
IBC-werken onder AS SIKB 6900
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BG verleent 
Omgevings 
vergunning

IenW ontvangt melding (incl. AKB-
beoordeling), registreert voornemen 

en zet door naar bevoegd gezag

IenW ontvangt meldingen over 
afwijkingen (incl. AKB-beoordeling) 

en gereedkomen werk

IenW ontvangt meldingen 
van controles, negatieve effecten

 en afwijkingen 

BG beoordeelt 
melding BG houdt toezicht op aanleg BG houdt toezicht op beheer

Afwijkingen op 
ontwerp worden 

gemeld

Herstel op 
basis van 
ontwerp

Inspectie
 instelling 6901 

inspecteert aanleg

Inspectie instelling
6902 beoordeelt 

staat van het werk

Gecertificeerde 
instelling 2002 voor 

GW-monitoring

AKB beoordeelt 
ontwerp

AKB beoordeelt 
afwijkingen

AKB beoordeelt 
B&C-plan

Voorbereiding Aanleg (6901) Beheer (6902)
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Ontwerp / 
aanvraag 

Omgevings-
vergunning

Toepasser bewaart 
en registreert 

benodigde 
gegevens voor 

levensduur 
van het werk 

Toepasser meldt 
afwijkingen en 

gereedkomen werk 

Verklaring 
inspectie 
bij aanleg

 Beheersfase
- Monitoring grondwater
- Verklaring staat van het werk
- B&C-plan

Aansturing
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In het besluit bodemkwaliteit (artikel 32, lid 2) en de regeling bodemkwaliteit wordt gerefereerd naar de toepasser / degene die voornemens is toe te passen. 
In het stroomschema is dit gelijkgetrokken aan de opdrachtgever en beheerder aangezien dit in praktijk vaak dezelfde partij betreft. Dit kunnen echter ook  
andere partijen zijn en/of worden onderdelen van werkzaamheden overgedragen, bijvoorbeeld aan de erkende bouwer. 
  
In het Besluit en de regeling bodemkwaliteit wordt geregeld verwezen naar Onze Minister waarbij meldingen gedaan moeten worden. Hiermee wordt  
gerefereerd naar Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat. In dit stroomschema is dit aangeduid met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
(Meldpunt Bodemkwaliteit). Vanuit het Meldpunt Bodemkwaliteit worden de meldingen doorgezet naar het betreffende Bevoegd Gezag (BG).
  
Burgemeester en wethouders van de gemeente waar het project wordt uitgevoerd of de betreffende Provincie zijn over het algemeen het bevoegd gezag 
(vaak vertegenwoordigd door een omgevingsdienst). De eis om een Omgevingsvergunning kan zoveel voor onderdeel Bouw als Milieu gelden.
  
De Advieskamer brengt een onafhankelijk deskundigenoordeel uit over het ontwerp (artikel 3.9.1 lid 5 RBK), afwijkingen (artikel 3.9.6, lid 3) en het B&C-plan 
(Artikel 3.9.4, lid 5 RBK) van werken met IBC-bouwstoffen.
  
In de Regeling bodemkwaliteit (Artikel 3.9.6, lid 2 RBK) staat omschreven dat de isolerende voorzieningen wordt aangebracht door een daartoe erkend bedrijf.  
In protocol AS SIKB 6901 is dit nader gespecificeerd per type isolerende voorziening. De erkende bouwer kan onderdeel zijn van een combinatie en daarmee 
ook opdrachtgever / toepasser zijn. 
  
Geaccrediteerde instelling die inspecties mag uitvoeren volgens protocol AS SIKB 6901 - Inspectie bij aanleg IBC-werk (erkend conform Besluit bodemkwaliteit). 
Rapporteert bevindingen enkel aan haar opdrachtgever (dit kan zowel de erkende bouwer als de opdrachtgever/ toepasser zijn). 
Bij afkeur vanuit AS6901 zijn er verschillende mogelijkheden (zie schema voor route 1 & route 2): 
 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanleg alsnog volgens ontwerp wordt uitgevoerd
 2. Opdrachtgever past het ontwerp aan en laat dit toetsen bij AKB. Bij goedkeuring door AKB kan de uitvoering worden vervolgd.

Geaccrediteerde instelling die inspecties mag uitvoeren volgens protocol AS SIKB 6902 - Controle staat van het IBC-werk (erkend conform Besluit  
bodemkwaliteit). Rapporteert bevindingen enkel aan haar opdrachtgever. 
  
Gecertificeerde instelling die grondwatermonsters mag nemen volgens protocol BRL SIKB 2002 - Het nemen van grondwatermonsters (erkend conform 
Besluit bodemkwaliteit)

Toelichting op stroomschema
Onderstaand wordt per actor die in het stroomschema wordt onderscheiden een korte toelichting gegeven. 

Opdrachtgever / 
Toepasser

Meldpunt Bodemkwaliteit

Bevoegd gezag

Advieskamer 
bodembescherming

Erkende bouwer

Inspectie instelling 6902

Inspectie instelling 6901

Gecertificeerde instelling 
monitoring grondwater

Afkortingen: 
IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
AKB Advieskamer Bodembescherming
RBK Regeling bodemkwaliteit
BBK Besluit bodemkwaliteit

IBC Isoleren, Beheersen en Controleren
GW Grondwater
B&C-plan Beheers- en Controleplan

Afkeur


