
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
Groningenweg 10    Postbus 420    2800 AK  Gouda 
telefoon 0182-540675   fax 0182-540676 

 
 

VERSLAG 

 

Accreditatiecollege Bodembeheer 
 

Datum : 16 april 2009 

Tijd : 09.30 – 10.35 uur 

Plaats : Hoog Brabant in Utrecht 

Kenmerk : SIKB-AC Bodem_N_09_35380 

 

 

Aanwezig Werkt bij  Afgevaardigd door of rol 

ir. Th. Edelman  Voorzitter 

mr.drs. E.C. Alders Vereniging FME-CWM VNO-NCW 

ing. J.A. v.d. Bom UDM Bouwend Nederland en NVPG 

(vervanger Orbons) 

ing. A.H. Bonneur Tauw Milieu VKB 

drs. J. Fokkens Stichting Bodemsanering NS VNO-NCW 

drs. N. van der Gaast CSO Adviesbureau VKB 

dhr. W.G.N.A. van Grinsven Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat 

drs. A.A. de Groof  SIKB-programmabureau Secretaris, verslag 

ing. J.C.M. van Grunsven Grondbank Utrecht BOG en VA 

ir. J.W. Hutter Alcontrol FeNeLab 

ing. J. Keijzer Kiwa VOC 

ir. J.W.P.M. Knaapen KWA VNO-NCW 

dhr. Th. Maas SenterNovem, Bodem+ SenterNovem, Bodem+ 

dr.ir. R.A. van der Meer  Wetterskip Fryslân UvW 

drs. E.P.Th. Ruwiel VROM VROM 

ing. Th.G.J. Taen Lloyd's Register Nederland VOC 

dhr. A.N.H. Vermeulen Waterschap Hollandsche Delta Unie van Waterschappen 

drs. M.F.X.W. Veul Witteveen+Bos VKB (opvolger V.d. Gaast) 

drs. S.P. Wijn DCMR Milieudienst Rijnmond VNG 

 

Afwezig Werkt bij Afgevaardigd door of rol 

dhr. K. Baas Raad voor Accreditatie Raad voor Accreditatie 

drs. A. Orbons ATM Moerdijk Bouwend Nederland en NVPG 

drs.ing. G.J. Pijpker Acorius VVMA 

dhr. P.J. Schouwstra Provincie Fryslân IPO 

 

Gasten Werkt bij Afgevaardigd door of rol 

ir. E.C. Doekemeijer ECD Milieu bij agendapunten 6 en 9 

mr.drs. W. de Koning SIKB-programmabureau SIKB, bij agendapunt 11 

ir. P.W.M. van Mullekom MWH bij agendapunt 11 

ing. J.L. den Ouden SIKB-programmabureau bij agendapunt 10 
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 Gedeelte met alleen AC Bodembeheer 
  

 1. Opening en vaststellen agenda Accreditatiecollege 

 De voorzitter opent de vergadering van het Accreditatiecollege Bodembeheer en heet 

iedereen welkom. De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 
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 2. Knelpunt onvolledige pakketten 

 De vergadering merkt op dat er Waterschappen zijn met andere klanten dan het 

waterschap zelf. Rob van der Meer en Jan van Grunsven leggen uit dat het hierbij gaat 

om indirecte externe klanten voor de uitvoering van Wvo-verplichtingen. Ook voor die 

klanten voeren de laboratoria de analyses waar het in dit knelpunt om gaat niet uit. 

Ook vraagt de vergadering om een oplossing die de duidelijkheid naar de markt niet 

verstoort. 

  

 Het College besluit:  

 in te stemmen met de voorgestelde aanvulling op paragraaf 1.3 in AS SIKB 2000; 

 in te stemmen met de voorgestelde aanvulling op paragraaf 1.5 en verduidelijking 

op paragraaf 2.5.2 in AS SIKB 3000. 

  

 2a. Knelpunt verouderen 

 Rob van der Meer en Jaap-Willem Hutter verzoeken om verouderen tot 1 mei 2010 

verouderen niet verplicht te stellen. 

  

 Het College besluit:  

 in te stemmen met de tekstvoorstellen ter aanpassing van AS SIKB 3000, met in 

achtneming van de ter vergadering voorgestelde aanpassingen. 

  

 3. Verslag AC-vergadering van 5 maart 2009 

 

AdG 

 

 

 

 

ThM 

 

 

AdG 

 

 

 

IPO 

Tekstueel: Rob van der Meer stelt dat agendapunt 13 betrekking had op meer 

knelpunten. Tekst wordt aangepast. 

 

Naar aanleiding van: 

 agendapunt 8, pag. 2, onderaan: in lijn met de indertijd gemaakte expliciet keuze 

voor een witte lijst is Bodem+ geen voorstander van het bijhouden van een grijze 

dan wel zwarte lijst. Wel is het goed om dit punt expliciet mee te nemen in de 

evaluatie van de Kwaliboregeling; 

 agendapunt 9, pag. 3: Peter Wijn merkt op dat hij per mail op het betreffende 

voorstel heeft gereageerd. Dit zal in het verslag worden vermeld; 

 agendapunt 14, pag. 4, bovenaan: Pieter-Jan Schouwstra is terug van een wat 

langer verlof en heeft aangegeven te verwachten dat hij op niet al te lange termijn 

de vergaderingen weer kan bijwonen. Hij zal IPO verzoeken tot dat moment een 

waarnemer voor te dragen.  

 

De vergadering stelt het verslag vast, met in acht neming van de hierboven vermelde 

aanpassingen. 

  

  

 Gedeelte CCvD met Accreditatiecollege Bodembeheer 

  

 4. Opening en vaststelling agenda CCvD 

 De voorzitter opent de vergadering van het CCvD Bodembeheer om 10.00 uur en heet 

iedereen welkom. De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 

  

 5. Samenstelling CCvD en AC Bodembeheer 

 De voorzitter licht de voordrachten voor leden toe. 

  

 Beide Colleges besluiten:  

 in te stemmen met de voorgestelde benoemingen. 
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 6.  Definitief vaststellen nieuw VKB protocol 1004 

 Opdrachtgever voor dit project is het ministerie van VROM. De vergadering maakt de 

volgende opmerkingen: 

 wat is de achtergrond van de noodzaak van het nu vaststellen? Erik Doekemeijer 

licht toe dat Nederland uiterlijk 16 juli a.s. moet voldoen aan de EU Richtlijn Storten 

en dat ervoor is gekozen om dat te doen met dit document; 

 is het vaststellen van een los protocol, zonder aanpassing van de 

beoordelingsrichtlijn, zinvol? Erik Doekemeijer licht toe dat de kandidaten voor 

certificatie na vaststelling in elk geval alvast kunnen beginnen met de 

voorbereidingen. De benodigde aanpassingen op BRL SIKB 1000 zijn voorzien voor 

de vergadering van 17 juni a.s.; 

 desgevraagd verzekert Erik Doekemeijer de vergadering dat alle ingekomen reacties 

in het protocol zijn verwerkt. Hoewel de tekst in het beoordelingsformulier anders 

doet vermoeden zijn geen verdere benodigde aanpassingen voorzien; 

 in geval van een greepgrootte van 1.700 cm3 moet 85 kg monster bij een 

laboratorium worden aangeleverd. Verzocht wordt dit punt te heroverwegen; 

 bij onderzoek in het kader van dit protocol neemt men geen monsters voor analyse 

op vluchtige verbindingen. Daarom passages over monsterneming met steekbussen 

(§ 6.2.9) en daarmee samenhangende conservering (verwijzing naar AS3000) 

verwijderen;  

 in het verlengde daarvan kan de termijn voor aanlevering van een monster aan een 

lab (§ 6.2.10) eveneens worden geschrapt. Voor de controle-toets door de 

stortplaatsbeheerder mogen monsters op grond van de Regeling immers 1 jaar lang 

worden bewaard zonder specifieke nadere voorschriften rond conservering; 

 ISO 9001:2000 is vervangen door ISO 9001:2008; 

 hoort een document over afval wel thuis in dit College? Het is logisch, vooral door de 

link met partijkeuringen;  

 waarom is niemand vanuit het College betrokken bij dit project? Dit wordt 

meegenomen bij de afronding van het project. 

  

 

 

 

AdG 

Beide Colleges besluiten:  

 de vaststelling van VKB-protocol 1004 mee te nemen met de behandeling van de 

overige documenten uit het certificatieschema onder BRL SIKB 1000. Behandeling 

komt daarmee terug in de vergadering van 17 juni a.s. 

  

 7. Reactie op conclusies IVW op het functioneren van de partijkeuringen 

grond en bagger 

 De vergadering merkt op dat de bij de vorige vergadering gemaakte opmerkingen niet of 

nauwelijks zijn verwerkt en verzoekt daarom om deze alsnog in overweging te nemen. 

De vergadering maakt verder de volgende opmerkingen: 

 naast het CCvD ook het Accreditatiecollege in de brief noemen; 

 naast lof voor de rapportage van de IVW zou het College ook graag de discussie 

aangaan over kritiekpunten. Bijvoorbeeld dat het rapport niet aangeeft of is nagegaan 

dat partijkeuringen zijn uitgevoerd. 

  

 

AdG 

Beide Colleges besluiten:  

 de nu voorliggende versie van de brief niet te verzenden, maar in plaats daarvan de 

IVW uit te nodigen voor de discussie in de volgende vergadering. 

  

 8. Mededelingen, rondvraag en sluiting Accreditatiecollege 

 Er zijn geen mededelingen. 
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Rondvraag: Eric Ruwiel en Jaap-Willem Hutter melden dat er knelpunten zijn rond 

Towabo, het toetsingsprogramma voor de waterbodem en dat er aanpassingen nodig 

zijn. De knelpunten hebben bijvoorbeeld te maken met de sommatie van 

analyseresultaten. Het ministerie van VROM, Bodem+, FeNeLab, V&W en de UvW 

proberen dit op uiterlijk 1 juli 2009 af te ronden. Verder zijn er geen vragen voor de 

rondvraag. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 

van het Accreditatiecollege om 10.35 uur. 

 
 
Actielijst Accreditatiecollege Bodembeheer 

 
 
Vergadering 

 

Actor Actie Stand van zaken 

25/06/08 AdG wijze van opnemen 
veiligheidsvoorschriften als 

discussiepunt agenderen 

wordt voorbereid, te agenderen 
op 17-06-2009 

17/12/08 AdG 
 

gebruik van steekbussen meenemen 
bij de komende aanpassing van AP04 

loopt 
 

16/04/09 ThM keuze voor witte lijst expliciet 
meenemen in evaluatie van Kwalibo 

 

16/04/09 AdG agenderen voor 17 juni 2009: 

 protocol 1004 (met BRL 1000) 

 discussie met IVW 

 stavaza projecten bij stukken 

 

 

 

 

 


