
Voor degenen die meldingen in het kader van het 

Besluit bodemkwaliteit beoordelen heeft SIKB een 

tool ontwikkeld waarmee men dit snel, uniform en 

volledig kan doen. Hiermee is een handig hulpmid-

del voor droge en natte toepassingen beschikbaar. 

Beoordelaars van meldingen in het kader van het Bbk behan-
delen doorgaans veel onderwerpen op het gebied van milieu, 
waardoor het bijna onmogelijk is om van alle details en uit-
zonderingen op de hoogte te zijn. Om hen te ondersteunen 
heeft SIKB een tool ontwikkeld: de Checklist beoordeling  
Bbk-meldingen.

De website bestaat uit een digitaal webformulier. De eerste 
vragen richten zich op de algemene gegevens van de melding. 
Deze kan men handmatig invullen, maar de digitale gegevens 
die met de melding meegestuurd worden, kan men ook inlezen. 
Hiermee staan alle basisgegevens direct op de juiste plaats. 
Daarna gaat men gestructureerd door het formulier, waarbij 
alleen die vragen beantwoord worden, die op de melding van 
toepassing zijn. Het gaat om alle Bbk-meldingen van grond, 
bagger en bouwstoffen. Nadat het vragenformulier is doorlo-
pen, kan het formulier worden opgeslagen en geprint. Op deze 
manier ontstaat een transparante, uniforme en volledige be-
oordeling en is men er zeker van dat de melding is gecheckt op 
alle relevante wettelijke eisen. De tool is ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met de water- en bodembeheerders en is uit-
gebreid getest. Mede hierdoor is deze applicatie een praktijk-
gericht en gebruiksvriendelijk instrument voor een snelle en 
adequate beoordeling van de melding voor Bbk-toepassingen.

MODERN TOEZICHT

De voordelen op een rij:
•	 	Het	formulier	is	opgesteld	door	en	met	verschillende	 

bevoegde gezagen; daardoor is de inhoud praktijkgericht  
en gevalideerd

•	 	Wanneer	het	vragenformulier	doorlopen	is,	is	men	ervan	
verzekerd dat alle relevante zaken van de melding zijn  
gecontroleerd

•	 Geen	papieren	checklist	meer	noodzakelijk

•	 	De	checklist	is	niet	privacy	gevoelig.	Gegevens	worden	 
na afsluiten van de browser niet opgeslagen en er  
worden geen ingevulde gegevens bewaard

•	 	Met	de	tool	is	men	altijd	up-to-date	en	wordt	in	 
beperkte tijd een melding gestructureerd en volledig  
beoordeeld

•	 	De	checklist	is	gratis	en	direct	beschikbaar	via	 
www.sikb-bbkb.nl

Checklist beoordeling 
Bbk-meldingen



Waar	is	het	te	vinden?

De webapplicatie is kosteloos en direct te 
gebruiken via de site www.sikb-bbkb.nl en 
werkt in alle gangbare browsers. 

STICHTING	INFRASTRUCTUUR
KWALITEITSBORGING	BODEMBEHEER
Postbus 420
2800 AK GOUDA
T (085) 48 62 450
info@sikb.nl
www.sikb.nl

GERARD KRUSE, GEMEENTE ENSCHEDE EN RUD TWENTE: 

Sinds ik de checklist ‘Beoordeling 
Bbk-meldingen’ gebruik zijn al 
mijn beoordelingen helder en 
reproduceerbaar. Mijn collega’s 
van handhaving weten in het veld 
precies waar ze op moeten letten.

ANDRÉ VAN UUM, INSPECTEUR WATERSCHAP VALLEI 

EN VELUWE: 

Zonder dat ik het gehele rapport 
hoef door te lezen kan ik relatief 
snel een melding beoordelen. 
De tool zorgt ervoor dat ik geen 
essentiële vragen oversla en heeft 
de efficiency vergroot.

ALEX TE DORSTHORST, TOEZICHTHOUDER BODEM, 

OMGEVINGSDIENST REGIO ARNHEM: 

Met de checklist ‘Beoordeling 
Bbk-meldingen’ heb ik feitelijk 
alle actuele spel-regels en eisen 
van het Bbk direct tot mijn 
beschikking.

www.sikb-bbkb.nl


