
Notitie 
 
 

Opzet infobijeenkomst SIKB wijziging BRL-en en protocollen bodembeheer 
 

Van: Programmabureau SIKB  

Aan:  certificaathouders BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500 en 11000 en andere belanghebbende partijen 

Datum en versie: 19 februari 2019, versie 1 

 

 

Doel 

Informeren certificaathouders en andere belanghebbende partijen over de voor hun bedrijfsvoering belangrijkste wijzigingen in certificatieschema’s 

bodembeheer per 30 november 2018. Dit betreft zowel inhoudelijke als procedurele aspecten. Daarnaast ook een doorkijk naar voor dit jaar te 

verwachten ontwikkelingen bij deze schema’s. 

 

Doelgroep 

Kerndoelgroep: certificaathouders BRL SIKB 1000, 2000, 6000, 7000 en 7500 + certificaathouders BRL SIKB 2100 en 1100. 

Nevendoelgroep: andere bij deze certificatieschema’s belanghebbende partijen. 

NB: buiten de doelgroep vallen in beginsel de certificaathouders BRL 9335 en andere daarbij belanghebbende partijen, omdat daarvoor in 2018 al 

een infobijeenkomst is georganiseerd. 

 

Datum en locatie 
Ter beperking van de reistijd organiseren we deze bijeenkomst tweemaal, te weten op 1 april 2019 in Zwolle en op 8 april 2019 in Den Bosch. 

 

Aanleiding: wijziging van een groot aantal certificatieschema’s bodembeheer en doorgaande ontwikkelingen 

Voor een groot aantal certificatieschema’s (BRL-en en protocollen) die betrekking hebben op bodembeheer en bodemsanering is op 30 november 

2018 een nieuwe versie in werking getreden. Belangrijke in deze nieuwe versie doorgevoerde wijzigingen betreffen onder meer het vooronderzoek 

(vooral BRL SIKB 1000 en 2000), de veldwerkersregeling (BRL SIKB 2000), nieuwe protocollen voor waterbodems (BRL SIKB 2000, 6000, 7000 en 

7500) en het reinigen van grond (BRL SIKB 7500). Tijdens de bijeenkomst wordt u ook geïnformeerd over de effecten van de harmonisatie van de 

eisen aan de certificatie-instellingen (wat voorheen hoofdstuk 4 was in al deze beoordelingsrichtlijnen), waaronder combi-audits. We gaan ook in op 

de wijzigingen in de Essentiële eisen voor ILT-toezicht.  

  



Met de wijziging van het schema over Mechanisch boren ziet een geheel herschreven en daardoor een stuk overzichtelijker protocol 2101 het licht. 

We praten u bij over de belangrijkste in deze nieuwe versie doorgevoerde wijzigingen, zoals de eisen aan boortechnieken, aan het gebruik van 

werkwater en aan het afdichten van scheidende lagen. Ook in BRL SIKB 2100 zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd, zoals een gedeeltelijke 

harmonisatie van de eisen aan de certificatie-instellingen (hoofdstuk 4). Misschien bent u ook benieuwd hoe het staat met nog voorgenomen 

wijzigingen in BRL SIKB 11000 en overige ontwikkelingen bij BRL SIKB 2100: ook daarover praten we u bij.  

 

De bijeenkomst is zoveel mogelijk gericht op wat de wijzigingen en komende ontwikkelingen voor u betekenen. 

 

Programma 
 

Tijd Activiteit 

13:00 Ontvangst met koffie en thee 

13:30 Opening en welkom door de dagvoorzitter 
Henk Koster (directeur SIKB) 

13:40 Algemeen kader: publieke kaderstelling, publiek-privaat systeem, ketenverantwoordelijkheid, essentiële eisen voor ILT-toezicht 
Algemeen kader schemabeheerder: waarom wijzigen, hoofdlijnen wijzigingen BRL-en en protocollen, overgangstermijnen 
David van den Burg (voorzitter CCvD Bodembeheer) 

14:15 Essentiële Eisen voor ILT-toezicht:  
Wat, waarom, hoe? Ervaringen 
 
 
 
Spreker ILT (gevraagd)  
Spreker vanuit sector (gevraagd) 
Henk Koster of Annelies de Graaf (SIKB) 

Protocol 7510: wat verandert er 
echt? 
 
 
 
Edwin van der Wel (I&W) 
Jaap van der Bom (NVPG) 
Jelle de Boer (SIKB) 

BRL SIKB 1000 en 2000: 
Veldwerkersregeling, 
vooronderzoek, protocol 1001 en 
asbest 
 
Jurgen Pijpker (VVMA of pers.) 
Ronny Huls (VKB) 
Arthur de Groof (SIKB) 

Het vernieuwde protocol 2101: wat 
verandert er echt? 
 
 
 
Ton Timmermans (BeNL) 
Annelies de Graaf (SIKB) 
 

15:05 Pauze / Wissel 

15:30 Essentiële Eisen voor ILT-toezicht:  
Wat, waarom, hoe? Ervaringen 
 
 
 
Spreker ILT (gevraagd)  
Spreker vanuit sector (gevraagd) 
Henk Koster of Annelies de Graaf (SIKB) 

Audits vanaf nu: combinatie-
audits, tijdsbesteding en andere 
belangrijke zaken 
 
 
Jan Keijzer (Kiwa) 
Edwin de Baat (VKB) 
Jelle de Boer (SIKB) 

Waterbodems: de nieuwe 
protocollen  
2003, 6003, 7003 en 7511 
 
 
Spreker vanuit sector (gevraagd) 
Sonja Kooiman (SIKB) 

Wat (nog) niet is veranderd: BRL 
SIKB 11000, reikwijdte BRL SIKB 
2100, dubbele erkenningsplicht, 
relatie BRL SIKB 11000 / 6000-21 
 
Marette Zwamborn (KWR)  
Arthur de Groof (SIKB) 

16:20 Borrel 

 


