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Actie Verslag 

  

 CCvD Bodembescherming  
  

 1. Opening en vaststelling agenda CCvD 

 

 

Allen  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter constateert dat er 7 afwezigen 

zijn, maar dat het quorum voor het nemen van besluiten (zowel voor het CCvD als het 

Accreditatiecollege) aanwezig is. Besloten wordt om zowel aanwezigen als afwezigen 

gedurende 14 werkdagen de gelegenheid te geven op besluiten van het college te 

reageren.  

 

  

 2. Vaststellen Werkvoorschrift Advieskamer Bodembescherming  

 

 

 

Tijdens de vergadering worden enkele aanvullende opmerkingen tav het Werkvoorschrift 

rondgedeeld. Het betreft par 2.5 Kosten, par 2.7 Informatie en 3.1 mbt de beoordeling 

van afwijkingen van het ontwerp. Het college stemt in met deze wijzigingen. Op blz 12 
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wordt op voorstel van Martin Orsel nog een wijziging aangebracht.  

 

Besluit: 

1. Instemmen met het Werkvoorschrift inclusief de bovengenoemde wijzigingen  

2. Reacties kunnen tot 14 dagen na de vergadering van het college worden 

ingestuurd.  

  

 3. Vaststellen Jaarrapportage 2012 functioneren certificatieschema’s  

Mes, 

Lutter-

man, De 

Koning  

Het college stelt diverse inhoudelijke vragen bij de rapportage. Afgesproken wordt om 

deze in een aparte overleg met beide certificatie-instellingen door te nemen. Tevens 

worden redactionele wijzigingen aangeleverd.  

Verder wordt gevraagd of er ook een rapportage van de RVA voor de geaccrediteerde 

instellingen (mn Inspectie-instellingen) beschikbaar is? Eric Ruwiel licht toe dat dat 

inderdaad het geval is. De Raad rapporteert daarover aan het ministerie van I&M. Naar 

verwachting is de rapportage tijdens  de volgende college-vergadering beschikbaar.  

 

Besluit:  

 1. Rapportage certificeringsschema’s aanhouden en tijdens de volgende 

vergadering bespreking in combinatie met de rapportage van de RvA 

2. Aan de hand van de managementsamenvatting de trends bespreken  

    

 

 
CCvD en AC Bodembescherming   

  

 4. Vaststellen agenda 

 

  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 5. Verslag en actielijst bijeenkomst 28 februari 2013 

 

 

De 

Koning 

 

 

Redactioneel:  

Stephan Romers geeft namens het NIBV aan dat het verslag niet juist en compleet is 

waar het gaat om het te nemen initiatief tot een document voor toezichthouders. De 

wijzigingen worden verwerkt in de definitieve versie van het verslag.   

 

Naar aanleiding van:  

Martin Orsel benadrukt nav de wijziging van het verslag van 28 februari dat hij van 

mening is dat er voldoende mogelijkheden zijn om handhavend op te treden bij niet-

adequaat herstel van vloeren. Wim Schouten geeft aan dat het er om gaat om de 

ondernemer te overtuigen, het is in zijn eigen belang dat er op adequate wijze wordt 

hersteld. Deze aspecten zullen aan de orde komen bij het opstellen van het document 

voor toezichthouders.  

 

Martin Orsel merkt op dat bij punt 4 is gesproken over de aardingscontrole en over de 

controle micro-organismen. De opmerking die hij heeft geplaatst had betrekking op de 

aardingscontrole en is nu benoemd bij controle micro-organismen. In een notitie heeft 

hij een aantal passages uit de PGS 28 en het Activiteitenbesluit opgenomen. Hier was 

zijn opmerking over arbeidsveiligheid op gestoeld. In het Activiteitenbesluit worden 

alleen zaken geregeld mbt de milieuwetgeving. Explosieveiligheid komt uit de arbo-

wetgeving en dus ligt hiervoor het bevoegd gezag bij de AI en niet bij gemeentes en 

provincie.  

 

Actielijst:  

De actielijst wordt besproken, wijzigingen zijn in de lijst verwerkt.  

Naar aanleiding van de discussie over het wel of niet kunnen doorvoeren van een 

erkenningsverplichting voor controle op micro-organismen is in het periodiek overleg 
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inspectie-instellingen tanks afgesproken de ontwikkelingen mbt het herzien van PGS-

documenten beter te volgen omdat daar uitspraken worden gedaan of achterwege 

blijven die de AS 6800 (kunnen) beïnvloeden.  

 

 6. Vaststellen wijziging Reglement CCvD / AC Bodembescherming   

 De wijziging betreft actualisatie van de lijst beheerde documenten en enkele 

redactionele wijzigingen. Het college heeft geen opmerkingen bij de aangeleverde 

stukken.  

 

Besluit:  Het college stemt in met de wijziging van het regelement  

  

 7. Mededelingen / informatie-uitwisseling  

 

 

 

De 

Koning  

 

 

 

 

Ruwiel 

 

 

 

 

 

- Bijeenkomsten kennis-uitwisseling milieu-inspecteurs: naar aanleiding van de 

discussie in de vorige vergadering over herstel en aanleg van vloeistofdichte vloeren 

en de rol van gemeentelijke / provinciale milieu-inspecteurs daarbij, wordt gewerkt 

aan een cursus of serie bijeenkomsten. Besproken wordt dat het gewenst is om 

vooraf een kennis-document te maken ( ‘HUM bodembescherming’)   

- Op 2 juli en 3 september zullen kennis-bijeenkomsten voor de inspecteurs VDV 

plaatsvinden 

- De stand van zaken bij het accrediteren van inspectie-instellingen AS 6700 en AS 

6800 wordt besproken. De inspectie-instellingen zijn niet tevreden over het tempo 

van de procedure en de verschillen in behandeling die zij ervaren. Eric Ruwiel zegt 

toe dit signaal aan de Raad voor Accreditatie door te geven.  

Een hobbel in de erkenningsprocedure is door Bodem+ snel en adequaat opgelost.  

- Walter de Koning geeft aan dat er, gezien de aanvullende validatie voor protocol 

6702 geo-elektrisch meten, reden is om tot een tekstwijziging te komen. Deze 

wordt naar verwachting tijdens de volgende college-vergadering behandeld.  

- De Activiteitenregeling wordt gewijzigd naar aanleiding van de herziening van 

enkele PGS-documenten. Dit is ook van belang voor de inhoud van de inspectie-

activiteiten cfm. AS 6800.  

  

 8. Discussie: werkwijze bij het opnemen van nieuwe technieken in 

inspectierichtlijnen en opnemen nieuwe producten in BRL 7700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de vergadering van 28 september 2011 is gesproken over de vraag onder 

welke condities een nieuwe techniek in een inspectierichtlijn kan worden 

opgenomen. De vraag daarbij was: “hoe en met welke gegevens wordt 

geschiktheid van de techniek voor het inspecteren aangetoond?” Tevens is 

afgesproken de werkwijze na enige tijd te evalueren, hetgeen vandaag 

plaatsvindt. Dezelfde vraag is aan de orde voor het opnemen van nieuwe 

producten in BRL 7700.  

 

In de discussie worden eisen geformuleerd voor het onderzoek, de rapportage en 

de werkwijze.  

 

Het college stelt de volgende eisen aan het onderzoek:  

- een beschouwing waaruit blijkt dat het apparaat / de techniek / het product 

doet wat men claimt dat het doet.  

- die beschouwing moet door een onafhankelijke en deskundige partij zijn 

opgesteld of voorzien zijn van een second opinion die door een onafhankelijke en 

deskundige partij is opgesteld. De Advieskamer Bodembescherming kan als 

onafhankelijke en deskundige derde optreden.  

- proefondervindelijk vaststellen dat het apparaat / de techniek / het product 

voldoet (een of meer praktijktesten) waarmee wordt aangetoond dat er  

vergelijkbare resultaten worden behaald  
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De 

Koning 

 

Mbt de rapportage overweegt het college: 

- het resultaat van de werkzaamheden zal tevens een voorstel tot beschrijving 

in de inspectierichtlijn / BRL omvatten.  

- deze beschrijving mag niet ´producent-specifiek´ zijn.  

- het rapport bespreekt zowel pro’s als contra’s. Als het gaat om een 

alternatief op een bestaand apparaat / techniek / product moet de 

rapportage ingaan op de vergelijking tussen nieuw en bestaand 

(‘gelijkwaardigheid’ evalueren)  

 

Met betrekking tot de werkwijze wordt besproken:  

- vooraf wordt een startdocument opgesteld tbv de begeleidingscommissie. Dat 

omvat o.a. een dossier-onderzoek met het doel om de normen die er zijn 

waar mogelijk te benutten 

- het voorleggen van een techniek aan het college wordt voorbereid door een 

begeleidingscommissie.  

 

Besluit:  een procesbeschrijving en lijst criteria op basis van deze discussie uitwerken  

  

 9. Rondvraag  

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

Koning  

- Gerard Groot Koerkamp vraagt of de aanvullende validatie van protocol 6702 Geo-

elektrisch meten tot problemen in de accreditatie kunnen leiden? Dat is niet de 

verwachting. De huidige versie is geaccepteerd en de wijziging zal in oktober 

besproken worden 

- Tevens vraagt hij of de Examencommissie 6700 de toets van de RvA mbt kandidaat 

of het rapportage format kan overrulen? Nee, de examencommissie toetst de 

deskundigheid van de kandidaat. Het gebruikte rapportage formaat staat niet ter 

discussie, wel moeten alle vereiste elementen in de rapportage terug te vinden zijn. 

Walter de Koning zal deze opmerkingen doorgeven aan de secretaris van de 

Examencommissie.  

  

 Accreditatiecollege Bodembescherming 
  

 10. Vaststellen wijziging AS 6800   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het regulier overleg inspectie-instellingen tanks – SIKB zijn een viertal knelpunten 

besproken waarbij er 3 vragen om tekst aanpassing;  

 

1. Second opinion 

Het komt voor dat een instelling gevraagd wordt om een rapportage van een andere 

instelling te reviewen. In een nieuwe par 3.9 worden afspraken gemaakt over de 

werkwijze en verslaglegging. Het college brengt enkele tekstwijzigingen tov het voorstel 

aan.  

2. Beschikbaarheid en precisie van gebruikte apparatuur 

De RvA heeft op alle gebruikte apparatuur een bepaalde kalibratie geëist, tenzij 

aangetoond kan worden dat dat niet nodig is omdat de apparatuur niet kritisch is voor 

het eindresultaat. In deze wijziging wordt sommige apparatuur als niet kritisch 

gekwalificeerd. Voor een deel omdat geijkte buffervloeistoffen niet verkrijgbaar zijn, 

voor een deel omdat de precisie voor het doel van de inspectie niet zinvol is (en dus de 

kalibratie een nodeloze inspanning is).  

 

3. Niet volledige scope bij accrediteren  

De RvA eist, blijkt uit de nu lopende accreditatieprocedures, dat competentie voor alle 

onderdelen wordt aangetoond. In de AS 6800 is niet expliciet opgenomen dat het niet 

nodig is te accrediteren voor diensten die niet in het ‘pakket’ van de inspectie-instelling 

zitten. In deze wijziging wordt dit voor een drietal items gerepareerd.  
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Eric Ruwiel merkt op dat het ministerie van I&M de voorgestelde wijziging voor camera-

inspecties en GRP-tanks logisch vindt en ondersteunt. Voor de microbiologische 

metingen in 6802 is dat echter de vraag, het was wellicht beter als dit een apart protocol 

was geweest daarmee was de duidelijkheid naar de markt beter gediend. Pieter Tienstra 

merkt op dat dit weinig zal toevoegen: het probleem speelt in praktijk vrijwel niet, gaat 

om niet-verplichte metingen.   

 

Voor een vierde onderwerp (hechtingsproeven) wordt voorgesteld de tekst niet aan te 

passen.  

Marcel Struis licht het voorstel om protocol 6811 op dit punt niet te wijzigen toe.  

In AS 6811 (par 4.2) is een hechtingsproef voor isolerende bekleding opgenomen als de 

pijpleiding beschadigd is. Hoewel destructief onderzoek aan de isolatie niet de voorkeur 

verdient, zijn de inspectie-instellingen zijn na uitvoerige discussie van mening dat dit 

een juiste werkwijze is. Achtergrond is dat de risico’s van een onjuiste conclusie groot 

zijn, terwijl er geen feiten-materiaal is dat op langere termijn bewijst dat er bij 

onthechte bekleding inderdaad geen corrosie aan de pijpleiding optreedt. Daarom wordt 

voorgesteld om de huidige tekst te handhaven. Tegelijk is het gewenst om een 

proefopstelling te maken die gedurende 5 jaar wordt gemonitoord en na 5 jaar 

geëvalueerd. 

Jacob Klink verklaart (schriftelijk) dat de VTI instemt met het voorstel.  

 

Besluit:  

1. Het College stelt het wijzigingsblad bij AS 6800 en protocollen vast, met in acht 

neming van een tekstuele wijziging in wijziging 1.  

2. Het College stemt in met het niet wijzigen van protocol 6811, het inrichten van 

een proefopstelling en een evaluatie na 5 jaar monitoring (2018).  

  

 11. Vaststellen wijziging AS 6900 Werk met IBC-bouwstof 

 Uit het validatie-onderzoek voor protocol 6902 volgen enkele wijzigingen, welke in 

protocol 6902 worden doorgevoerd. De conclusies van de validatie en de voorstellen zijn 

besproken door de begeleidingscommissie.  Conform het mandaat van het AC (28 

februari 2013) zijn de wijzigingen inmiddels doorgegeven aan de RvA tbv de beoordeling 

van de AS 6900. Het mandaat voor het doorvoeren van niet-essentiële wijzigingen nav 

de validatie van protocol 6901 (vrijwel gereed) blijft van kracht.   

 

Besluit: het College stelt de wijziging van protocol 6902 vast.  

 

 

  

  

 


