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SAMENVATTING RESULTATEN WORKSHOPS BELEIDSEVALUATIE KWALIBO 

 

 

31 januari 2019 

 

Aanleiding 
In 2008 is het Besluit bodemkwaliteit geïmplementeerd als onderdeel van een kwaliteitsimpuls voor de 

bodemsector in Nederland met als doel het bevorderen van duurzaam bodembeheer. Het Besluit 

bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling stellen kwaliteitseisen aan het toepassen van 

bouwstoffen, grond en baggerspecie. Daarnaast worden regels gesteld aan de kwaliteitsborging van 

producten en diensten in het bodemveld. Deze laatste regels staan bekend als de Kwalibo-regeling. 

 

Het Kwalibo-stelsel heeft het afgelopen decennium geleid tot een grote kwaliteitsstap in het 

bodembeheer. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat zwakke schakels in 

de keten van ontgraven, reinigen, opslaan, verhandelen en toepassen van grond en baggerspecie 

worden verstevigd zodat dit op een duurzame en verantwoorde wijze plaatsvindt. In twee brieven aan 

de Tweede Kamer van 11 december 2018 is de Staatssecretaris van IenW ingegaan op haar visie op 

de hele keten van duurzaam hergebruik van grond en op een aantal incidenten. Zoals de casussen: 

Diepe plassen, Thermisch gereinigde grond en Barneveld. 

 

Kwalibo stelt eisen aan een breed scala van producten en diensten, zoals het produceren van 

bouwstoffen, bodemonderzoeken, grondverzet, samenvoegen van partijen grond, bewerking van 

verontreinigde grond en baggerspecie, milieukundige begeleiding, veldwerk, monstername, 

laboratoria, sanering, werkzaamheden rond bodemenergiesystemen, bodem beschermende 

voorzieningen, inspectie en keuringen. De Kwalibo-regeling steunt sterk op de principes van 

zelfregulering en privaat-publieke kwaliteitsborging en toezicht. De bodemsector dient zelf zorg te 

dragen voor duidelijke en breed gedragen normdocumenten.  

 

De Kwalibo-regeling is erop gericht de genoemde publieke belangen op een voor de overheid 

efficiënte manier – dat wil zeggen zonder een omvangrijk beroep op overheidscapaciteit – kunnen 

worden gediend. En dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de uitvoeringskennis van het 

bedrijfsleven. Efficiency en aansluiting bij de praktijk zijn belangrijke redenen geweest om bij het 

ontwikkelen van de Kwalibo-regeling niet te kiezen voor het alternatief waarin de overheid zelf 

uitvoeringsvoorschriften voorbereidt, opstelt en vastlegt in regelgeving. Het financieel-economisch 

belang is groot. Rijkswaterstaat (RWS)/Bodemplus schatten in dat in Nederland circa 3.100 bedrijven 

in dit verband jaarlijks 1,5 miljard euro omzet genereren. 
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Het maatschappelijke belang van duurzaam bodembeheer is vele malen groter. De rapportage ‘ILT-

brede risicoanalyse’ van 12 juli 2017 gaat in op de risico’s van schade aan mens en milieu als gevolg 

van onnodige belasting en verspreiding van schadelijke stoffen in bodem, grond- en oppervlaktewater.  

Het gaat onder meer om mogelijke aantasting van de kwaliteit van strategische grondwatervoorraden 

voor drinkwaterbereiding. Vast staat dat het Kwalibo-stelsel zorgt voor een grote positieve 

maatschappelijke meerwaarde en tevens kansen biedt voor een groeiende bijdrage aan de circulaire 

economie.  

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt momenteel aan de voorbereiding van het 

project Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem (hierna: Beleidsevaluatie). De centrale vraag is 

welke elementen uit het huidige stelsel nog steeds goed functioneren en welke voor verbetering 

vatbaar zijn. 

 

Op 20, 21 en 22 november 2018 heeft de directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien samen met 

RWS/Bodemplus vier workshops georganiseerd als voorbereiding op een onafhankelijk onderzoek dat 

in 2019 zal worden verricht naar de werking van het huidige stelsel van kwaliteitsborging bodem.  

De workshops zijn bezocht door circa 80 deelnemers uit de breedte van het veld. In december is door 

IenW besloten om de inhoud van het onafhankelijke onderzoek te verbreden, waardoor niet meer 

gesproken wordt van Beleidsverkenning, maar van Beleidsevaluatie. Voorliggende analyse vormt de 

samenvatting van de resultaten van de vier workshops, inclusief een eerste kansen- en 

probleemanalyse voor het Kwalibo-stelsel. De analyse vormt op zijn beurt weer de basis voor de 

formulering van onderzoeksvragen voor de Beleidsevaluatie. 

 
Opzet workshops 

De workshops waren ingedeeld naar de vier aspecten binnen Kwalibo: 

> Grond; 

> Bouwstoffen; 

> Bodemenergie en mechanische boringen; 

> Beoordelende instellingen. 

 

De workshops waren zo ingericht dat de betrokken actoren op persoonlijke titel en op basis van hun 

expertise een beeld konden schetsen van de belangrijkste verworvenheden, issues, knelpunten van 

het stelsel (kansen- en probleemanalyse). Uitgangspunten tijdens de discussie: 

> Input is op basis van deskundigheid en persoonlijke titel; 

> Brainstorm: alle input is welkom, overeenstemming nu niet nodig; 

> Luister actief en vraag door bij onduidelijkheid; 

> Spreek kort en bondig. 

 

Bijlagen 

In de Workshops is de deelnemers gevraagd om de pluspunten en knelpunten op (groene en oranje) 

stickers aan te brengen. Deze bijdragen zijn (vrijwel) letterlijk opgetekend in de bijlagen 1 t/m 4. 
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Samenvatting bevindingen 
Tijdens de workshops zijn – kort samengevat – door de deelnemers de volgende issues en 

knelpunten en positieve punten ten aanzien van het Kwalibo-stelsel naar voren gebracht. 

 

 

 

 

Issues en knelpunten 
 

Governance 

Een belangrijk thema dat in alle vier workshops naar voren kwam was de governance van het stelsel 

Kwalibo. De regie binnen het stelsel wordt als knelpunt ervaren. Onduidelijkheid over de scheiding 

tussen (publieke) wet- en regelgeving enerzijds en (private) protocollen leidt tot verwarring, 

dubbelingen en vermindering van de effectiviteit. De wijzigingsprocedures inclusief de inbreng van 

IenW/DGWB en IenW/RWS/Bodemplus worden wel als vertragend ervaren. Voor bepaalde branches 

is de participatiegraad heel laag waardoor de draagkracht voor het stelsel bij bepaalde sectoren (en 

dus de bereidheid tot medewerking) beperkt is. 

 

Handhaving, toezicht en audits 

Er worden in de breedte vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid van de private certificerende 

instellingen (CI) omdat deze betaald worden door de private en publieke opdrachtgevers. Er is sprake 

van een klantrelatie. Onduidelijkheid over de verdeling van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheid (scheiding van petten). Er is behoefte aan meer duidelijkheid en een striktere 

scheiding van privaat (middelen, processen) versus publiek (doelen, normen) toezicht en handhaving. 

Vooral de rolverdeling en samenwerking van ILT en CI’s is voor verbetering vatbaar. Nu zijn er 

regelmatig interpretatieverschillen tussen ILT en CI’s. Opgeteld wordt door sommigen het toezicht van 

bevoegd gezag, CI’s en ILT wel als teveel ervaren. 
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Het functioneren van de Raad voor Accreditatie (RvA) geeft volgens sommigen in de breedte 

aanleiding tot fronsen. De controleaudits door de RvA worden als te theoretisch ervaren waardoor ze 

beperkt bijdragen aan verbetering van de kwaliteit. 

 

Procedures en doorlooptijd 

In de workshops wordt het volgende opgetekend. Het niet tijdig wijzigen van de Regeling 

bodemkwaliteit heeft belangrijke negatieve effecten op de tijdige beschikbaarheid van innovatieve 

producten en methoden en de uitvoering van nieuwe beleidsthema’s. Vanuit de branche is weinig 

begrip voor de lange doorlooptijden voor Beoordelingsrichtlijnen na de inhoudelijke voorbereiding door 

de branche. Als de doorlooptijd niet wordt bekort, is de winst van het stelsel beperkt. De lange 

doorlooptijden voor aanpassingen hebben tevens een negatieve invloed op de kosten en dus het 

draagvlak. 

 

Inhoud en complexiteit van het stelsel 

De workshops geven aan dat er teveel en complexe regelgeving is, die bovendien voor meerdere 

uitleg vatbaar is (geen garantie, verschillen interpretatie ILT en CI’s). Vertroebeling van het stelsel 

ontstaat ook door onduidelijkheid in het onderscheid tussen normdocumenten (NEN) en protocollen 

(BRL, schema), doel- en middelvoorschriften en publiek/private verantwoordelijkheid. Kritische 

onderdelen van het stelsel zijn de fabrikant-eigenverklaring, risico’s van stoffen uit het verleden, 

variatie in bepalingsgrenzen, gebrek aan aandacht voor ketenrisico’s en de behandeling van 

thermisch gereinigde grond (zou bouwstof moeten zijn). Aangegeven wordt dat het Kwalibo-stelsel 

teveel een papieren werkelijkheid is geworden. Er is onduidelijkheid over het gebruik van het begrip 

essentiële eisen.  

 

Kennis en kunde 

Opleidingen, vooral op MBO-niveau, blijven achter bij de complexiteit van het stelsel Kwalibo.  

Ook wordt aangegeven dat bij (vooral kleinere) gemeenten de kennis over het Kwalibo-stelsel 

ontoereikend lijkt om handhaving en het toezicht adequaat vorm te kunnen geven. 

 

Europees perspectief 

Vanuit Europees perspectief wordt het stelsel Kwalibo mogelijk beschouwd als een vorm van 

marktbescherming, omdat de hoge Nederlandse milieukwaliteitseisen de Nederlandse bedrijven die 

voldoen aan deze standaard bevoordelen. Een Europese bouwproductenverordening is in 

voorbereiding. Er wordt een oproep gedaan om bij deze voorbereiding via een effectieve lobby (o.a. 

IenW / EZ) de meerwaarde van het stelsel Kwalibo onder aandacht te brengen en het Europese 

systeem daar waar mogelijk op te enten dan wel ruimte te claimen voor de Nederlandse invulling. 
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Positieve bevindingen uit de workshops 
 

Uit de Workshops blijkt dat de betrokkenheid van veel partijen zo vroeg in het proces van de 

beleidsevaluatie- en verkenning zeer wordt gewaardeerd. In het algemeen zijn de reacties over het 

publiek-private stelsel positief. Ook kijkt men met een positieve blik naar de overall 

kwaliteitsverbetering die het stelsel alle sectoren heeft gebracht. De uniforme werkwijze, ondersteund 

door zorgvuldig opgestelde beoordelingsrichtlijnen, normen, en protocollen tot zelfs werkinstructies 

aan toe, heeft geleid tot veel meer duidelijkheid dan voorheen. En grote delen van de sector voelen 

zich meer verantwoordelijk voor de totale kwaliteit van hun handelen dan in de periode van voor 

invoering van het stelsel. Men blikt met tevredenheid terug op het toegenomen kwaliteitsbesef. Toch 

zien alle actoren veel ruimte voor verbeteringen.  

 

 

 

Vooral de marktkant (bouwstoffen/ bodemenergie) benoemt de meerwaarde van het vertrouwen in het 

Kwalibo-stelsel. Het zorgt voor een brede acceptatie van de bouwstoffen en vertrouwen in 

bodemenergiesystemen (en dus de mogelijkheden voor een bijdrage aan de energietransitie). 

 

De onderlinge communicatie is met de invoering van het stelsel Kwalibo sterk verbeterd. Maar er is 

ruimte voor verdere verbetering van de communicatie. Een positieve constatering is dat de kennis 

binnen en over het stelsel Kwalibo de afgelopen jaren gegroeid is. Vooral de kennis bij de 

marktpartijen zit in de lift. Opleidingen zorgen voor een goede basiskwaliteit op de werkvloer.  
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Indeling in hoofdthema’s 
 

De voorstellen voor verbetering zijn samengevat in zes hoofdthema’s: 

 

1. Governance 

Hoe is de publiek-private samenwerking precies georganiseerd? En wie heeft binnen deze 

samenwerking precies welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en hoe werkt men 

samen? Hoe werkt de keten? 

 

2. Handhaving, toezicht en audits 

Hoe verhouden privaat en publiek toezicht zich tot elkaar met name: ILT (publieke handhaving en 

toezicht) en het private toezicht in de vorm van audits (CI, RvA). Voldoet het systeem en/of 

kunnen we het verbeteren op het punt van bijvoorbeeld dubbelingen, lacunes, verschillende 

interpretaties, financiële (on)afhankelijkheid. 

 

3. Procedures en doorlooptijd 

Op welke wijze kan het stelsel sneller en flexibeler ingaan op innovaties en nieuwe beleidseisen 

door een snellere opname van nieuwe normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit.  

 

4. Inhoud en complexiteit normdocumenten 

Welke verbeteringen zijn mogelijk om het stelsel inhoudelijk minder complex te maken, denk 

hierbij aan normdocumenten (richtlijnen, protocollen, normen) en de samenhang tussen erkenning 

en certificering?  

 

5. Imago en Vertrouwen 

Wat heeft effect op het imago en vertrouwen van de bodemsector en hoe kan onder meer goede 

communicatie bijdragen tot een realistische beeldvorming? 

 

6. Kennis en kunde 

Waar moet geïnvesteerd worden in kennis en kunde om het stelsel op peil te houden en, zo 

mogelijk, te verbeteren? Daarbij gaat het over kennis en kunde bij de uitvoering binnen het 

systeem, bijvoorbeeld bij innovatieve toepassingen. Maar ook over kennis en kunde over de 

werking van het stelsel bij vergunningsverleners, bevoegde overheden, CI’s, enzovoorts. 

 

In feite zijn dit de grote knoppen om aan te draaien. De thema’s zijn niet los te zien van elkaar.  

Hieronder zijn deze hoofdthema’s uitgewerkt.  
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Nadere uitwerking bevindingen hoofdthema’s 
 

In deze uitwerking treft u grotendeels een letterlijke weergave van hetgeen is opgeschreven tijdens de 

workshops. Er is wel geclusterd, waar de opmerkingen van de deelnemers binnen één thema of 

invalshoek te plaatsen waren. 

Hoofdthema 1 | Governance  

Een belangrijk thema dat in alle vier workshops naar voren kwam was de governance van het stelsel 

Kwalibo. De Kwalibo-regeling steunt sterk op de principes van zelfregulering en private borging van de 

conformiteit en kwaliteit en publiek toezicht en handhaving. De bodemsector dient zelf zorg te dragen 

voor duidelijke en breed gedragen normdocumenten. De Kwalibo-regeling dient er zodoende zorg 

voor te dragen dat de genoemde publieke belangen op een voor de overheid efficiënte manier – dat 

wil zeggen zonder een omvangrijk beroep op overheidscapaciteit – kunnen worden gediend. En dat 

maximaal gebruik wordt gemaakt van de uitvoeringskennis die bij het bedrijfsleven is georganiseerd.  

Efficiency en aansluiting bij de praktijk zijn destijds belangrijke redenen geweest om bij het 

ontwikkelen van de Kwalibo-regeling niet te kiezen voor het alternatief waarin de overheid zelf 

uitvoeringsvoorschriften voorbereidt, opstelt en vastlegt in regelgeving.  

 

Deze keuze voor de inrichting van het publiek-private Kwalibo-stelsel wordt in de workshops in de 

basis breed ondersteund.  

 

Positieve punten die expliciet worden benoemd, zijn: 

> Het functioneren van de gehele keten en de betrokkenheid van de branche bij de 

(door)ontwikkeling van het Kwalibo-stelsel; 

> De sectorspecifieke benadering en het behoud van de Technische Commissies (TC’s); 

> De betrokkenheid van de branche bij het schemabeheer wordt gewaardeerd; 

> Het stelsel van het schemabeheer is redelijk uniform.  

 

Als verbeterpunten zijn genoemd: 

> De regie binnen het stelsel wordt als knelpunt ervaren. Discussies lopen vaak lang en komen 

regelmatig terug zonder dat er knopen worden doorgehakt. Daarbij wordt vooral gekeken naar het 

Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SIKB. Het is teveel een belangstrijd waardoor 

termijnen niet worden gehaald en aanpassingen aan de praktijk uitblijven; 

> CCvD en SIKB zijn bij voorkeur conflict mijdend. Het consensusmodel biedt evenwel niet altijd 

oplossingen voor individuele partijen/deelnemers; 

> Het stelsel lijkt, bijvoorbeeld vanuit perspectief bodem- en energiesystemen intern en extern 

(imago) vaak sterk incident gestuurd (voorbeeld asbest) en soms weinig gericht op structurele 

verbeteringen en oplossingen; 

> Onduidelijkheid over de scheiding tussen (publieke) wet- en regelgeving enerzijds en 

(private)protocollen leidt tot verwarring, dubbelingen en vermindering van de effectiviteit; 
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> De hele wijzigingsprocedures inclusief de inbreng van het ministerie van IenW en Bodem+ worden 

wel als vertragend ervaren; 

> Er worden ook vraagtekens geplaatst bij de inbreng vanuit de branches. Voor bepaalde branches 

is de participatiegraad heel laag waardoor de draagkracht voor het stelsel bij bepaalde sectoren 

(en dus de bereidheid tot medewerking) beperkt is. Dit geldt niet voor de adviesbranche (c.a. 80%); 

> Risico: In meerdere workshops is het risico benoemd dat Kwalibo wordt beschouwd als een vorm 

van marktbescherming (zie ook Europees perspectief, bouwproductenverordening). 

Hoofdthema 2 | Handhaving en toezicht 

Er zijn veel opmerkingen gemaakt over het functioneren van toezicht en handhaving. Enerzijds is er 

een brede acceptatie, anderzijds is er kritiek op de rolverdeling publiek / privaat en de wijze waarop 

belangrijke spelers hun rol invullen. De afgifte van een erkenning voor het uitvoeren van 

werkzaamheden en de check of een bedrijf beschikt over een erkenning werkt goed. Elementen van 

het systeem, zoals de meldingsplicht (strikt genomen Wijzigingsbesluit bodemenergie, waardevolle 

informatie over bodemenergiesystemen), de wijze van toetsen en de bewijsmiddelen (zoals AP04, 

FEV, productcertificaten) werken over het algemeen goed.  

 

Als positieve punten zijn genoemd: 

> Het belang van toezicht en handhaving voor het vertrouwen in de kwaliteit van het stelsel wordt 

breed onderschreven; 

> De wettelijke basis, de transparantie van het stelsel en de ruimte voor zelfregulering is goed; 

> De betrokkenheid van de Certificerende Instellingen (CI’s) bij de (door)ontwikkeling van het stelsel 

Kwalibo; 

> Het stelsel van certificering en erkenning functioneert goed. 

 

Als verbeterpunten zijn genoemd: 

> Er worden in de breedte vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid van de private 

certificerende instellingen (CI) omdat deze betaald worden door de private en publieke 

opdrachtgevers. Er is sprake van een klantrelatie. CI’s worden ook wel defensief genoemd; 

> De dubbelslag van certificering én erkenning zorgt nog wel eens voor verwarring. Met name bij 

bouwstoffen wijkt het stelsel af van dat voor het Bouwbesluit1. Hierover is meer duidelijkheid 

wenselijk; 

> Onduidelijkheid over de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid (scheiding 

van petten); 

> Er is behoefte aan meer duidelijkheid en een striktere scheiding van privaat (middelen, processen) 

versus publiek (doelen, normen) toezicht en handhaving; 

> Vooral de rolverdeling en samenwerking van ILT en CI’s is voor verbetering vatbaar. Nu zijn er 

regelmatig interpretatieverschillen tussen ILT en CI’s en de branche ervaart dubbelingen in toezicht 

en handhaving. Opgeteld wordt het toezicht van bevoegd gezag, CI’s en ILT wel als teveel ervaren; 

                                                             

1 Bijvoorbeeld in de installatiebranche weegt de certificering zwaarder dan de erkenning terwijl dit bij Kwalibo omgekeerd werkt. 
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> Het functioneren van de Raad voor Accreditatie (RvA) geeft in de breedte aanleiding tot fronsen. 

De controleaudits door de RvA worden als te theoretisch ervaren waardoor ze beperkt bijdragen 

aan verbetering van de kwaliteit. De rol van de RvA is niet verder uitgediscussieerd, maar is wel 

aanleiding voor een nadere verkenning; 

> Er is nog teveel ruimte voor bedrijven zonder certificaat en erkenning (free riders). Deze vallen in 

feite buiten het systeem; 

> Het is lastig bedrijven met slechte kwaliteit (product of proces) aan te pakken; 

> Het systeem is niet gebouwd voor correctie/straffen, maar primair gericht op stimulering van 

verbetering; 

> Het toezicht op het echte vakmanschap is beperkt en lastig terwijl daar wel de basiskwaliteit van 

het stelsel wordt bepaald. 

Hoofdthema 3 | Procedure en doorlooptijd invoering normdocumenten 

Dit hoofdthema betreft de procedure en de doorlooptijd voor het ontwikkelen van nieuwe 

normdocumenten en wijzigen van bestaande normdocumenten (zoals Beoordelingsrichtlijnen) van de 

initiatieffase tot en met de opname in de Regeling bodemkwaliteit.  

 

Als verbeterpunten zijn genoemd: 

> Het niet tijdig wijzigen van de Regeling bodemkwaliteit heeft belangrijke negatieve effecten op de 

tijdige beschikbaarheid van innovatieve producten en methoden en de uitvoering van nieuwe 

beleidsthema’s; 

> Een breed gehoorde klacht is dat de verwerking van nieuwe inzichten en innovaties in BRL’s (en 

Rbk twee á drie jaar, vierenhalf jaar inclusief overgangsrecht) en accreditatieprocedure teveel tijd 

kost waardoor verbeteringen traag doorgevoerd worden; 

> De doorlooptijd wordt vooral bepaald door de serieschakeling (parallel lijkt lastig) van de 

verschillende procedurestappen, de individuele doorlooptijd per instantie, omzetting van praktijktaal 

in juridische taal, uniforme zware procedure voor kleine en grote aanpassingen en het feit dat veel 

betrokkenen de beoordeling ‘erbij moeten doen’; 

> De praktijk- en juridische wereld spreken niet dezelfde taal (zie ook doorlooptijden); 

> Vanuit de branche is weinig begrip voor de lange doorlooptijden voor Beoordelings-richtlijnen na de 

inhoudelijke voorbereiding door de branche; 

> Als de doorlooptijd niet wordt bekort is de winst van het stelsel beperkt; 

> De lange doorlooptijden voor aanpassingen hebben tevens een negatieve invloed op de kosten en 

dus het draagvlak. 

 

Door de verschillende branches wordt een pleidooi gehouden voor verhoging van de frequentie van 

opname en wijziging door IenW van normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit. Momenteel ligt 

de frequentie op gemiddeld één keer per (ruim) anderhalf jaar. Gepleit wordt voor een frequentie van 

twee keer per jaar. 
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Hoofdthema 4 | Inhoud/complexiteit stelsel Kwalibo 

Een vierde hoofdthema dat in alle workshops aan de orde kwam is de inhoud en complexiteit van het 

stelsel. In het algemeen (zie stelsel) is er veel waardering voor de brede reikwijdte van het stelsel 

Kwalibo. Er is vooral bij bodemenergie-systemen veel discussie over de scope van het Kwalibo-

stelsel. Hierbij lopen ideeën uiteen tussen het separeren van het bovengrondse deel en het Kwalibo-

stelsel tot de bundeling van het onder- en bovengrondse deel in één BRL. Daarnaast is nog een 

pleidooi gehouden voor verbreding van de scope naar toepassing op het vooronderzoek. 

 

In positieve zin zijn genoemd: 

> De standaardisatie en de uniformiteit die een kernmerk vormen voor het stelsel Kwalibo. Met name 

voor laboratoria functioneert het stelsel als geheel goed; 

> Het stelsel ‘staat’ en biedt veel mogelijkheden voor integrale oplossingen voor bodembescherming; 

> Op papier is sprake van een (bijna) prima stelsel met (normdocumenten en protocollen), brede 

reikwijdte (vraagtekens bij toepassing voor duurzaamheid en circulaire economie), pragmatisme, 

oplossingsgerichtheid; 

> In de praktijk is er ruimte voor verbetering van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Actualize). 

 

Als verbeterpunten zijn genoemd: 

> Teveel en complexe regelgeving die bovendien voor meerdere uitleg vatbaar is (geen garantie, 

verschillen interpretatie ILT en CI’s); 

> Het is belangrijk om terug te keren naar het gezond verstand en met die blik naar het stelsel te 

kijken; 

> Vertroebeling van het stelsel ontstaat ook door onduidelijkheid in het onderscheid tussen 

normdocumenten (NEN) en protocollen (BRL, schema), doel- en middelvoorschriften en 

publiek/private verantwoordelijkheid; 

> Kritische onderdelen van het stelsel zijn de Fabrikant-eigenverklaring (FEV), risico’s van stoffen uit 

het verleden, variatie in bepalingsgrenzen, de AP04 (risico’s uitloging), gebrek aan aandacht voor 

ketenrisico’s en de behandeling van thermisch gereinigde grond (zou bouwstof moeten zijn), 

communicatie-tabellen BRL 11000 en BRL 6000-21 nodig voor transparantie afstemming; 

> Het Kwalibo-stelsel is teveel een papieren werkelijkheid geworden; 

> Er is onduidelijkheid over het gebruik van het begrip essentiële eisen. 
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Hoofdthema 5 | Vertrouwen in stelsel/kwaliteitsniveau/imago Kwalibo 

Vooral de marktkant (bouwstoffen/ bodemenergie) benoemt de meerwaarde van het vertrouwen in het 

Kwalibo-stelsel. Het zorgt voor een brede acceptatie van de bouwstoffen en vertrouwen in 

bodemenergiesystemen (en dus de mogelijkheden voor een bijdrage aan de energietransitie). 

 

Communicatie en verwachtingen 

De onderlinge communicatie is met de invoering van het stelsel Kwalibo sterk verbeterd. Maar er is 

ruimte voor verdere verbetering van de communicatie. Zie daarvoor ook de inhoudelijke 

verbeterpunten inzake: 

> Complexiteit van het stelsel; 

> Samenwerking en draagvlak; 

> Toezicht en handhaving. 

 

Samenwerking en draagvlak 

Direct in het verlengde van het vertrouwen in het stelsel liggen samenwerking en draagvlak. Kwalibo is 

gestart in een tijd dat partijen elkaar regelmatig ontmoetten in juridische procedures. Werkende weg is 

de samenwerking en communicatie met name tussen producenten en opdrachtgevers verbeterd wat 

heeft geleid tot een stelsel Kwalibo met een breed draagvlak. De publiek/ private samenwerking heeft 

geleid tot een stelsel (met kanttekeningen) dat aansluit op de praktijk en daardoor kan rekenen op een 

brede acceptatie ook voor het systeem van controle en inspectie. 

Hoofdthema 6 | Kennis en kunde 

Een positieve constatering is dat de kennis binnen en over het stelsel Kwalibo de afgelopen jaren 

gegroeid is. Vooral de kennis bij de marktpartijen zit in de lift. Opleidingen zorgen voor een goede 

basiskwaliteit op de werkvloer.  

 

Als verbeterpunten zijn genoemd: 

> Opleidingen, vooral op MBO-niveau, blijven achter bij de complexiteit van het stelsel Kwalibo; 

> Ook lijkt bij (vooral kleinere) gemeenten de kennis over het Kwalibo-stelsel ontoereikend om 

handhaving en het toezicht adequaat vorm te kunnen geven. 
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Overig | Europees perspectief 

Vanuit Europees perspectief wordt het stelsel Kwalibo mogelijk beschouwd als een vorm van 

marktbescherming, omdat de hoge Nederlandse milieukwaliteitseisen de Nederlandse bedrijven die 

voldoen aan deze standaard bevoordelen. Een Europese bouwproductenverordening is in 

voorbereiding. Er wordt een oproep gedaan om bij deze voorbereiding via een effectieve lobby (o.a. 

IenW / EZ) de meerwaarde van het stelsel Kwalibo onder aandacht te brengen en het Europese 

systeem daar waar mogelijk op te enten dan wel ruimte te claimen voor de Nederlandse invulling. 

Overige partijen 

Organisaties die in deze workshops (om diverse redenen) niet in staat waren om mee te doen, zijn 

RWS (vanuit opdrachtgeversrol), IPO, VNG en Waterschappen (Unie). Wel hebben diverse 

medewerkers van gemeenten en provincies bij de workshops hun inbreng (op persoonlijke titel) 

geleverd. De ontbrekende organisaties zullen uiteraard in de komende maanden alsnog worden 

aangehaakt. 

 

Bijlagen 

In de Workshops is de deelnemers gevraagd om de pluspunten en knelpunten op (groene en oranje) 

stickers aan te brengen. Deze bijdragen zijn (vrijwel) letterlijk opgetekend in de bijlagen. 

 

Bijlage: 

1. Workshop 1 grond, 20 november 2018 

2.  Workshop 2 bouwstoffen, 21 november 2018 

3.  Workshop 3 bodemenergie, 21 november 2018 

4. Workshop 4 beoordelingsinstanties, 22 november 2018 

  



 

 

13 

BIJLAGE 1 
 
 

Project Beleidsverkenning Kwalibo 
 
 
Workshop 1: Grond  
 
 
20 november 2018 

 
Verslag: Bibiane Blesing / Bodemplus  

 
 
Agenda: 
 
1. Opening en intro door Karsten Schipperheijn 

2. Spelregels 
3. Persoonlijke titel 
4. Ophalen knelpunten (en wat zijn positieve punten) 
5. Geen oplossingen/antwoorden 
6. Kennismaking 
7. Presentatie door Willem Kattenberg: introductie, aanleiding en aanpak beleidsverkenning. 

 
 
Aanwezig: Karsten Schipperheijn, Jan Keijzer, Bas van Oosten, Jos Theeuwen, Jan Fokkens, Daniel 
Clement, Jaap Blom, Arthur de Groof, Edwin de Baat, Jeroen Telder, Erik Doekemeijer, Marcel 
Stienstra, Jaap van der Blom, Peter van Mullekom, Ronald Boon, Michiel Gadella, Henri Groeneveld, 
Jaap Mol (i.p.v. Jurgen Pijper?), Ronnie Huls, Willem Kattenberg, Manfred Beckman Lapré, Bibi 
Blesing 

Afwezig: Wim van Grinsven, Laurent Bakker. 
 
 
In de Workshops is de deelnemers gevraagd om de pluspunten en verbeterpunten op (groene en 
oranje) stickers aan te brengen. De bijdragen zijn (vrijwel) letterlijk hieronder opgetekend. 
 
 

Pluspunten 
 

1. Het hebben van een Erkenningsregeling   
2. Samen brengen van publiek-privaat (dialoog), samenwerking stakeholders  
3. CI zorgen voor hogere kwaliteit  
4. Bodem beter beschermd (vloeistofdichte vloeren etc.) 

5. Kwalibo instrument om in te grijpen bij fraude/toezicht  
6. Duidelijkheid/ uniformiteit 
7. Tools vergunningverlening 
8. Goede documenten, geeft vertrouwen (worden alleen niet altijd nageleefd)  

 
 
Top 3 pluspunten 

 
1.  Erkenningsregeling an sich 
2.  Privaat-publieke samenwerking 
3.  Standaardisatie, uniformiteit. 
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Knelpunten 
 

1. Interpretatie verschillen, perceptie, verwachtingspatroon 

2. Te weinig instrumenten voor handhaving (slecht) opdrachtgever (vaak overheid) 
3. Gebrek kennis 
4. Meer onafhankelijkheid, te veel (negatieve) prikkels  
5. EE moeten alleen op echte risico’s liggen 
6. Scope te beperkt (bijv. realiseren toepassing) 
7. Kennisniveau te laag 
8. Doorloop tijd wijziging Rbk , statisch-dynamisch verwijzen, flexibiliteit  

9. Meer ruimte voor innovatie (nieuwe technieken), komen er nu niet doorheen 
10. Naleefgedrag bedrijfsleven niet optimaal  

11. Vaker Essentiële Eisen (EE), ieder eigen rol pakken (verwachtingsmanagement)  
12. Kennis, vertrouwen, naleef gedrag 
13. Petten probleem, gemeente (grondbank), OD (toezicht) 
14. RUD vaak alleen betaalt voor controle op gecertificeerde bedrijven, niet op de free riders 
15. Normdocumenten uit de wet, andere manier regelen. Kunt nu niet snel genoeg dingen 

veranderingen, flexibiliteit 
16. Maak publiek toezicht mogelijk op niet-plaatsgebonden activiteiten door een eenvoudig 

systeem van whereabouts te realiseren 
17. Invoeren EE niet goed gegaan, scheiding publiek-privaat 
18. ILT en CI geven verschillende antwoorden, 1 verantwoordelijke  
19. Stabiel, transparant proces opname documenten in Rbk 

20. Systeem leidt tot marktbescherming? 
21. Discrepantie tussen normdocumenten en protocollen  
22. Publieke toezicht  
23. Eenduidige beoordeling door bg, en andere partijen, angstcultuur voor extra controle ILT  
24. Privaat meer sturing, kwaliteit 
25. CI: wie betaalt, bepaalt. Men kiest goedkoopste, vaak jaren bij zelfde CI. Niet 

onafhankelijk. Maar er zijn te weinig CI’s. CI’s rouleren wel beoordelaren. 

26. Risico gestuurd toezicht, veldwerkerstoezicht, Bidon, verbeteringen 
27. Normdocumenten: zijn ze nu privaat of publiek? Onduidelijk  
28. Normdocumenten juridische niet correct, tegenstrijdigheden 
29. Vooronderzoek in Kwalibo. Administratieve werk valt nu niet onder de regeling.  Leidt tot 

over certificering? 
30. Stelsel te star 
31. Weinig/geen ruimte voor gemotiveerd afwijken. Alternatieve werkwijze is omslachtig  

32. Te weinig gebruik klachtenprocedure, elkaar aanspreken, melding als het niet functioneert, 
bodemsignaal, klacht CI= te weinig gebruik van gemaakt 

  
 
Belangrijkste knelpunten: 
 

1. Meer verantwoordelijkheid certificaathouders 
2. Doorlooptijd wijziging Rbk te lang 
3. Te weinig ruimte voor innovatie 
4. Onafhankelijkheid CI’s 

5. Deskundigheid  
6. Publiek-privaat, scheiding petten 
7. Toezicht, tekortkoming en klachten  

8. Uitvoerende partijen beheersen te veel het Kwalibo proces, marktbescherming 
9. Verschil perceptie, onduidelijkheid 
10. Naleefgedrag bedrijfsleven, free riders 
11. Verbreding scope (toepassen, vooronderzoek). 
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BIJLAGE 2 
 
 

Project Beleidsverkenning Kwalibo 
 
 
Worpshop 2: Bouwstoffen 
 
 
21 november 2018 

 
Verslag: Saskia Verhoeven/Bodem+ 

 
 
Agenda: 
 
1. Opening en intro door Karsten Schipperheijn 

2. Spelregels 
3. Persoonlijke titel 
4. Ophalen knelpunten (en wat zijn positieve punten) 
5. Geen oplossingen/antwoorden 
6. Kennismaking 
7. Presentatie door Willem Kattenberg: introductie, aanleiding en aanpak beleidsverkenning. 

 
 
Aanwezig: Peter Prins, Willem Kattenberg, Jan Keijzer, Theo Edelman, Hieke Reijnhoudt, Natasja 
Schot, Charly van Schaijk, Francisco Leus, Gezienus Schrage, Erik Jan de Bont, Manfred Beckman 
Lapré, Saskia Verhoeven, Karsten Schipperheijn, Paul de Wilde, Daan Smulders, Ulbert Hofstra en 
Mari van Kampen.  
Afwezig: Arjan Hol verhinderd met bericht. 

 
In de Workshops is de deelnemers gevraagd om de pluspunten en knelpunten op (groene en 
oranje) stickers aan te brengen. Deze bijdragen zijn (vrijwel) letterlijk hieronder opgetekend. 
 
 
Pluspunten 
 

Bewijsmiddelen: 
- Productcertificaten (mits) 
- AP04 problematiek laboratoria 
- Combinatie partijkeuring, FEV, EKV 
- Behoud accreditatieprogramma AP04, kwaliteit laboratoria handhaven, 

milieumeettechnieken 

 
Erkenning: 

- Erkenning is een goed makkelijk instrument 
- Afgeven erkenningen + overzicht erkenningen website B+ 

- Erkenningsproces loopt zoals het hoort, termijnen zijn duidelijk 
-  

Wijze van toetsen: 

- K-waardesystematiek 
- Behoud k-waardensystematiek voor toetsing …. (bijlage H Regeling bodemkwaliteit) 
- K-waardesystematiek 
- Gammaregeling i.c.m. k-waardesystematiek 
- Behoud evenwichtig vastgestelde normwaarden emissie bouwstoffen 
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Europa: 
- NL BSB-keurmerk duidelijk voor markt en toezicht (los van andere private eisen), 

loskoppeling KOMO 

 
Stelsel algemeen: 

- Deze beleidsverkenning is een stap in de juiste oplossing 
- Systeem op zich behouden 
- BRL-stelsel 
- Clusterregelingen 
- Duidelijk en transparant 

- Voor nagenoeg voor alle bouwstoffen zijn BRL-en opgesteld 
- Landelijk regio-overstijgend zelfde kaders 

 
Publiek-privaat stelsel: 

- Inbreng publiek/privaat 
- Onafhankelijke beoordeling door CI’s 
- Principe van zelfregulering waarbij sector betrokken wordt 

 
Vertrouwen en communicatie: 

- Als vertrouwen in kwaliteit dan hoge acceptatiegraad 
- Communicatie verloopt goed met betrokken partijen 
- Kostenbesparing en standaard 
- Kwaliteitsniveau bouwproducten, (zeer) gering niet voldoen aan normen samenstelling en 

emissie 
- Vertrouwen in certificaten van bouwstoffen 
- Signalen door Omgevingsdiensten naar ILT (maar kan beter)  

 
 
Knelpunten 
 

Doorlooptijd/actualisatie: 
- Doorlooptijd Rbk 
- Snelheid opname gewijzigde normdocument BRL in Rbk 
- Doorlooptijd initiatief==> Bijlage C 
- Gewijzigde normdocumenten in Rbk 
- Weinig updates zorgen voor achterhaalde wetgeving 
- Proces stagneert bij de uiteindelijke implementatie door de vele regels bij Raad van 

Accreditatie (RvA) en Brussel 
- Doorlooptijd procedure 

 
Duurzaamheid: 

- Conform Kwalibo betekent niet dat product duurzaam is 
- Geest van de wet, duurzaamheid 

- Circulaire economie ==> vertrouwen in kwaliteit secundaire grondstoffen/producten 
Omgaan met innovatieve producten die niet (goed) in toepassingsgebied BRL vallen, 
circulaire economie, en/of discussie bouwstof valt onder bouwstof of grond in Bbk 

 

Europa: 
- ‘afbraak’ door EU-ontwikkelingen 
- AP-04-aspecten inbrengen in Europa 

- Third party control AVCP-niveau in productnormen 
- Gevolgen CPR/CE-markering meenemen in traject (wat Daan zegt) 
- Statistiek … (k-waardesysteem) in Europese productnormen 
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Erkenning: 
- Erkenningssprocedure waarom worden certificaten niet autom. erkend? ==> buitenlandse 

producenten 

- De KV houder/ B&W is niet altijd duidelijk dat een KV erkend dient te worden 
 
Operationeel/technisch: 

- Inspanningsverplichting FEV , heeft te hoog drempeleffect 
- Risico’s toelating stoffen uit het verleden die later toch anders reageren 
- Ketenrisico’s worden niet afgedekt (meldingen) 
- Thermisch gereinigde grond = bouwstof  

- AP04-uitleg in combinatie met het toepassingsgebied  
- Aanpassing evaluatie normenstelsel  

- Variatie in bepalingsgrenzen 
 
Stelsel: 

- Complexe versnipperde regelgeving 
- Gezond verstand, norm is geen vrijheid 

- Interpretatie is verschillend (bevoegd gezag- CI-Inspectie) 
- Vermenging publiek-privaat 
- Afhankelijkheid opdrachtgever/opdrachtnemer 

 
Meldingen 

- Meldingen IBC-bouwstoffen: onvolledig overzicht, onjuiste meldingen 

- Meldingen toepassen bouwstoffen 
- Registratie toepassing particulieren 

 
Handhaving: 

- essentiële eisen voor bouwstof alleen samenstelling en emissie, overige eisen in BRL zijn 
voor kwaliteitssysteem (privaat toezicht) 

- handhaving B&U. 
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BIJLAGE 3 
 
 

Project Beleidsverkenning Kwalibo 
 
 
Worpshop 3: Bodemenergie 
 
 
22 november 2018 

 
Verslag: Saskia Verhoeven/Bodemplus 

 
 
Agenda: 
 
1. Opening en intro door Karsten Schipperheijn 

2. Spelregels 
3. Persoonlijke titel 
4. Ophalen knelpunten (en wat zijn positieve punten) 
5. Geen oplossingen/antwoorden 
6. Kennismaking 
7. Presentatie door Willem Kattenberg: introductie, aanleiding en aanpak beleidsverkenning. 

 
 
Aanwezig: Willem Kattenberg, Theo Edelman, Karsten Schipperheijn, Saskia Verhoeven, Manfred 
Beckman Lapré, Peter Prins, Jorrit Lammers i.p.v. Charles van der Pijl, Maarten Bustra  i.p.v. 
Daniel Clement, Arthur de Groof, Ton Timmermans, Frank Achterberg, Niels Pierik, Marette 
Zwamborn, Timo de groot en Jan Frank. 
 

 
In de Workshops is de deelnemers gevraagd om de pluspunten en verbeterpunten op (groene en 
oranje) stickers aan te brengen. De bijdragen zijn (vrijwel) letterlijk hieronder opgetekend. 
 
 
Pluspunten: 
 

Kennis & Kunde: 
- kennis is voldoende aanwezig 
- kennis is macht en bij overheid in de lift 
- opleidingen vakmanschap (verplicht bij bodemenergie CITO-examen) 
- aantoonbare vakbekwaamheid middels ‘diploma-eis’ 

 

Meldingsplicht: 
Meldingsplicht van alle bodemenergiesystemen (jammer dat het pas na jaren is ingevoerd) 
 
Stelsel inhoud: 

- certificatieplicht als voorwaarde van de erkenning BRL 21000/BRL 6000-21 i.v.m. externe 
controle 

- Op papier bijna prima kwaliteitsborgingssysteem  

- Na verloop van tijd voldragen iets met criteria voor toezicht 
 
Stelsel governance: 

- Gezamenlijk belang & verantwoordelijkheid , slechte kwaliteit werk levert wantrouwen in 
product en negatieve effecten op milieu 
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- Permanente TC behouden + huidige (vandaag) sectorale benadering 
- Principe van certificerende instellingen is goed. Zij kunnen certificaathouders helpen de 

kwaliteit op een hoger plan te brengen 

- Breed draagvlak voor criteria toezicht 
- Branche betrokken bij opstellen richtlijnen 
- Samenwerking publiek/privaat leidt tot grotere capaciteit gestructureerd toezicht 
- Gelijk speelveld gecreëerd 

 
 
Knelpunten 

 
Systeemverbetering: 

- Daadwerkelijk kwaliteitsborging (incl. PCDA-cyclus) is nog niet bereikt bij bodemenergie en 
bronbemalingen. Toezicht op vakmanschap is moeilijk. Nu hoofdzakelijk ervaren als 
papieren tijger 

- Communicatietabellen tussen BRL 11000/BRL6000-21 m.b.t. aantoonbare afstemming  
 

Scope: 
- Ontwerp uit Kwalibo 
- Bovengrond uit Kwalibo 
- Installatie in 1 richtlijn (opmerking hierop: Nog een? Zijn we toch mee klaar) 

 
Trend/kans: 

- Vertrouwen in de techniek als volwaardige partner/onderdeel van de energietransitie  
 
Regie/Governance rol stakeholders: 

- Verlammende inbreng Ministerie/Bodem+: Rapporten liggen jaren in de la, na 4 jaar blijkt 
iets niet te kloppen, geen inbreng in gremia 

- Niet doelgericht functioneren Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SIKB: te veel 
belangenvertegenwoordigers, milieudoel uit oog verloren, termijnen nooit gehaald, lastige 

vragen worden uit de weg gegaan 
- Niet functioneren CI’s/audits: houding CI’s verdedigend, perverse prikkel te beoordelen 

bedrijf & opdrachtgever, onvoldoende kennis bij CI’s 
- Gebrek regie vervolmaking BRL-en 

 
Rol branche: 

- Koppeling tussen erkenning en certificering bij wijzigingen (scope/organisatie) en de 

bewaking hierop 
- Regulering door alleen branche blijkt niet altijd goed te werken. ILT-rapport: boorbedrijven 

nemen onaanvaardbare risico’s (15 (?) van de 18 gecontroleerde bedrijven voldeden niet)   
- Bedrijven met slechte kwaliteit zijn moeilijk aan te pakken, terwijl zij negatief beeld 

veroorzaken van gehele branche. Tijd en locaties uitvoering werk niet bekend bij 
toezichthouder 

 
Toezicht & handhaving: 

- Marktdefecten in toezicht en handhaving 
- Bij boren van bronnen en aanleg bodemenergie zijn 3 vormen van toezicht: CI’s, ILT en 

toezicht vanuit bevoegd gezag Waterwet. Dat zijn er teveel. Wekt verwarring bij 
interpretatie, werkt tijdverslindend, principe CI’s werkt niet goed 

 

Systeem complex: 
- Regelgeving is complex en onoverzichtelijk (geworden) tevens toezicht versnipperd 
- Normering is vaak breed te interpreteren, levert problemen op bij handhaving van 

‘achterblijvende’ bedrijven, beter handhaafbare normering nodig 
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- Wijziging Rbk meer inzicht in elkaars rol + interne proces nodig (mede n.a.v. wijzigingen 
m.b.t. Nota van Toelichting afgelopen jaren) 

- Heldere scheiding tussen wetgeving en eisen  in protocollen ontbreekt in praktijk, rol 

schemabeheerder & branche als opstellers BRL’s en protocol vraagt actievere input/borging 
I&W/DGWB en IenW/RWS/Bodem+ 

 
Procedure/doorlooptijd: 

- Proceduretijd aanpassingen te lang 
- Proceduretijden verkorten 

 

Communicatie: 
- Verwachtingen publiek en privaat toezicht en essentiële eisen voor meer schema’s  

- Gewenning, voor veel partijen Kwalibo nieuw  
- Invulling door marktpartijen m.b.t. uitbesteding van werkzaamheden/inlenen 

 
Innovatie: 

- Meer ruimte voor innovatie 
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BIJLAGE 4 
 
 

Project Beleidsverkenning Kwalibo 
 
 
Workshop 4: Beoordelingsinstanties 
 
 
22 november 2018 

 
 

Verslag: Bibiane Blesing / Bodem+ 
 
 
Aanwezig: Willem Kattenberg, Karsten Schipperheijn, Laurent Bakker, Manfred Beckman Lapre, 
Ferry Bakker, Theo Edelman, Peter Prins, Fred Veldhuizen, René Overduijn, Jan Keijzer, Wil van 

Ophem, Henk Koster, Maureen van de Wijngaart, Merel Haverhals, Jaap Willem Hutter, Erik- Jan de 
Bont, Brigitte Wenning, Natasja Schot, Eric Ruwiel, Jelle de Boer, Bibi Blesing 
Afwezig: Marc Ritter, Robert Luinge, Theo Taen, Ronald Peters, Willemijn Noordhoek(?) 
 
 
Agenda: 

 
1. Opening en intro door Karsten Schipperheijn 
2. Spelregels 
3. Persoonlijke titel 
4. Ophalen knelpunten (en wat zijn positieve punten) 
5. Geen oplossingen/antwoorden 
6. Kennismaking 

7. Presentatie door Willem Kattenberg: introductie, aanleiding en aanpak beleidsverkenning. 
 
 
In de Workshops is de deelnemers gevraagd om de pluspunten en verbeterpunten op (groene en 
oranje) stickers aan te brengen. De bijdragen zijn (vrijwel) letterlijk hieronder opgetekend. 
 
 

Pluspunten 
 

1. Privaat-publiek toezicht wordt gewaardeerd, in stand houden. Info uitwisseling maar met 
eigen verantwoordelijkheid  

2. Structurele overleg Sikb-NEN. Interactie organisaties 
3. Bodembescherming belangrijk, er is een bedrijfs- /economisch belang (minimaal 

beschermingsniveau) , nut en noodzaak stelsel, kwaliteit  
4. Bestaan van CI’s zorgt voor betere kwaliteit 
5. Kennis toename van het stelsel ()=wens). Ingewikkeld stelsel, (blijven) werken aan kennis 

vergroting (Maureen) 

6. Voor Kwalibo deed iedereen maar wat, kwaliteit gaat omhoog, dus lat gaat omhoog 
(bg)=zorgpunt?(Ferry) 

7. Gebruik maken van kennis  uit sector  door overheid 

8. Breed draagvlak 
9. Kwalibo functioneert voor laboratorium wereld goed 
10. Innovatie mogelijkheden (lab), Nederland is juist voorbeeld voor rest van de wereld 
11. Toezicht goed door combi publiek/privaat 
12. Advieswereld is integer, wil werken conform afspraken/normdocumenten 
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13. Uniformiteit, gelijk speelveld 
14. Frequentie aanpassing Rbk, afstemming belangrijk 
15. Controle/inspectie bekend in de markt  

16. Uitvoering regeling CI goed (praktijk moet het ook doen) 
17. Bedrijfsinterne controle 1x p/j moet blijven, maar met handhaving erop (interne en externe 

controle belangrijk) 
18. Tevredenheid over huidige kwaliteit bodem beschermende voorzieningen 
19. Sbk (nooit klachten over) 
20. Stelstel werkt, goed dat er iets is 
21. SIKB 

22. Beter kwaliteitsniveau is geaccepteerd 
23. Wettelijke basis Kwalibo behouden desnoods buiten Ow 

24. Communicatie tussen organisaties gaat goed 
25. Nl overheid ondersteunt eenduidige werkwijze schemabeheerders  
26. Eenheid uitvoeren werkzaamheden 
27. Tripartiete overeenkomst, SBK, RvA, samenwerking/afstemming 
28. Toetsing nieuwe medewerkers, standaard kwaliteit 

29. Draagvlak publiek/privaat 
30. 10 jaar geleden vechthouding, nu begrip voor elkaars situatie/belangen, betere 

samenwerking. 
31. Laboratoria: Duitsland/België niet goed geregeld, kijk juist naar Nederland. Zoek andere 

referentiekaders binnen eigen land.  
 

 
Top 3 pluspunten 
 

1. stelsel algemeen 
2. kwaliteitsniveau 
3. communicatie, draagvlak, samenwerking. 

 

 
Knelpunten 
 

1. Star systeem, mag dynamischer 
2. Accreditatie trajecten snelheid 
3. Snelheid actualisatie Regeling bodemkwaliteit (Rbk) 
4. Procedure tijden verkorten 

5. Doorlooptijden 
6. Aanpassing normen naar nieuwe technieken 
7. Procedures duren te lang table to market 
8. Frequentie update Rbk 
9. Handhaving van het stelsel. Weinig reactie vanuit bijv. gemeenten. Uit praktijk blijkt dat 

bouwproducten worden toegelaten zonder certificaten. Handhaving nihil, kennis te gering. 

Bedrijven snappen het ook niet. CI informeren bedrijven wel 
10. Consensus model is niet altijd oplossing voor enkele partij.. Geeft ruis. Lastig uit te leggen 

aan achterban. Dus lage acceptatie 
11. Sikb, wil teveel details regelen. Meer doel, minder middel voorschriften 

12. Schema’s privaat ontwikkelen, betekent niet alleen private belangen behartigen. Risico 
13. Vertroebeling BRL/NEN-norm. Wat is nu doel van schema? Samenwerking tussen partijen 
14. Incidenten voeren boventoon in discussie. Bijv. krantenkop of uitspraak rvs. Zorgt voor 

(detail) aanpassingen  en afbreuk imago 
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15. Misschien doen we wel dingen dubbel? Zo is systeem oorspronkelijk niet bedoeld. ILT en 
Raad van Accreditatie beoordelen beiden CI’s. Rollen niet scherp niet gedefinieerd.  
Publiek-privaat. ILT: niet dubbel maar vanuit andere hoek. Kiwa: ervaart het wel als 

dubbel. Handhaving wel nodig om kritisch op proces te zijn.  Is hier winst te behalen? Ja, 
te weinig over nagedacht. Overlap zou minimaal zijn, was redenatie toentertijd.. Betere 
informatie-uitwisseling is  een(deel) oplossing?  

16. Loslaten wettelijke verankering. Leidt tot duidelijke scheiding publiek-privaat 
17. Stelsel mist draagvlak. Veel bedrijven niet aangesloten bij branche. Minimale kwaliteit 

vastgesteld bij wet, wordt dan als maximaal geleverd. Nb Geldt niet voor Labs  
18. Meer eigen verantwoordelijkheid certificaathouder o.a. geschiktheid personen die worden 

ingehuurd 
19. Essentiële eisen. Wat doe je dan met overige eisen?  

20. Knip normstelling BRL en conformiteitsbeoordeling (toetsing). Waar moet iets aan voldoen, 
hoe meet ik dat, hoe zorgen we er met zijn allen voor dat A en B hetzelfde meten en dat 
dit ook zo hetzelfde wordt beoordeeld? Hfst 4. Hoe vaak langs, hoeveel uur per audit? 

21. Pragmatisme binnen kaders regelgeving 
22. Audits inspectiebedrijven door RvA worden als theoretisch ervaren, leiden niet tot 

verbetering. Zouden meer praktijk gericht moeten zijn. Praktijk houdt zich er niet aan. 
Meer controle op handelingen 

23. Meer maatwerk/ innovatie. Te veel overlap NEN en BRL  
24. Impact bouwproducten verordening. Zie workshop 2 
25. Wijze van omgaan met asbestverdachte monters 
26. Verbinding binnen keten kan beter 

27. Risico van verontreiniging  uit riolering nu nog groot want niet geregeld. Nb komt in BAL 
(maar tot slibput?) 

28. Normen/certificaten dekken niet alles af. Overlap rollen ILT, bevoegde overheden, CI. Bijv. 
CI keurt goed, overheid keurt af. Zou niet moeten kunnen 

29. Innovatie en snelheid 
30. Verbeteren/eenduidig maken van normen. Interpretatie verschillen 
31. Verwachting bg over geleverde producten vs realiteit van markt. Verwachtingspatronen 

32. Toezicht keten ( free riders) onvoldoende 
33. Frequentie wijziging Rbk 
34. Opleiding en kennis. Normen niet toegankelijk 
35. Onduidelijk aan welke prestatie-eisen een aaneengesloten voorzieningen moet voldoen. 

Onduidelijkheden besluit 
36. Wie betaalt, bepaalt. CI ingehuurd door betalende klant. Wijze van toetsen. SBK 

ondersteunt deze opmerking. Heeft bewijzen (bijv. afgeven erkenning af terwijl certificaat 

nog niet is erkend).  
 
 

Top 3 knelpunten 
 
1. Doorlooptijd, mede in relatie tot niet tijdig kunnen toepassen van innovatie 

2. Scope 
3. Samenwerking, overlap, rollen. 

 
 

 

 


