
Checklist Bbk-toezicht 
(waterbeheer)
Voor toezichthouders heeft SIKB een app ontwik-

keld waarmee je snel, uniform en gestructureerd 

een eerste beoordeling kunt maken van toepas-

singen van grond, baggerspecie en bouwstoffen 

in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Met 

deze app wordt doelgericht de situatie ter plekke 

beoordeeld. De app is bedoeld voor toepassingen in 

oppervlaktewater. 

Toezichthouders hebben veel taken en onderwerpen op het 
gebied van milieu. Het is dan ook bijna onmogelijk om alle 
details en uitzonderingen uit het Bbk te kennen en in het veld 
op de juiste zaken te beoordelen. Om de toezichthouders te  
ondersteunen heeft SIKB een app ontwikkeld: de Checklist 
Bbk-toezicht (waterbeheer).

In drie snelle stappen kan in het veld een eerste beoordeling 
van de toepassing gedaan worden. Het kan een geplande actie 
zijn naar aanleiding van een melding, maar ook een toeval-
lige constatering. Na het vastleggen van de gegevens over de 
locatie en het type toepassing, doorloop de toezichthouder een 

MODERN TOEZICHT

De voordelen op een rij:
•	 	De	app	is	opgesteld	in	nauwe	samenwerking	met	 

verschillende waterbeheerders, waardoor deze  
praktijk- en doelgericht is en de inhoud gevalideerd

•	 	Na	het	doorlopen,	zijn	alle	relevante	zaken	van	de	 
toepassing gecontroleerd

•	 	Men	hoeft	geen	papieren	controlelijsten	of	 
beoordelingskaders meer mee te nemen

•	 	De	app	is	niet	privacy	gevoelig;	gegevens	worden	na	 
afsluiten van de browser niet opgeslagen en er worden  
geen ingevulde gegevens bewaard

•	 	Met	de	app	is	men	altijd	up-to-date	en	kan	in	korte	 
tijd een melding gestructureerd en volledig beoordeeld 
worden

•	 De	app	is	gratis	en	direct	beschikbaar

De mobiele checklist helpt me 
gericht en concreet de ‘juiste’ 
vragen te stellen en heeft de 
efficiency en eenduidigheid 
van het beoordelen van 
Bbk-toepassingen vergroot.

aantal vragen met betrekking tot de feitelijke situatie. Een 
overzicht van de beantwoorde vragen wordt direct verzonden 
naar een op te geven e-mailadres. In de app worden alleen die 
vragen gesteld, die relevant zijn voor de specifieke toepassing.



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

www.sikb-bbkt.nl

Technische specificaties
De app is te downloaden vanuit de App Store en Play Store.  
Je kunt hem op locatie met behulp van een smartphone of  
tablet (iphone, ipad of android) invullen (mits een actieve  
internetverbinding beschikbaar is). Het is mogelijk de gecon-
troleerde items te bewaren en opmerkingen toe te toevoe-
gen. Na de controle kan je het resultaat mailen naar het ei-
gen e-mailadres. Het geheel is nu klaar voor uitwerking op  
kantoor. Per mail zijn 3 formaten te selecteren: PDF, Excel 
en/of Word. De gegevens worden alleen tijdens het invullen 
bewaard. De Checklist is ook te vinden op www.SIKB-bbkt.nl.  
SIKB zorgt er voor dat de Checklist regelmatig wordt geac-
tualiseerd. 

Sinds ik de Checklist Bbk-toezicht
(waterbeheer) gebruik, is er
meer uniformiteit en een duidelijke 
structuur in mijn Bbk-inspecties 
gekomen. Daarnaast helpt de app 
me dat ik geen essentiële aspecten 
oversla. 

Ook	te	vinden	op:


