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VERSLAG 

 

Centraal College van Deskundigen en 
Accreditatiecollege Bodembescherming 
 

Datum : 20 februari 2014   

Plaats : SIKB te Gouda 

 

 

Aanwezig Werkt bij  College Afgevaardigd door of rol 

Theo Edelman BAE CCvD / AC Voorzitter 

Walter de Koning SIKB-programmabureau CCvD / AC Secretaris, verslag 

Henri van Geenen  Saba CCvD / AC NIBV 

Pieter Tienstra ECO Inspections CCvD / AC ODI/ VDV  

Marc de Boer Enschede CCvD / AC Gemeenten / Enschede 

Martin Orsel Deventer CCvD / AC Gemeenten / Deventer  

Wim Schouten  NOVE CCvD / AC  NOVE  

Jenda Horak FOCWA CCvD / AC FOCWA 

Arend van de Pol Trisoplast CCvD / AC NIBV 

Paul Mes KIWA Certificatie CCvD  VOC 

Jurgen Lutterman SGSINTRON CCvD  VOC 

Stephan Romers Ecocare  CCvD NIBV 

Gerard Groot Koerkamp ContrAll AC ODI/VDV 

Jacob Klink Reehorst AC VTI 

    

Afwezig Werkt bij College Afgevaardigd door of rol 

Gerard Wyfker  Metaalunie CCvD / AC VNO-NCW 

Eric Ruwiel Ministerie van I en M CCvD / AC Ministerie van I & M 

Jordi Verkade Geofox-Lexmond  AC ODI / VDV 

Marcel Struis KIWA Inspectie  AC ODI / VDV (tanks) 

Jan Bessembinders BOVAG CCvD / AC BOVAG 

 

 
Actie Verslag 

  

 CCvD Bodembescherming  
  

 1. Opening en vaststelling agenda CCvD 

 

  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Jordi Verkade en Jenda Horak hebben 

schriftelijk gereageerd; hun reactie wordt meegenomen bij de betreffende 

agendapunten.  

  

 2. Vaststellen wijzigingen BRL 7700  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het betreft vooral tekstuele wijzigingen. De opmerkingen zijn aangeleverd door de CI’s 

en zijn besproken in een overleg tussen NIBV, enkele certificaathouders, KIWA en SGS. 

Uitwerking door NIBV.  

 

De wijzigingen worden verwerkt in een volgende versie van BRL 7700 en protocollen. 

Inwerkingtreden bij de volgende wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit (1 januari 

2015). Tot die tijd zal SIKB het publiceren als informatief document. Dit is een andere 

werkwijze dan voorheen, toen wijzigingsbladen direct van kracht konden worden 

verklaard.  
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

Actie Verslag 

 

 

 

Besluit:  

- Instemmen met de wijzigingen van BRL 7700 en bijbehorende protocollen 

- Publiceren als informatief document; invoeren bij het van kracht worden van de 

nieuwe versie van de Rbk (verwacht 1 januari 2015)   

  

     

 

 
CCvD en AC Bodembescherming   

 4. Vaststellen agenda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WdK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AvdP  

 

WdK  

 

MS / 

WdK  

De agenda wordt vastgesteld. Gerard Groot Koerkamp mist op de agenda de discussie 

over de toepassing van 6803 – aarding van manifolds (zie verslag 31 oktober 2013). 

Walter de Koning licht toe dat na de vergadering is gebleken dat er ook bij de 

inspecteurs geen recente ongevallen bekend die specifiek op dit onderdeel betrekking 

hebben. Tijdens het gesprek is nadruk gekomen op incidenten in plaats van op 

risicovolle situaties. De incidenten die wel bekend zijn, zijn of niet recent of hebben geen 

direct verband met de aarding. Hetgeen over incidenten tijdens de vergadering 

mondeling is opgemerkt, is dus niet juist. Er is dus geen reden tot een bericht aan de 

tankhouders. Dit is gecommuniceerd met het college op 11 december 2013. Vervolgens 

is er wel reden om de tekst van protocol 6803 te preciseren in die zin dat beter wordt 

omschreven in welke (uitzonderings)gevallen dit risico kan ontstaan. Pieter Tienstra 

geeft aan dat deze wijziging snel moet plaatsvinden; op dit moment worden tanks 

nodeloos afgekeurd. Marc de Boer onderschrijft die urgentie vanuit handhavingsoptiek.  

 

Besluit:  

- instemmen met de conclusie dat er geen reden is tot bericht aan tankhouders 

- de wijziging van protocol 6803 met urgentie voor te bereiden. Het 

programmabureau zal het resultaat per mail ter goedkeuring voorleggen aan het 

CCvD / AC. 

 

Verslag 31 oktober 2013 

Redactioneel: verwerkt in definitieve versie van het verslag  

Naar aanleiding van: 

- Wim Schouten vraagt of de raadpleging van IBO m.b.t. de Controlelijst wel in 

voldoende mate heeft plaatsgevonden, gezien het feit dat er nog steeds 

opmerkingen zijn. Het college vindt – na discussie - dat de raadpleging 

voldoende is geweest. De inhoudelijke bespreking vindt plaats bij agendapunt 6. 

 

Actielijst  

De actielijst wordt besproken, wijzigingen zijn in de lijst verwerkt.  

- Arend van de Pol licht toe dat er een initiatief van NIBV in samenwerking met 

SOMA is om de cursus BRL 7700 met operationeel leidinggevenden van de grond 

te krijgen. Dit heeft het voordeel dat ook de relatie met het Scholingsfonds 

gelegd kan worden. Hij stuurt aanvullende info 

- Jenda Horak vindt de toelichting m.b.t. de bestemming van financiële middelen 

onvoldoende. Walter de Koning al vragen aan de penningmeester om contact op 

te nemen.  

- Het overleg met de REIT-commissie over 6803 moet nog gepland worden  

 

 5. Mededelingen / informatie-uitwisseling  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 overzicht wijzigingen Activiteitenregeling m.b.t. bodem en keuring  

- er worden diverse aanvullingen en verbeteringen voorgesteld die verwerkt worden in 

een nieuwe versie 

- Stephan Romers verbaast zich over de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen snelle 

en langzame wijzigingen. 
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Actie Verslag 

 

 

 

 

AvdP  

 

 

 

 

 

 

WdK 

 

 

 

 

 

 

WdK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WdK  

 

- De wijzigingen hebben behoorlijke impact op het werkveld en het is dus zaak om deze 

goed te volgen.  

Besluit: er wordt een ‘leesgroep’ geformeerd die de wijzigingen regelmatig  

inventariseert en zo nodig van commentaar of toelichting voorziet. Het resultaat is 

bestemd voor het college en/of I&M. De groep bestaat uit Pieter Tienstra, Martin Orsel, 

een NIBV-vertegenwoordiger (Arend van de Pol geeft een naam door) en Walter de 

Koning.  

 

5.2 wijzigingen Regeling Bodemkwaliteit per 1 april 2014  

- Aanvulling Wijzigingsblad AS 6800 (wijziging nr. 5 m.b.t. protocol 6802)  is 

geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie, maar stuitte op vragen bij I&M 

(handhavingstoets). Dat betekent dat die wijziging niet per 1 april in werking zal 

treden. SIKB zal de AS 6800 uitleggen aan I&M met het streven de aanpassing mee 

te laten lopen met de volgende wijziging van de Rbk.  

- Verlening overgangstermijn invoeren BRL 7700 tot 1 oktober 2014. Deze wordt 

doorgevoerd (vermeld in wijziging Rbk per 1 april 2014). Arend van de Pol vraagt of 

het de CI’s dan wel lukt om de overgang gereed te hebben (eigen accreditatie en 

certificatie van de bedrijven). Jurgen Lutterman en Paul Mes verwachten van wel.  

- Arend van de Pol verzoekt om in de loop van 2014 (SIKB-congres september?) 

aandacht te besteden aan het verkrijgen van de BRL7700-certificaten. Dit wordt 

nagegaan.  

- Jurgen Lutterman heeft vragen over de audit-inspanning bij protocol 7511 in 

combinatie met andere protocollen. Die is te beantwoorden a.d.h.v. bijlage 1 van de 

BRL 7700.  

 

5.3 inwerkingtreden AS 6900: vka  

 

5.4 Rooster van aftreden 

- Gerard Wyfker heeft namens Metaalunie aangegeven het lidmaatschap te beëindigen. 

Een andere vertegenwoordiger vanuit het opdrachtgevend bedrijfsleven zal worden 

aangezocht. Hiervoor worden enkele suggesties gedaan.  

- Henri van Geenen geeft tijdens de vergadering aan dat hij – na ruim 8 jaar deelname- 

het college zal verlaten. Het NIBV zal een opvolger voordragen.  

- de overige vertegenwoordigers op het rooster van aftreden worden door hun achterban 

opnieuw voorgedragen.  

  

 

 

6. Vaststellen controlelijst bodembescherming  

Het college heeft verzocht (zie verslag vergadering 30 mei 2013) om een tool voor 

milieu-inspecteurs. Een begeleidingscommissie heeft de totstandkoming begeleid. Het 

eerste concept is besproken tijdens de CCvD-vergadering van 31 oktober 2013. De 

diverse opmerkingen (zie verslag) zijn verwerkt in een nieuwe versie. De wijzigingen 

betreffen:  

- Rollen / verantwoordelijkheden van milieu-inspecteur irt eigenaar en inspectie-

instelling  

- Juridische beschrijving  

- Redactionele aspecten  

De nieuwe versie is toegezonden aan het IBO met verzoek om reactie voor 20-2. De 

IBO-reactie is nagezonden aan het college.  
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

Actie Verslag 

 Wim Schouten bepleit ander overleg met IBO, gelet op de ingekomen reactie. Het is 

belangrijk om samen achter het document te staan. Jenda Horak heeft dat in zijn 

schriftelijke reactie eveneens aangegeven. Het college (incl. schriftelijke  reactie 

Verkade) vindt dat er te honoreren punten in de reactie zitten. Anderzijds is het college 

van mening dat het initiatief an sich niet meer ter discussie mag staan en dat het college 

/ SIKB de rol heeft om dit soort documenten te ontwikkelen. 

Stephan Romers en Martin Orsel geven nog enkele opmerkingen door.  

 

Besluit:  

- Overleg met IBO over het commentaar. Aanwezig Marc de Boer, Martin Orsel, 

Wim Schouten, Gerard Groot Koerkamp, Stephan Romers, Walter de Koning  

- Resultaat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vaststellen Handreiking Bezinkbassins   

In april 2013 heeft de KAVB (branche-organisatie bloembollensector) het beheer over de 
Handreiking aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector  
overgedragen aan SIKB. De Handreiking is bedoeld voor zowel initiatiefnemer als 
bevoegd gezag. In de Handreiking wordt de stand der techniek beschreven waaraan de 

bezinkbassins voor de bloembollensector moeten voldoen om een acceptabel 
beschermingsniveau van de bodem te behalen, afhankelijk van de locatie-specifieke 
kenmerken. Tevens zijn de te hanteren keuringsmethoden en monitoring van het 
grondwater beschreven. 
Het college heeft ingestemd met het in beheer nemen. Afgesproken is de Handreiking te 
actualiseren op de belangrijkste aspecten. De wijziging is, gezien de beperkte impact, 

voorbereid zonder begeleidingscommissie. Het concept is voorgelegd aan de KAVB dat 
enkele opmerkingen (verduidelijkingen en aanvullingen) heeft gemaakt. Die zullen met 
KAVB besproken worden.  
Tijdens de bespreking komt aan de orde:  

- De tekst over certificering in par 4.3 is niet juist, wordt geschrapt 
- De tekst over onafhankelijkheid in par 4.4.1 wordt aangevuld  
- Uit de tekst (voorwoord of inleiding) moet blijken dat het document niet onder de 

reguliere eisen van certificatie en inspectie valt 
- Arend van de Pol stuurt nog ene mail met detailopmerkingen  

Gerard Groot Koerkamp vraagt of een cursus als bedoeld in par 4.4.1 voor aannemers en 
inspecteurs weer gegeven gaat worden. Dat is mogelijk, maar de belangstelling moet 
blijken uit een nog te houden inventarisatie. Gestart wordt met een informatie-
bijeenkomst die samen met KAVB wordt georganiseerd.  
 

Besluit: het document wordt vastgesteld met in achtneming van de bovenstaande 
wijzigingen.  
 

 

 

 

WdK  

8. Rondvraag 

Jurgen Lutterman informeert naar de status van BRL 2373. Walter de Koning licht toe 

dat deze BRL gebruikt is als basis voor het Werkvoorschrift beoordelen IBC-werk 

(Advieskamer Bodembescherming). De BRL is door het CCvD ingetrokken, de status bij 

KOMO zal worden nagegaan.  

 

  
 Accreditatiecollege Bodembescherming 
  

 9. Wijzigingen AS 6700   

 

 

 

 

 

 

9.1 vaststellen wijziging tekst t.b.v. inspecteren open goten, kolken en putten 

Er zijn geen opmerkingen. 

De wijziging zal worden meegenomen bij de voorbereiding van de nieuwe versie van de 

Regeling Bodemkwaliteit (1 januari 2015).  

 

Besluit: de tekst wordt aangepast conform het voorstel  
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Actie Verslag 

9.2 vaststellen wijziging Bezwarenregeling Examenreglement DI-BV  

N.a.v. het eerste bezwaar dat is ontvangen op een examenbeoordeling heeft het college 

(31-10-13) geconcludeerd dat de beschrijving van de bezwarenprocedure in het 

Examenreglement AS 6700 aanscherping behoeft.  Het voorstel is voorbereid door de 

examensecretaris (Hobeon) en de voorzitter van de Examencommissie.  

Het college bespreekt de volgend wijzigingen t.o.v. het voorstel:  

- De twee externe deskundigen moeten gezamenlijk (niet afzonderlijk van elkaar) 

tot een oordeel komen;  

- Eenmalig wraken van een deskundige is mogelijk  

- De uitspraak moet er binnen 6 weken zijn (i.p.v. behandeld zijn)  

- De inspectie in het veld (indien van toepassing) moet een rol spelen bij de score 

m.b.t. het praktijkexamen 

- Het college stemt er mee in dat de deskundigen (per geval) worden benoemd 

door de voorzitter en secretaris van de examencommissie.  

 

Besluit: de tekst wordt aangepast conform het voorstel, maar met in achtneming van 

bovenstaande wijzigingen.  

  

 10. Projectplan Actualiseren AS 6700  

 

 

 

 

De brief van Bodem+ en de conclusies van de werkgroep Visueel inspecteren worden 

ondersteund. De keuze van de rapporteur zal binnenkort plaatsvinden.  

 

Besluit: Het projectplan wordt vastgesteld conform het voorstel 

 

 

 

AvdP 

11. vergadering 28 mei  

De vergadering zal (samen met de Programmaraad Bodembescherming) gecombineerd 

worden met een bezichtiging op locatie.  

 


