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Actie  
door 

Nr.  

 1. Opening en vaststellen agenda 

  Gerjan de Vogel en Wilfred Eijgelaar treden vandaag op als vervangers van 
respectievelijk Bregje van Lieshout en Bas van Oosten. Peter Kaasenbrood is nu 
werkzaam bij een bedrijf dat geen lid is van de VKB en heeft daarom het CCvD/AC 
verlaten. De VKB vaardigt in zijn plaats voorlopig Bram van de Pas, van 
Econsultancy, af. Formeel hebben deze personen geen stem- of spreekrecht, maar 
de vergadering kent hen voor deze vergadering het spreekrecht toe.  
Joep van der Wee geeft door dat Jan Fokkens het lidmaatschap van de 
Programmaraad en dit College niet met elkaar te verenigen vindt. VNO-NCW zal 
daarom een opvolger voor hem voordragen. 

   

 2. Stand van zaken wijzigingen Regeling bodemkwaliteit (Rbk) 

  2a Wijziging 9 juni 2020 

De oorspronkelijk voor 1 januari en later voor 1 april 2020 geplande wijziging is op 9 
juni 2020 in werking getreden. Daarmee zijn de in 2019 vastgestelde versies van de 
Wijzigingsbladen, versie 3.0 van BRL SIKB 11000 en protocol 11001 en een 
nieuwe versie van het document Essentiële eisen in werking getreden. Daarbij stelt 
bijlage C Rbk dat de overgangstermijn voor BRL SIKB 11000 en protocol 11001 
loopt tot 1 juli 2021, wat te kort is voor de bedrijven die in mei en juni hun reguliere 
audit gepland hebben. SIKB probeert om de lengte van de overgangstermijn naar 
de hiervoor benodigde vijftien maanden te krijgen, dus met een einddatum niet vóór 
9 september 2021. 
 
2b. Wijziging ten behoeve van Omgevingswet, gepland 1 januari 2022 
Alles wat SIKB moest doen om de geactualiseerde versie van de documenten in 
deze wijziging van de Rbk mee te nemen (HUF-toets en RvA-evaluatie) is gedaan. 
De wachttijd tot 1 januari 2022 is nu wel erg lang. SIKB heeft de Staatssecretaris 
van I&W daarom verzocht om een tussentijdse wijziging van de Rbk door te voeren. 
Dat zou in het voorjaar van 2021 kunnen plaatsvinden, maar daarvan heeft het 
ministerie (nog) geen bevestiging gegeven. De eerder voor september 2020 
geplande consultatie voor de wijziging Regeling bodemkwaliteit – behorende bij de 
implementatie Omgevingswet – zal naar verwachting in november starten. 
Eventuele actualisaties en technische wijzigingen in de schema’s, alsmede 
wijzigingen die voortvloeien uit de wijziging Rbk, zullen via de reguliere weg van 
voorbereiding, ter visie legging, besluitvorming en HUF-toets en RvA evaluatie tot 
stand moeten komen. Of deze wijzigingen dan nog meegenomen kunnen worden 
per 01-01-2022 is daarmee afhankelijk van voortgang van deze processen. Met 
name voor de Regeling bodemkwaliteit is dit een punt van aandacht. 

   

 3. Stand van zaken projectplan BRL 6000 en 7000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jelle de Boer geeft een toelichting. Na de beleidsarme wijziging, waarvan het 
resultaat in werking treedt bij de invoering van de Omgevingswet, is nu gestart met 
een beleidsrijke wijziging. Daarbij wordt een grote variëteit aan punten 
meegenomen. Er zijn onder de begeleidingscommissie in totaal zeven thematische 
werkgroepen ingesteld, die intussen allemaal zijn gestart. In document 3.1 zijn deze 
werkgroepen genoemd. De bedoeling is dat eind november de eerste 
conceptresultaten worden behandeld in de begeleidingscommissie. 
 
Reacties CCvD 

• Op een vraag van Gertjan de Vogel zegt Jelle de Boer dat de 
oorspronkelijke planning twee maanden is opgeschoven.  
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JdB • Op verzoek van Gertjan de Vogel stelt Jelle de Boer (actie) een overzicht 
op van de samenstelling van de begeleidingscommissie en de 
werkgroepen. 

• Op een vraag van Wim Sterk stelt Jelle de Boer dat het project uitgaat van 
de inhoudelijke kennis van de deelnemende personen, die vooral in de 
werkgroepen zitten. De voorzitter van elke werkgroep zit in de 
begeleidingscommissie. 

 
 4. Stand van zaken BRL SIKB 7500 

  Henk Koster geeft een toelichting. Voordat het inhoudelijke traject kan starten moet 
eerst de discussie over de keuze voor proces- of productcertificatie zijn afgerond. 
Een extern adviseur, Maarten de Hoog, oud-directeur van DCMR, stelt hierover, 
ondersteund door Yvonne van der Voort, deskundige op het gebied van 
kwaliteitssystemen, een advies op. 
 
Reacties CCvD 

• Jaap van der Bom stelt dat de grondverwerkende bedrijven die lid zijn van 
NVPG unaniem van mening zijn dat het procescertificatie moet blijven. 
Daarnaast moeten productcertificaten mogelijk zijn, voor specifieke 
producten uit specifieke processen. 

• Jan Keijzer vraagt of bekend is welke personen in het kader van het advies 
zullen worden geïnterviewd. Henk Koster antwoordt dat Maarten de Hoog 
hierover overleg heeft met SIKB en dat de certificatie-instellingen wat SIKB 
betreft hiervoor zeker in beeld zijn.  

   

 5. Stand van zaken evaluaties RvA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5a. Afhandeling geschilpunt RvA 

Henk Koster licht dit punt toe. De beoordelaar van de RvA vond dat een certificaat 
moet worden opgeschort totdat alle tekortkomingen zijn opgeheven. Dit betekende 
een tekortkoming op de meeste certificatieschema’s, die in de praktijk zou 
doorwerken ook buiten SIKB. SIKB bracht hiertegen in dat de certificaathouder 
altijd enige tijd krijgt om tekortkomingen op te heffen, dat invulling daarvan 
grotendeels aan de certificatie-instelling is, dat het certificaat in die periode in stand 
blijft en dat het CCvD in het schema bepaalt hoe de hiermee samenhangende 
eisen luiden. Voordat een certificaat verlengd kan worden moeten overigens wel 
alle tekortkomingen zijn opgeheven. Als resultaat van de formele behandeling van 
het geschilpunt is de op het schema uitgeschreven tekortkoming opgeheven.  
 
5b. Evaluatie schema’s winter / voorjaar 2020 

Henk Koster geeft een toelichting.  

• Goedkeuring op de schemabeoordeling evaluatie is ontvangen op 28 
september 2020, met als kanttekening dat een aantal tekortkomingen en 
opmerkingen nog openstaat. Omdat dit allemaal punten zijn die bij eerdere 
evaluaties zijn gepasseerd is afgesproken dat SIKB deze punten in het 
betreffende schema meeneemt in de eerstvolgende aanpassingsronde. 
Hiervoor heeft SIKB een Plan van Aanpak opgesteld en voor akkoord 
voorgelegd aan de RvA. Concepten zijn ingediend op 23 april en 14 mei. In 
het tweede concept stond, in afstemming met RvA-beoordelaars, nog één 
resterend variabel punt, te weten de uitslag van het toen nog in te dienen 
geschilpunt. Na de informele uitslag van geschilpunt heeft SIKB op 11 juli 
de definitieve versie van het PvA ingediend. Hierop is informeel akkoord 
van de RvA op gekomen op 11 september 2020, formele goedkeuring is er 
nog niet. SIKB wil geëvalueerde documenten nu zo snel mogelijk 
publiceren, zodat betrokken partijen kunnen anticiperen op het in werking 
treden ervan. 
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JdB en 
ArdG 

• Het PvA beschrijft de beoogde aanpak van drie punten, die SIKB (actie) in 
de volgende vergadering aan het CCvD/AC wil voorleggen. Dit betreft: 

• De Eigen Beoordeling verwijst op het punt van de minimum 
tijdbesteding door de certificatie-instelling nog naar IAF MD5:2013, 
terwijl van dat document intussen een nieuwe versie is gepubliceerd. 

• Voor certificatie voor protocol 7002 gelden ook eisen uit de 
hoofdstukken 2 en 3 van BRL SIKB 6000. Die eisen zijn niet eenduidig. 

• De scopes ‘Beheer en onderhoud’ (scopes 4a en 4b) in BRL SIKB 
11000 zouden een ander object van conformiteitsbeoordeling (te 
weten: dienst) betreffen dan de overige scopes (te weten: proces). Dit 
punt is al in het CI-overleg besproken. Daaruit bleek dat er goede 
argumenten zijn om de scopes in BRL SIKB 11000 ongewijzigd te 
laten. Jan Keijzer licht dit kort toe; het komt erop neer dat alle 
beschreven activiteiten onder NEN-EN-ISO/IEC 17065 vallen. 

 
Het resultaat stemt tevreden. Er is nog wel wat te verbeteren aan de doorlooptijd 
van de hele procedure.  

   

 6. Jaarrapportage certificatietoezicht 

  Henk Koster erkent dat de nu voorliggende notitie langer op zich heeft laten 
wachten dan gewenst. Er is gekeken naar de mogelijkheden tot verbetering, op de 
onderdelen termijnen, inhoud en vorm. 

• Termijnen: het CCvD heeft vastgesteld dat de publicatie van de 
jaarrapportage, steeds in december, te lang na afloop van het behandelde 
kalenderjaar is. Henk Koster schetst een tijdspad dat uitkomt op publicatie 
in juni. 

• Inhoud: niet alleen kwantitatieve data bekijken, maar betrek ook de 
verbetervoorstellen van de certificatie-instellingen bij de analyse. Doe dit op 
een hoger abstractieniveau (koppel bijvoorbeeld met het vervolgtraject op 
de Beleidsevaluatie Kwalibo) en vergroot de reikwijdte naar de 
accreditatieschema’s. 

• Vorm: Henk Koster pleit voor een kort leesbaar rapport met moderne 
visuele weergaven, en de harde gegevens vooral in de bijlagen. Wellicht 
kan het ook een online rapport worden. Jaarlijkse thematische aanpak 
vasthouden, maar wel goed uitwerken en duiden. 

 
Reacties CCvD/AC 

• Mark van Lokven pleit voor het maken van afspraken met bijvoorbeeld de 
organisatie achter de Beleidsevaluatie om gezamenlijk op te trekken. 

• Bram van de Pas voelt wel wat voor een online versie, ook omdat dat het 
leggen van links naar andere trajecten gemakkelijk maakt. 

• Jan Keijzer wijst op het belang van een goede balans tussen aan te leveren 
gegevens en de gewenste analyse. Vermijd dat een hele berg aan 
gegevens moet worden aangeleverd waar niets mee wordt gedaan. 

• Jaap-Willem Hutter wijst erop dat de gegevens over accreditatieschema’s 
uit een ander circuit, te weten RvA, komen. Henk Koster is zich daarvan 
bewust. 

   

 7. Vergaderschema 2021 

  De vergaderdata voor 2021 zijn als volgt vastgesteld: do. 18 maart, do. 24 juni, do. 
7 oktober en do. 9 december, steeds van 9.30 tot ca. 12.30 uur, indien mogelijk in 
het Waterschapshuis in Amersfoort. Mark van Lokven merkt daarbij op dat er 
beperkingen liggen op het Waterschapshuis door een verbouwing. David van den 
Burg belooft dat SIKB tijdig zal communiceren over de vergaderlocatie. Henk 
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Koster benadrukt dat SIKB in het algemeen een voorkeur heeft voor fysiek 
vergaderen, maar dit doen we uiteraard alleen als dit mogelijk is. 
 
Besluit CCvD/AC 
Het College stelt de voorgestelde vergaderdata ongewijzigd vast. 

   

 8. Concept-verslag CCvD-AC-overleg 25 juni 2020 

  • De paginanummering is niet goed; elke pagina is gemarkeerd als pagina 1. 

• Pag. 5, agendapunt 4: op aangeven van Wim Sterk wordt de volgende 
wijziging doorgevoerd: “Manfred Beckman-Lapré geeft aan dat het 
ministerie van I&W, en ook RWS, niet gaat deelnemen aan de 
adviescommissie, want zij hebben een nadrukkelijke voorkeur voor 
procescertificering en willen de discussie niet domineren.” 

 
Het verslag wordt vastgesteld zonder verdere wijzigingen of opmerkingen. 
De geactualiseerde actielijst wordt besproken. Deze zal naar de afwezige 
actiehouders worden rondgestuurd met verzoek om schriftelijke reactie. Het 
resultaat daarvan, de actuele stand van zaken, is verwerkt in versie van de actielijst 
bij dit verslag. 

   

 9.  Mededelingen/WVTTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DvdB 

 • Eind juli zijn de conceptrapporten van zowel de Beleidsevaluatie Kwalibo 
als van het onderzoek naar het nalevingsgedrag gepubliceerd. SIKB heeft 
op beide rapporten een reactie gegeven. Voor zover bij ons bekend is de 
planning voor het traject hierna bij benadering als volgt: 1) begin september 
zijn de rapporten met een korte Kamerbrief aangeboden aan de Tweede 
Kamer, 2) het onderwerp staat op de agenda van het Algemeen Overleg op 
15 oktober a.s. Wim Sterk voegt hieraan toe dat ook het TGG dossier op de 
agenda van dat AO staat, een dossier dat veel aandacht krijgt in de 
Zeeuwse pers, 3) later dit najaar vindt afstemming met de sector plaats 
over de invulling van mogelijke oplossingsrichtingen, 4) eind 2020: Plan 
van Aanpak I&W en 5) Q1-2021: start uitvoering Plan van Aanpak. Henk 
Koster zegt dat SIKB op de Beleidsevaluatie zelf vooral inhoudelijke reactie 
heeft gegeven en dat die adequaat is verwerkt. Op het rapport over het 
nalevingsgedrag is ook kritiek geleverd op de onderzoeksopzet en -
uitwerking. Op een vraag van Mark van Lokven zegt Henk Koster dat men 
bij I&W wel degelijk politieke druk lijkt te ervaren naar aanleiding van de 
publicatie van de drie rapporten. David van den Burg stelt daarop dat dit 
punt de noodzaak onderstreept van actieve deelname van het ministerie 
aan de vergaderingen van dit College. Actie: contact opnemen met het 
ministerie van I&W met verzoek om de deelname aan de vergaderingen 
van dit College beter te borgen. 

• Op 24 september vond de aftrap van SIKBeter plaats; de digitale reeks 
afleveringen ter vervanging van het fysieke SIKB congres. Henk Koster 
zegt dat ongeveer 350 personen de uitzending van de plenaire sessie 
intussen hebben bekeken, en ongeveer 100 die van de eerste ‘parallelle’ 
sessie, over de cursus waterbodemonderzoek. Vanaf 8 oktober verschijnt 
tot eind 2020 elke week op donderdag om 12.00 uur een nieuwe sessie 
online. De agenda hiervoor is te vinden op: www.sikbeter.nl. 

• Project ‘Vastleggen eisen aan meten met opkomende meetmethoden’ (PRJ 
342) is gestart. 

• SIKB en Stichting Bodembeheer Nederland (SBN) onderzoeken de 
mogelijkheden van e-learning over de technische kennis over bodem en 
ondergrond. Als eerste pilot heeft de bestaande SIKB-opleiding ‘Veldwerk 
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waterbodemonderzoek’ een blended learning vorm gekregen. Onderzoek 
ter plaatse wordt afgewisseld met online lesmateriaal. Op 24 september 
was hierover een video te zien. Deze kan teruggekeken worden via 
www.sikbeter.nl.  

• In het overleg met certificerende instellingen van 8 september 2020 is 
vastgesteld dat de Covid-19-maatregelen nauwelijks effect hebben op het 
aantal uitgevoerde projectaudits en kantooraudits. Wel is de vorm van met 
name de kantooraudits aangepast, waarbij inmiddels een groot deel op 
afstand wordt uitgevoerd. Het jaarlijkse auditprogramma wordt daarmee 
niet door de corona-maatregelen beïnvloed. Jan Keijzer benadrukt dat, 
hoewel het er nu nog goed uitziet, de nieuwe corona-maatregelen de 
auditplanning alsnog kunnen beïnvloeden. Hij vraagt certificaathouders om 
begrip en om medewerking, zodat de certificatie-instellingen ook onder 
deze omstandigheden de beoordelingen goed kunnen uitvoeren. 

• Update uit de Sectie Analyses (15 september): het ministerie van I&W 
onderzoekt welke PFAS componenten vaak genoeg voorkomen om in het 
standaardpakket te worden opgenomen. De resultaten worden neergelegd 
in een voorstel voor uitbreiding van het stoffenpakket, verwacht in april 
2021.  

   

 10. Sluiting 

  De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 
10:50 uur. 

 

 

Acties 
 
Nieuwe acties uit vergadering van 1 oktober 2020 
 

Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

01-10-2020 JdB Overzicht samenstelling begeleidingscommissie en 
werkgroepen wijziging BRL SIKB 6000 en 7000 
verspreiden. 

 

01-10-2020 JdB en 
ArdG 

De aan de Raad voor Accreditatie in het Plan van 
Aanpak omschreven punten ter bespreking 
voorleggen aan het College.  

 

01-10-2020 DvdB Contact opnemen met het ministerie van I&W met 
het verzoek om de deelname aan de 
vergaderingen van het College beter te borgen. 

 

 
 
Openstaand uit vorige vergaderingen 
 

Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

05-10-2017 TV Aanleveren discussienotitie over uitwisseling van 
digitale veldgegevens vanuit de branche. 

 

29-03-2018 ArdG en 
TV 

Overleg over de rol van het CCvD Bodembeheer in 
het proces richting het opnemen van het document 
Essentiële eisen in bijlage C Rbk. 

Eerste stap: TV vraagt 
Bestuur VKB of deze 
actie nog actueel is. 
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Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

13-12-2018 AndG Onderzoeken communicatiemogelijkheden om 
besluiten van bevoegde instanties op basis van de 
Handreikingen met andere bevoegde instanties te 
delen.  

 

27-02-2020 HK, JWH 
en ArdG 

Uitzoeken of de data van in werking treden van het 
milieuhygiënisch toetsingskader voor diepe 
plassen en het definitief handelingskader PFAS 
zullen leiden tot het in werking treden van 
onderdelen van de nieuwe versie van zowel AP04 
als AS3000 op verschillende data. 

 

27-02-2020 ArdG Bij communicatie scherp zijn op de teksten bij ‘in 
werking zijnde schema’s’ in BRL 11000: 
consequent controleren of deze verwijzingen nog 
correct zijn ten tijde van publicatie van het 
Wijzigingsblad. 

 

27-02-2020 HK, JWH 
en JK 

Status van het doorvoeren van de Europese 
regeling bouwstoffen in AP04 achterhalen en 
terugkoppelen aan CCvD (JJ Hutter). 

Jaap-Willem Hutter 
stelt dat er weinig 
ontwikkelingen zijn. 
Navragen bij I&W. 

26-03-2020 MBL Geeft de zorgen van schemabeheerders over 
keuzevrijheid door aan ministerie van I&W. 

 

26-03-2020 HK en 
AndG 

SIKB neemt mee om met betrokken partijen in 
gesprek te gaan om de implementatie van Kwalibo 
ook bij overheden te stimuleren, gekoppeld aan de 
vervolgkoers. 

Krijgt vorm: 
gesprekken met 
ministerie; 
Bestuursdiscussie. 
SIKB bereidt voor een 
eigen inzicht over in 
te zetten 
vervolgstappen i.r.t. 
Evaluatie. Daarbij 
aandacht voor 
overheden. 

23-04-2020 MBL Doorgeven aan de achterban dat VVMA het kwalijk 
vindt dat ministeries elkaar tegen spreken. 

 

23-04-2020 MBL Navraag doen bij Willem Kattenberg van het 
ministerie I&W of er initiatieven lopen omtrent het 
maken van kaders voor het meten van drugs-
gerelateerde stoffen in de bodem. 

 

25-06-2020 PS (en 
MBL) 

In de komende weken (eind juni-medio juli 2020) 
een reactie geven met een antwoord of minimaal 
een planning van ministerie I&W op het 
ingebrachte standpunt van SIKB. 

 

 

 

Afgerond 
 

Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

18-04-2013 JdB, 
JKe, EE 

Bespreken verschil in audittijd 9001 bij dezelfde of 
bij verschillende CI bij systeemcertificatie. 

Opgenomen op lijst 
van zaken die bij 
ontwikkelen BRL 
SIKB 15000 worden 
meegenomen. 
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Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

11-12-2014 ArdG Afdichten van boorgaten en peilbuizen meenemen 
bij aanpassing van BRL SIKB 2000. 

Sectie M&A neemt 
deel aan discussie 
hierover in TG NEN 
5766. Het overnemen 
van de resultaten van 
aanpassing NEN 
5766 in protocol 2001 
is opgenomen op lijst 
van zaken die bij 
aanpassen BRL SIKB 
2000 worden 
meegenomen. 
Projectplan verschijnt 
op korte termijn. 

04-10-2018 ArdG Het afdichten van boorgaten bij mechanische 
boringen in waterbodems inbrengen bij de PTC 
Mechanisch boren. 

Kon uiteindelijk niet 
worden meegenomen 
in lopende traject. 
Daarom opgenomen 
op lijst van zaken die 
bij aanpassen BRL 
SIKB 2100 worden 
meegenomen. 

20-06-2019 ArdG Verzoek tot planvorming competentie-eisen aan 
beoordelaars CI-en doorgeven aan PTC 
Bodemenergiesystemen. 

Opgenomen op lijst 
van zaken die bij 
aanpassen BRL SIKB 
11000 worden 
meegenomen. 

12-12-2019 ED Wensen tot verduidelijking in deze editie van de 
jaarrapportage doorvoeren (tabel 3b 
verduidelijken). 

Wordt meegenomen 
in het format voor 
komende jaren. 

12-12-2019 ED Geconstateerde verschillen tussen resultaten 
publiek respectievelijk privaat toezicht in deze 
editie van de jaarrapportage duiden. 

 

12-12-2019 JdB, 
ArdG en 
CI-en 

Maatregelen nemen om de doorlooptijd van de 
productie van de volgende edities van de 
Jaarrapportage te verkorten. 

Hierover zijn 
afspraken gemaakt in 
het CI-overleg van 08-
09-2020. 

12-12-2019 HK Een discussiestuk opstellen over de toekomst van 
de Jaarrapportage 

Zie agendapunt 6. 

12-12-2019 HK Het Ministerie van I&W adviseren om op 
strategisch niveau naar naleving te kijken. 

Discussie over 
naleving wordt 
gevoerd met I&W. 

12-12-2019 JdB Tijdens de reactieronde mogelijke suggesties voor 
het omgaan met de dubbele auditing uit te werken 
en dit met de BC te bespreken 

Is afgehandeld met 
besluitvorming op 26 
maart 2020 

12-12-2019 KS Presentatie door P2 over het in januari te 
publiceren rapport agenderen voor een CCvD/AC 
vergadering in het einde van het voorjaar. 

Achterhaald. Eerder 
niet uitgevoerd omdat 
het CCvD niet heeft 
vergaderd tussen de 
publicatiedata van de 
concept- en de 
definitieve versie van 
dit rapport. 
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Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

12-12-2019 HK Initiatief nemen om een overleg te organiseren met 
ILT, SIKB en bedrijfsleven 

Verzoek om overleg is 
gedaan. 

27-02-2020 HK Telefonisch contact leggen met Ton Timmermans 
om over zijn afscheid te praten. 

Uitgevoerd. 

27-02-2020 ArdG en 
KS 

Punt over temperatuur bij transport monsters 
(overnemen uit protocol 2003?) meenemen voor 
protocol 2001 (bespreken in Sectie M&A). 

Sectie M&A is 
akkoord met 
overnemen 
formulering uit 
protocol 2003 in 
protocol 2001.  

27-02-2020 JdB In de volgende wijzigingsronde overwegen om 
tabel uit Regeling Bodemkwaliteit uit de BRL 9335 
te halen. 

Opgenomen op lijst 
van zaken die bij 
eerstvolgende 
aanpassing BRL 9335 
worden 
meegenomen. 

26-03-2020 JdB Brief aan CI-en over de verlenging voor protocollen 
6003 en 7003 gaat in CC naar ILT. 

Afgerond. 

26-03-2020 JdB/JK/ 
BvO 

SIKB stelt in overleg met Bas van Oosten en Jan 
Keijzer een algemeen bericht op over het uitstel 
van de audits 6003 en 7003. 

Achterhaald door 
gezamenlijk bericht 
over audits in 
coronatijd. 

26-03-2020 HK Discussie starten met de ministeries en andere 
betrokkenen over positie van SIKB en het CCvD 
binnen het privaat-publieke stelsel. 

Discussie loopt. 

26-03-2020 AndG Bespreken met Charly van Schaik hoe invulling 
geven aan de communicatie naar de 
omgevingsdiensten van nieuwe BUM en HUM 
bodemenergie. 

Afgerond. Geen 
concrete aanvullingen 
op de voorgenomen 
verspreiding van het 
nieuwsbericht via 
onder meer VNG-web 
en ENBO-nieuwsbrief. 

26-03-2020 AndG Punten uit evaluatie Kwalibo meegeven als 
aandachtspunt aan POKB. 

In POKB-overleg  
05-10-2020 komt 
Willem Kattenberg 
presentatie geven. 
Dan zal besproken 
worden wat hiermee 
kan worden gedaan.  
 
Visitatievragen voor 
visitaties 2020 zijn 
voorbereid. Door 
COVID19-situatie zijn 
de visitaties 
uitgesteld. Een 
voorgenomen pilot om 
in september-oktober 
online te visiteren 
blijkt moeilijk te 
realiseren. 
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Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

23-04-2020 JdB Onderzoeken of SIKB als schemabeheerder iets 
kan betekenen wat betreft uitstel van de verplichte 
medische keuring voor functionarissen binnen de 
SIKB-schema’s. 

Afgerond. Binnen 
SIKB zijn geen 
keuringen verplicht. 
Dit is iets dat volgt uit 
arbo-regels.  
Daarnaast ontstond 
punt a.g.v. corona-
maatregelen bij arbo-
dienst. De keuringen 
zijn inmiddels weer 
hervat.  

25-06-2020 KS Getallen in tabel 2 van examenstatistieken 
narekenen. 

Afgerond. De getallen 
waren correct. 

25-06-2020 KS Optie proefexamen inbrengen in 
examencommissie en bij BBA. 

Afgerond. Er komen 3 
voorbeeldvragen op 
de website. 

 

 


