groot Koerkamp ContrAll AC ODI / VDV 

Jordi Verkade Geofox-Lexmond  AC ODI / VDV 

Marcel Struis KIWA Inspectie  AC ODI / VDV (tanks) 

Paul Mes KIWA Certificatie CCvD  VOC 

Jurgen Lutterman SGSINTRON CCvD  VOC 

Stephan Romers Ecocare  CCvD NIBV 

 

Afwezig Werkt bij College Afgevaardigd door of rol 

Jenda Horak FOCWA CCvD / AC FOCWA 

Fred Mudde Bodem+ CCvD / AC Bodem+ 

Gerard Wyfker  Metaalunie CCvD / AC VNO-NCW 

 

Gasten Werkt bij Gast bij 

Jan den Ouden  ARCADIS  agendapunt 9 

 

 
Actie Verslag 

  

 CCvD Bodembescherming 

  

 1. Opening en vaststelling agenda CCvD 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Martin Orsel, nieuw lid vanuit de gemeenten, 

wordt welkom geheten [besluit benoeming reeds eerder per e-mailronde vastgesteld] 

  

 2. BRL 7700 en erkenningsplicht voor herstel van vloeren en verhardingen  

 

 

 

 

 

 

De beoordelaar van de RvA heeft ingestemd met de aangeleverde tekst van BRL 7700. 

Dat betekent dat de procedure bij de RvA is afgerond (behoudens ontvangst van de 

bevestigingsbrief). Paul Mes is verbaasd dat de RvA het herstellen als nieuwe activiteit 

binnen de scope van de BRL ziet. Jurgen Lutterman merkt op dat het aanmerken van de 

BRL als ‘nieuw schema’ leidt tot een verhoogde inspanning bij de certificerende 

instellingen en dus ook de certificaathouders. Ook de doorlooptijd bij de RvA is daardoor 
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De 

Koning 

 

 

 

De 

Koning 

aanzienlijk langer. Walter de Koning deelt mee dat de RvA heeft verzocht om voorstellen 

voor de overgangsperiode bij het implementeren van nieuwe schema’s en grote 

wijzigingen. Na discussie concludeert het college dat het gewenst is de 

overgangsperiode voor CI en certificaathouder te verlengen tot 1 april 2014.  

 

Vervolgens bespreekt het college of de BRL in werking kan treden. Geconstateerd wordt 

dat de meningen tav de erkenningsplicht voor het herstellen van vloeren uiteen blijven 

lopen. Arend van de Pol bericht dat zijn achterban het niet gewenst acht om de 

inwerkingtreding van de BRL te blijven blokkeren.  

Stephan Romers merkt op dat ‘herstel’  wel degelijk aandacht behoeft omdat wm-

controleurs een inspectieverklaring  aanzien voor ‘6 jaar geldig’, ongeacht het 

tussentijds open halen en herstellen van de vloer. Eric Ruwiel merkt op dat de 

verplichting van de drijver van de inrichting om een adequate voorziening te hebben 

blijft, ongeacht het wel of niet aanwezig hebben van een verklaring.  

De gemeentelijke vertegenwoordigers merken op dat herstel onder certificaat zinvol is; 

de controlefrequentie vanuit de overheid ligt laag.  

Stephan Romers benadrukt dat onvoldoende gedefinieerd is waar aanleg eindigt en waar 

herstel begint. Naar de mening van het NIBV dient dit niet alleen gedefinieerd te worden 

in een document voor wm-controleurs maar zou dit ook geborgd moeten worden in de 

wetgeving. Document alleen voor wm-controleurs is wat NIBV betreft te vrijblijvend. 

Daarnaast benadrukt Romers namens het NIBV dat de BRL7700 niet voor niets is 

opgesteld. Dat vanaf nu goed gemonitoord zal moeten worden óf herstel meer wordt 

uitgevoerd door niet-erkende partijen. Afhankelijk daarvan zal het zinvol zijn de 

regelgeving opnieuw tegen het licht te houden. 

 

Jurgen Lutterman vraagt om een bericht tav de juiste versie en tekst van BRL 7700.  

  

Besluit: 

1. Instemmen met het in werking treden van BRL 7700 

2. I&M verzoeken de overgangstermijn te verlengen tot 1 april 2014 

3. een gericht document voor wm-controleurs (een handleiding voor handhavers) 

op te laten stellen die ook leesbaar is voor ondernemers. In de handleiding moet 

ook duidelijk zijn waar discussie over is.  

  

 2a. in beheer nemen van BRL 2825  

 Op verzoek van de huidige beheerder van de BRL (college KGWW bij KIWA) wordt 

besproken of het CCvD Bodembescherming beheerder kan worden van deze BRL 2825 

Voegvulingsmassa’s voor vloeistofdichte constructies in bodembeschermende 

voorzieningen. Besproken wordt dat de BRL relevant is voor het college en dat in het 

college voldoende deskundigheid aanwezig is voor het onderwerp. Tevens dat de BRL 

actueel is. De BRL 2825 past niet onder BRL 7700 en kan dus niet worden omgezet in 

een protocol voor die BRL. De BRL blijft onder KOMO. In de toekomst zal de CPR impact 

hebben op de BRL.  

 

Besluit: BRL 2825 in beheer nemen  

  

 CCvD en AC Bodembescherming   

  

 3. Opening en vaststellen agenda 

 

  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 4. Verslag en actielijst bijeenkomst 4 oktober 2012 

 

De 

Koning 

Naar aanleiding van:  

Besloten wordt dat de stukken 2 weken voor de vergadering verzonden dienen te 

worden.  
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Ruwiel 

 

 

 

 

 

Redactioneel:  

Enkele tekstuele wijzigingen worden in de definitieve versie van het verslag 

doorgevoerd. 

  

Actielijst: de actielijst wordt doorgenomen; de wijzigingen worden verwerkt in de nieuwe 

versie.  

Besproken worden de acties met betrekking tot aardingscontrole en micro-organismen. 

Beide onderwerpen komen tijdens de volgende vergadering aan de orde. Strekking:  

 Nagaan of accreditatie voor aardingscontrole uit PGS een wettelijke verplichting 

is/wordt. Eric Ruwiel deelt mee dat het naar verwachting per 1 juli 2013 in het 

Activiteitenbesluit zal zijn opgenomen, inclusief koppeling aan de AS 6800. De 

overgangstermijn bedraagt 1 jaar.  

 Nagaan of accreditatie voor controle micro-organismen een wettelijke 

verplichting wordt. Eric Ruwiel: het voorstel tot erkenning is ingebracht in de 

procedure tot wijziging van de regeling bodemkwaliteit per 1 juli 2013. Echter 

nog discussie over de plaats waar de verplichting zelf wordt ondergebracht: 

RARIM of PGS (of beide). Martin Orsel merkt op dat de verplichting al vanuit de 

Arbo-wetgeving zou kunnen gelden.  

 

 5. Samenstelling CCvD / AC Bodembescherming  

 Het college bespreekt de wijzigingen in de samenstelling. Bevestigd wordt dat de 

vertegenwoordiger van BOVAG mede namens IBO optreedt. Marnix Boers deelt mee dat 

hij aftreedt nu de BOVAG weer zelf een vertegenwoordiger afvaardigt. Eric Ruwiel deelt 

mee dat Fred Mudde wegens het aanvaarden van een functie elders zijn lidmaatschap 

van het college beëindigt.  

Mbt het rooster van aftreden wordt besproken dat de zittingsperiode 4 jaar is en dat 

herbenoeming mogelijk is. Het belang van deze procedure is dat een organisatie 

periodiek besluit we haar in het college vertegenwoordigt.  

 

Besluit:  

1. Het SIKB-bestuur adviseren Jan Bessembinders (BOVAG / IBO) en Wim Schouten 

(VNO-NCW) te benoemen  als lid van het CCvD / AC Bodembescherming 

2. Het rooster van aftreden vaststellen conform het voorstel  

  

 6. Mededelingen / informatie-uitwisseling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

Koning / 

Ruwiel  

 

- Expertise Netwerk Stortbesluit. Het ENS heeft geen formele relatie met het CCvD / 

AC Bodembescherming 

- Commissie toetsing ontwerp IBC-werken: oprichting wordt qua voortgang 

gekoppeld aan de inrichting van het ENS. Formele inwerkingtreding tegelijk met 

inwerkingtreding van de benodigde wijziging van Besluit en Regeling bodemkwaliteit 

(1 januari 20914) 

- Informatiebijeenkomst voor inspecteurs AS 6800 op 14 maart 2014 betreft aarding. 

Een bewijs van aanwezigheid zal worden verstrekt  

- Implementatie van AS6700. De vertegenwoordigers van ODI-VDV uiten grote 

onvrede over de procedurele gang van zaken bij de RvA; het wordt erg moeilijk om 

tijdig geaccrediteerd en erkend te zijn. Het onderwerp zal besproken worden tijdens 

het planningsoverleg SIKB – RvA – I&M op 6 maart 2013. De inspectie-instellingen 

zullen over het resultaat worden geïnformeerd.   

  

 7. aanleggen en inspecteren van VDV met composieten 

 

 

 

 

Gerard Groot Koerkamp vraagt hoe een dergelijk onderwerp op de agenda komt? Walter 

de Koning antwoordt dat het agendapunt voorkomt uit een vraag van de leverancier 

over de mogelijkheden om het product toe te passen onder BRL 7700. Omdat het 

antwoord niet zonder meer gegeven kon worden is het ter bespreking op de agenda 
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De 

Koning  

geplaatst.  

Het college is van mening dat een vloer obv composieten inspecteerbaar is onder AS 

6700; een aanvulling van de tekst is niet nodig.  

Tevens wordt besproken dat het aanleggen van een composietenvloer met een 

certificaat obv BRL 7700 alleen kan als er een regeling in een (nieuw of bestaand) 

protocol wordt opgenomen. De voorkeursvolgorde in par 4.11 van de BRL 7700 is voor 

deze situatie niet toepasbaar.  

 

Besluit:  

Het college heeft behoefte aan een procedure voor het opnemen van nieuwe producten 

in de BRL. Dit zal volgende vergadering aan de orde komen, in combinatie met het 

evalueren van de procedure voor nieuwe inspectietechnieken.  

  

 8. Rondvraag  

 Gerard Groot Koerkamp vraagt of er resultaten bekend zijn van de lopende validatie 

voor geo-electrisch meten (6702)?  Nee, het onderzoek is in uitvoering, er zijn geen 

tussenresultaten.  

Eric Ruwiel deelt mee dat Bodem+ is overgegaan van AgentschapNL naar RWS.  

  

 Accreditatiecollege Bodembescherming 
  

 9. Vaststellen AS 6900 Werk met IBC-bouwstof    

 

Den 

ouden / 

De 

Koning 

 

Ruwiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan den Ouden, rapporteur voor de AS 6900, geeft een toelichting op de ingekomen 

reacties en verwerking daarvan in de nieuwe versie van de tekst. De reacties betreffen 

vooral preciseringen. Tevens licht hij 2 nagekomen reacties (Mulleneers resp Veldhuizen) 

toe. Besloten wordt tot een tekstwijziging nav de reactie van Mulleneers. De reactie van 

Veldhuizen geeft reden tot de vraag of ook werken die onder de werking van het 

voormalige Bouwstoffenbesluit zijn aangelegd, onder de inspectieplicht zullen vallen. Eric 

Ruwiel gaat dit na.  

Het college bespreekt de voorgestelde beantwoording van de reacties. Besloten wordt 

nav een vraag van Gerard Groot Koerkamp om een wijziging op blz 24 van AS6900 

anders te formuleren teneinde misverstanden over de inhoud te vermijden. Hij vraagt 

tevens of de validatie van de As 6900 een door SIKB betaalde werkzaamheid zal zijn; 

dat is niet het geval. Een sanctieparagraaf is niet opgenomen in de AS 6900 omdat de 

RvA dit als haar verantwoordelijkheid beschouwt. Een exameneis voor het kwalificeren 

van inspecteurs wordt gezien de aard van eisen niet nodig geacht.  

Eric Ruwiel geeft een compliment voor de wijze waarop het commentaar is verwerkt.  

 

Besluit:  

1. Instemmen met de wijze van beantwoorden / verwerken van de ingekomen 

reacties, met in achtneming van bovengenoemde wijzigingen  

2. Het SIKB-bestuur adviseren om de AS 6900 definitief vast te stellen, met in 

achtneming van bovengenoemde wijzigingen  

3. Mandaat verlenen aan het programmabureau om niet-essentiële wijzigingen die 

voortvloeien uit de validatie door te voeren in de versie die aan de RvA wordt 

voorgelegd 

  

 10. Vaststellen wijziging examenreglement AS 6700 

 In de wijziging van het examenreglement wordt expliciet geregeld dat het  examen 

bestaat uit een basisexamen op grond van AS6700 in combinatie met protocol 6701 

(visuele inspectie). Desgewenst kan de kandidaat een specialisatie kiezen welke apart 

wordt geëxamineerd. Deze specialisaties zijn: 

 Protocol 6702 – Geo-electrische meting 

 Protocol 6703 – Hydrologische meting 
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 Protocol 6704 – Luchttestsystemen 

Het basisexamen bestaat uit zowel een schriftelijk als een mondeling deel. De 

specialisatie betreft alleen een praktijkexamen.  

 

Het afleggen van het examen is verplicht (par 3.2.4 van AS 6700).  

De wijziging wordt besproken.  

 

Besluit: het examenreglement wordt conform het voorstel gewijzigd  

  

 Het college neemt afscheid van Marnix Boers en bedankt hem voor zijn bijdragen.  

 


