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NOTITIE   
Spelregels bij het opnemen van nieuwe technieken  bodembescherming   
 

Datum : 18 februari 2016    
 

 

Een SIKB-document beschrijft de, op het moment van uitgifte, laatste stand 

der techniek. De beschrijving moet dus actueel zijn. Opname van een nieuwe 

techniek  in een SIKB-document kan bovendien het gebruik van die techniek 

sterk bevorderen en zo bijdragen aan innovatie in de sector.  

 

Onder techniek wordt in dit kader verstaan: “werkwijze, apparaat of product “ 

en onder “nieuw” verstaan we in dit kader: “nog niet opgenomen in het SIKB-

document”. Met SIKB-document wordt bedoeld: “een door het CCvD/AC 

Bodembescherming beheerde inspectierichtlijn of BRL en de bijbehorende 

protocollen”.  

 

Het CCvD/AC Bodembescherming hanteert de volgende condities voor het 

opnemen van nieuwe technieken in een SIKB-document.  

 

 

A.  Aanleiding  en werkwijze  

De aanleidingen tot het opnemen van een nieuwe techniek in een SIKB-

document zijn divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verwerken van 

praktijkinzichten naar aanleiding van het gebruik van bestaande SIKB-

documenten, om wijzigingen in (wettelijke of accreditatie-) eisen aan de 

inspectie of om initiatieven van derden.  

 

De conclusie dat het gewenst is om actie te ondernemen kan voortvloeien uit 

overleg van het CCvD/AC Bodembescherming, de Programmaraad 

Bodembescherming of het SIKB-bestuur. Het projectplan wordt in alle gevallen 

besproken in het CCvD/AC Bodembescherming.  

 

Nadat een nieuwe techniek door het CCvD/AC Bodembescherming is 

geaccepteerd, kan deze techniek worden toegevoegd aan een bestaand SIKB-

document dan wel worden beschreven in een nieuw op te stellen SIKB-

document.  

 

Werkwijze  

De werkwijze volgt de reguliere afspraken (zie notitie Organisatie SIKB d.d. 1 

september 2015). Dat betekent onder meer:  

- vaststellen projectplan met doel, werkwijze, resultaat, begeleiding en 

planning; 

- voor het vervolg onderscheiden we 2 situaties: 

o Er is aanvullend onderzoek nodig. In dat geval worden de 

stappen als beschreven onder B en C uitgevoerd; 

o Er zijn voldoende technische gegevens beschikbaar. In dat geval 

worden alleen de stappen als beschreven onder C uitgevoerd.  

- uitwerken door een begeleidingscommissie. Alle betrokken partijen 

worden in de gelegenheid gesteld hierin deel te nemen;  
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- het resultaat van de werkzaamheden wordt ter besluitvorming 

voorgelegd aan het CCvD/Accreditatiecollege Bodembescherming. En 

vervolgens aan de Raad voor Accreditatie die toetst of het document 

aan de accreditatieregels voldoet;  

- Als het hanteren van het betreffende SIKB-document in regelgeving is 

opgenomen, wordt het resultaat tevens voorgelegd aan het ministerie 

van I&M. Het ministerie van I&M legt het resultaat zo nodig (m.n. 

product-certificatie) voor aan de Europese Commissie.   

 

B. Uitvoeren technisch onderbouwend onderzoek  

Indien er onvoldoende technische gegevens beschikbaar zijn om tot een 

onderbouwde beschrijving te komen als bedoeld onder C, dan wordt vooraf 

een onderbouwend technisch onderzoek uitgevoerd.  

 

De eisen aan rapportage en werkwijze bij dit onderzoek zijn:  

- een beschouwing waaruit de werking van de techniek blijkt;  

- proefondervindelijke vaststelling (praktijktesten) dat de techniek 

voldoet aan de eisen resp. dat er vergelijkbare resultaten als bij een 

reguliere methode worden behaald;   

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

alternatief op een bestaande techniek dan moet de rapportage ingaan 

op de vergelijking tussen nieuw en bestaand (‘gelijkwaardigheid’ 

evalueren);  

- het onderzoek moet door een onafhankelijke en deskundige partij zijn 

begeleid of uitgevoerd, dan wel 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.  

 

C. Uitwerken wijziging SIKB-document  

Als er voldoende technische gegevens beschikbaar zijn om te komen tot een 

beschrijving van de techniek dan wordt een voorstel tot aanvulling / wijziging 

van het SIKB-document uitgewerkt. Dat betekent: 

- Een evaluatie van de huidige werkwijze, op te lossen problemen en 

beoogde oplossing;  

- Het opstellen van een concept-wijziging die voldoet aan de accreditatie-

eisen zoals gesteld door de Raad voor Accreditatie. De concept-wijziging 

is niet ‘producent-specifiek´ of ‘product-specifiek’; 

- Het uitvoeren van een validatie van de beoogde wijziging die voldoet 

aan de eisen zoals gesteld door de Raad voor Accreditatie (T-33).  
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