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VERSLAG 
 

 

Periodiek overleg Inspectie-instellingen 
Vloeistofdichte Voorzieningen 
 

Datum : 15 maart 2013  

Plaats : SIKB, Gouda 

 

 
Aanwezig : Afwezig :  

  Zie bijlage Zie bijlage 
  

 

 

 
Actie  

door 

 

 1. Opening, vaststelling agenda  

Bij agendapunt 4 wordt toegevoegd: ‘maximale bergingsbehoefte’  

 2. Verslag  

 
 

Redactioneel: 
Breed mz Breen; namenlijst in bijlage actualiseren 
Naar aanleiding van:  
De acties zijn uitgevoerd en/of staan op de agenda 

  
 3. Mededelingen en informatie-uitwisseling  
 
 

 
 
 

Besproken zijn: 

 Wijzigingen samenstelling Accreditatiecollege bodembescherming  

 In werking treden BRL 7700. Einde overgangstermijn 1 april 2014 

 CCvD Bodembescherming neemt op verzoek KIWA het beheer BRL 2825 

Voegvullingsmassa’s op zich 

 AS 6900 na ter inzage vastgesteld. Validatie loopt nu. Verwachte 

inwerkingtreding 1 januari 2014.  

 Kennisbijeenkomst AS 6800 voor inspecteurs op 14 maart is goed 

verlopen 

 SIKB is gevraagd om Expertise Netwerk Stortbesluit te verzorgen 

 Het SIKB-jaarcongres is op woensdag 25 september 2013  

  
 4. diverse acties AS6700  
 

 
 

4.1 aanpassen examenregeling AS 6700: het AC Bodembescherming heeft de 

aanpassing op 28 februari 2013 vastgesteld.  

 4.2 inspecteren composietenvloer: het AC Bodembescherming heeft vastgesteld dat 

een composieten vloer met de huidige tekst van de AS 6700 kan worden 

geïnspecteerd 

 

De 
Koning  

4.3 visueel inspecteren van folies: memo ODI-VDV is naar de mening van 

aanwezigen correcte weergave, mdv dat tijdens het technisch overleg ODI-VDV ook 

besproken is dat het aanbrengen van folies (mbv kraan) ook  risico’s met zich 

meebrengt.  

SIKB zal project starten. Deelname door: 

- inspecteurs (Veldhuizen, Groot Koerkamp, Verkade, Fluit, Haukes, Tienstra)  

- folieleggers (Prose, van Horn) 
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- experts (Jan Breen / Kiwa Technology &Thomas Klerks / KIWA Certificatie)  

De vraagstelling is: kan folie onder 6701 visueel geïnspecteerd worden?  

 

 
 
 
 
 

 
De 
Koning  

4.4. inspecteren minerale lagen 

Het memo ODI-VDV is naar de mening van aanwezigen een correcte weergave mdv 

dat Gerard Groot Koerkamp benadrukt dat als een minerale laag in zijn 

algemeenheid aangemerkt wordt als vloeistofdicht, we als inspectie-instellingen 

moeten willen meewerken door daadwerkelijk te inspecteren.    

Er is op dit moment geen uitspraak van de Klankbordgroep Bodembescherming 

bekend. Marc Bergijk vult aan dat hij heeft vernomen dat er een standpunt zou zijn. 

Stand van zaken bij Bodem+ nagaan.  

 

 
 

 
De 

Jonker 

4.5 aantal voorzieningen  

Het memo ODI-VDV is naar de mening van aanwezigen een correcte weergave. De 

voorgestelde (memo ODI-VDV) aanpassing van de Handleiding is akkoord. 

Uitgangspunt is dat het aantal verklaringen hierdoor niet substantieel zal wijzigen. 

Ook de rest van de Handleiding zal geactualiseerd worden. Verwachting is dat dit 

een inhoudelijk niet ingrijpende wijziging betreft. ODI-VDV maakt voorstel.  

 

 4.6 maximale bergingsbehoefte 

Het memo ODI-VDV is naar de mening van aanwezigen een correcte weergave. Er is 

geen behoefte aan een tekstwijziging van de AS 6700 

  

 5. Procedure accreditatie en erkenning  
 De onvrede van de inspectie-instellingen met de door de RvA gevolgde procedure is 

op 7-2-13 met de RvA, I&M en SIKB besproken. Belangrijk is het uitgangspunt van de 
RvA dat er sprake is van een nieuw schema, waardoor alle zaken opnieuw getoetst 
worden. Gebleken is dat 2 instellingen hun documenten niet tijdig hebben ingediend 
en 2 op dit moment nog niet. Alle instellingen gaan voor 6701 en 6703, sommige 
bureaus tevens voor 6702 en/of 6704.  
Het zgn. ‘simultaanbesluit’ is door de RvA later verzonden dan gepland. In zijn 

algemeenheid lijkt het er op dat simultaan besluiten leidt tot vertraging in de 

afhandeling. Ronde 2 zal plaatsvinden op individuele basis. Daarnaast is het nodig om 
een nieuwe erkenning bij Bodem+ aan te vragen.  Besproken wordt dat het voor veel 
instellingen krap aan zal worden om de deadline van 1 juli 2013 te halen.  
Alle instellingen hebben nc’s gekregen (tussen 7 en 14 stuks). De aanwezigen 
wisselen de ervaringen uit. Besproken wordt dat het veelal gaat om aanvullingen en 
preciseringen. De kwalificatie van personeel verdient bijzondere aandacht. De meeste 

instellingen verwachten hun beantwoording in maart bij de RvA aan te leveren.  
  
 6. Prioriteiten 2013 
De 
Koning  

Het concept zal worden aangepast op de volgende punten: 
- Precisering voor hydrologisch inspecteren vervalt  
- Discussie mbt minerale lagen wordt toegevoegd 
- In de tekst meer nadruk leggen op het ontwikkelen van competenties bij de 

inspecteurs  
 

 Toegelicht wordt dat de genoemde bijeenkomst over het inspecteren van industriële 

rioleringen reeds heeft plaatsgevonden. Inhoudelijk op zich goed, maar door 
gebrekkige organisatie slecht bezocht.  
 

 

 
 
 
Haukes, 
Vd Meer, 
Roovers, 

Neeft, 
De 
Koning  

Bijeenkomst voor inspecteurs :  

Het onderwerp zal zijn het inspecteren van rioleringen. Het programma zal bestaan 
uit:  

- een inleiding (theorie & uitgangspunten); 
- presentatie over de methode van het meten 
- presentatie met praktijkvoorbeelden goed / fout. 

Mogelijk ook een voordracht van Theeuwes mbt het afpersen van de riolering cfm BRL 

915 en NEN 858.  
Hermann Haukes, Beren van der Meer en Adri Roovers zullen de inhoudelijke 
voorbereiding op zich nemen. Organisatie door Cor Neeft (BodemBreedAcademie).  
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De data zijn: 

- 2 juli middag 
- 3 september middag  

De bijeenkomsten vinden plaats in Gouda.  
  
 7. Rondvraag 
De 
Koning / 

De 
Jonker  

Gerard Groot Koerkamp vraagt naar de besteding van de fin middelen die SIKB obv 
de registraties ontvangt, met name omdat hij de indruk heeft dat middelen worden 

besteed aan andere doeleinden dan bodembescherming. Walter de Koning licht toe 
dat de 3 onderdelen van SIKB (Archeologie, Bodembeheer en Bodembescherming) 
iedere een eigen deelbegroting hebben en dat middelen voor bodembescherming 
gelinkt zijn aan die sector. Afgesproken wordt dat de besteding  wordt besproken in 
overleg tussen het bestuur ODI-VDV en SIKB.  

  
 Volgende vergadering: vrijdag 15 november, 9.30 uur bij SIKB in Gouda  
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Bijlage behorend bij verslag 15 maart 2013  

 

Organisatie  Naam 

vertegenwoordiger  

18-3-

2011 

 

7-11-

2011 

16-3-

2012 

26-10-

2012  

15-03-

2013 

SIKB Walter de Koning  X X X X X 

ABV Haukes Marc Bergeijk X X X X X 

A-Qua Bureau 

Inspecties & 

Diensten 

Huib Burchartz - X X - - 

BAS Research & 

Technology 

Joop Bovend ‘Eerdt - X - X - 

Certicon 

Kwaliteitskeuringen 

Marco Dekker X X X X - 

Contrall Inspectie 

 

Gerard Groot 

Koerkamp 

X - X X X 

ECO Inspections 

 

Pieter Tienstra X - X - - 

Geofox-Lexmond 

 

Jordi Verkade X X X X X 

Ingenieursbureau 

Mol 

Jaap Mol 

 

- X - X - 

KIWA 

 

Marcel Struis X X X X X 

Leycon Inspectie 

 

Henri Leyen X X X X X 

MWH 

 

 X X X - - 

Nebest Survey Fred Veldhuizen 

Beren van der Meer 

X X X X X 

Oranjewoud 

Inspection 

Mark Deuring  - - X X X 

Quality Services 

Inspections 

Iljo Fluit X X X X X 

SGSINTRON  

 

Martin de Jonker X X X X X 

SFA-Testystemen Martijn Franssen 

 

X X X - - 

Technoconsult / TC 

Infra 

Johan Barten - X - -  X 

WemaTech 

Milieuadviseurs 

Adri Roovers X X - X X 

 

 


