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•Verschillende soorten verklaringen

•Verklaringen Bsb

•Verklaringen Bbk

•Afwijkingen en stoffenpakket

•Controlepunten

•Handhaving



VARIETEIT IN VERKLARINGEN

•Doel verklaring: aantonen dat wordt voldaan 
aan de toepassingseisen

•Aantonen = (zeer) aannemelijk maken

•Bsb spreekt van bewijsmiddel; Bbk noemt het 
milieuhygiënische verklaring 

•Keuze uit verschillende bewijsmiddelen / 
verklaringen

Eisen aan beschikbare info en kwaliteit van 
uitvoeren verschillen ook de 
betrouwbaarheid verschilt 



BOUWSTOFFENBESLUIT

•Erkende kwaliteitsverklaring (EKV)

•BRL-en voor bouwproducten en grond/bagger

•Voor grondstromen waarvan kwaliteit voldoende 
constant is beheerst proces

•Certificaat en erkenning voor producent; Grondbewijs 
per partij

•Partijkeuring

•Als EKV niet mogelijk of gewenst is: voor partijen, met 
of zonder voorinformatie

•Nauw omschreven werkwijze met tenminste 90% 
betrouwbaarheid aantonen dat de gemiddelde kwaliteit 
van de partij de maximale waarden van de beoogde 
toepassing niet overschrijdt

•Geen afspraak over stoffenpakket (maar meestal 
standaard-stoffenpakket)

•Overig bewijsmiddel  en MVG





BESLUIT BODEMKWALITEIT
•H 1 Definities

•H2 kwaliteit van de uitvoering (‘KWALIBO’)

•Erkenningsregeling gericht op producenten (bouwstoffen, 
grond, bagger)

•Erkenningsregeling gericht op processen (veldwerk, 
milieukundige begeleiding, uitvoering, reiniging)

•H3 Bouwstoffen

•Milieuhygiënische verklaringen bouwstoffen

•H4 Grond en bagger

•Milieuhygiënische verklaringen grond en bagger 

•H5 Overgangsbepalingen

•Bijlagen A t/m M

•B: achtergrondwaarden en maximale waarden

•C: overzicht erkende werkzaamheden

•M: eisen aan BKK (land- en waterbodem)



VERKLARINGEN BOUWSTOFFEN 

Voorspelling obv
meting in het 
verleden

BBKFEV

Gemeten per partijBRL 1000 
(AP04-M)

Partijkeuring 
ex situ

Gemeten per 
productieproces; 
steekproef controle

div. BRLEKV



VERKLARINGEN GROND /  BAGGER 

Voorspelling (zonder 
meting)

Richtlijn
NEN

BKK

Locatie-onderzoek 
voorspelling ex situ

NEN 5740
(overige)

Bodem
onderzoek 

Voorspelling obv
meting in het 
verleden

BBKFEV

Gemeten in de grond 
voorspelling ex 

situ

NEN 5740
(3 strat.)

Partijkeuring 
in situ

Gemeten per partijBRL 1000 
(AP04-M)

Partijkeuring 
ex situ

Gemeten per projectBRL 9335
(BRL 9309)

EKV



PROCESSEN 

Erkenning bedrijfAP04Analyses 
bouwstoffen

Erkenning bedrijfBRL 7500Reiniging

Erkenning bedrijfBRL 7000Uitvoering 

Erkenning bedrijfAS3000Analyses grond 
(-water)

Erkenning bedrijf
Registratie milieukundig begeleider
Functiescheiding

BRL 6000Milieukundige 
begeleiding

Erkenning bedrijf
Registratie veldwerker
Functiescheiding

BRL 2000Veldwerk

Erkenning bedrijf
Registratie monsternemer
Functiescheiding

BRL 1000 
(AP04-M)

Partijkeuring ex 
situ



FABRIKANT EIGEN VERKLARING

•Verklaring dat product voldoet aan toepassingseisen 
(vgl CE-merk)

•Alleen voor producten met constante kwaliteit

•Toelatingsonderzoek 

•Grond: in praktijk alleen primair gewonnen zand 
(zandwinputten, zee)



BODEMKWALITEITSKAART

•Efficiënt gebruik verzamelde gegevens; 
voortbouwen op MVG 

•Van beleidskaart naar bewijsmiddel: voorspellen 
(niet meten)

•Voorwaarden

•Opgesteld cfm nieuwe richtlijn. Oude BKK blijven 5 jaar 
geldig cfm MVG

•Locatie zit in kaart (historisch onderzoek)

•Ontgravingsdiepte klopt met laagdikte BKK

•Als er ook een ander bewijsmiddel is, gaat die boven BKK

•Generiek: alleen eigen beheersgebied

•Specifiek: ook andere beheersgebieden mogelijk

•Gebruik als bewijsmiddel: vooral bij grond uit homogene, 

relatief schone zone waarin veel metingen zijn gedaan en tbv
toepassing in een meer verontreinigde zone



AFWIJKINGEN STOFFENPAKKET

•Standaard-stoffenpakket: middel om efficiënt 
met eigen bewijslast om te gaan (beperkt de 
onderzoekskosten, maar verhoogt in 
aanvaardbare mate het risico op afwijkingen)

•Nu: verschillende pakketten in verschillende 
situaties

•Toekomst (Bbk)

•basis is landelijke database: 5% 
waarnemingen > AW. Uitbreiden bij 
specifieke verdenking

•opnemen in NEN 5740 / 5720, BRL 9335, 
BKK





CONTROLEPUNTEN (BODEM)

•Bedrijf erkend (voor deze werkzaamheid)

•Persoon (monsternemer, veldwerker, MKB) 
geregistreerd 

•Belangenverstrengeling

•Analyses 

•Juist stoffenpakket 

•Juiste kwaliteit (AS 3000 / AP04)

•Beperkingen toepassingsgebied op grondbewijs

•Bbk: bij specifiek spoor keuren voor 
specifiek toepassingsgebied mogelijk

•Zie ook HUM Grondstromen ( HUM 
Bodemkwaliteit) en HUM Wbb



HANDHAVING PRODUCTEN

•Leverancier aanspreekbaar op het geleverde 
product, ongeacht:

•contractafspraken 
•onderzoek / verklaring
•door gemeente geleverde verklaring ogv BKK

•Heterogeniteit: altijd spreiding in meetgegevens

•Andere stoffen dan standaard-stoffenpakket (bij 
specifieke verdenking)

•Bbk:

•Zekerheidsfactor verdwijnt

•Afkeurfactor 1,4 > handhaving 



HANDHAVING PRODUCTEN EN 
PROCESSEN

•Privaat toezicht bij CI / RvA

•Ketentoezicht door VI en IVW

•Melden 

•Bij VI en IVW (Toezichtloket bodem na zomer)

•Bij CI of RvA (info bij B+ en SIKB)

•Sancties 

•Intrekken / schorsen erkenning bedrijf (geheel 
of per activiteit; per vestiging)

•Intrekken / schorsen registratie persoon 



Afspraken maken is één, deze nakomen 
is twee, dit goed doen is de kunst.

In de SIKB maken overheid en 
bedrijfsleven samen praktijkgerichte 
kwaliteitsrichtlijnen voor milieuhygiënisch 
en archeologisch bodembeheer. 

Doel is het zoveel mogelijk voorkomen 
van fouten in de hele keten van onderzoek, 
realisatie en besluitvorming. 

Een kwaliteitsrichtlijn schept 
duidelijkheid voor opdrachtgever,
opdrachtnemer en toezichthouder.

SIKB biedt instrumenten voor
eenvoudiger en beter bodembeheer.


