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Inhoud van de presentatie
• Aanleiding voor het opzetten van een kwaliteits‐
borgingssysteem en het belang daarvan.
• De rol van SIKB.
• De rol van de certificerende instanties en de
certificaathouder
• De wettelijke verankering ( certificeringsplicht) en de
rol van de overheid.
• De samenwerkende partijen.
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Kwaliteitsborging:
aanleiding en belang
• Toenemende belangstelling rond eeuwwisseling voor
bodemenergie leidt tot toename aantal boringen.
• Alarmerende berichten in pers:
“Nederland wordt een gatenkaas”.
• Scepcis bij bevoegde gezagen en belanghebbenden
m.b.t. effect van veel boringen.
• Zorgen bij de branche m.b.t.
kwaliteit van boringen en daaruit
volgende concurrentie vervalsing.
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Kwaliteitsborging:
aanleiding en belang
• Voorkomen dat er inferieure systemen worden
aangelegd.
• Doelmatig gebruik van de ondergrond (dit is de
reden waarom de overheid de BRL 11000 erkenning
verplicht).
• Voorkomen van het schaden van andere belangen in
de bodem ( bijv. drinkwater).
• Bescherming van de eindgebruiker.
• Vertrouwen scheppen bij de overheid.
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Kwaliteitsborging:
aanleiding en belang
• Zowel bij branche als bij overheid is behoefte aan
kwaliteitsborging.
• Branche: privaat kwaliteitsborgingssysteem
• Overheid: wettelijk verplicht stellen kwaliteits
borgingssysteem.
• Resulteert in: erkenningsplicht
op basis van privaat systeem.
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De rol van SIKB
• De branche heeft SIKB gevraagd om
een (privaat) schema voor certificering
op te zetten.
• SIKB beheert reeds meerdere kwaliteits‐
borgingssystemen.
• EGB erkenningensysteem leerde dat een zekere
afstand tot een branchevereniging wenselijk is.
• Branchevereniging ( op dat moment)
te klein om zelf iets op te zetten.
• Eerste aanzet was protocol 2001
onder BRL 2000.
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De rol van de CI en de
certificaathouder
• Uitgangspunt bij privaat kwaliteitsborgingssysteem is
dat de certificaathouder conform protocol wenst te
werken.
• De certificaathouder wenst zijn
kwaliteit aantoonbaar te maken.
• Indien NEN‐ISO 9001: certificaathouder wenst zijn
kwaliteit (proces) te verbeteren.
• De gang van zaken tegenover de
CI anders voorstellen dan de
7
werkelijkheid werkt contra productief.

De rol van de CI en de
certificaathouder
• Bbk gaat ervan uit dat de intermediair(= uitvoerende
partij) verantwoordelijk is voor de
kwaliteit. Het is immers de meest
deskundige partij.
• Norm documenten prevaleren altijd boven bestekken
en/of werkvoorschriften.
• Als de opdrachtgever niet wil betalen
voor de volgens de normdocumenten
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vereiste kwaliteit, kan het werk niet doorgaan.

4

De rol van de CI en de
certificaathouder
• CI heeft overeenkomst met SIKB
• CI beoordeelt, conform spelregels RvA.
• De rol van de CI beperkt zich tot het private
kwaliteitsborgingssysteem.
• De CI beoordeelt of de certificaathouder
conform de afspraken werkt.
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Wettelijke verankering en rol van
de overheid.
• De overheid benoemt het uitvoeren van
grondboringen en werkzaamheden aan het
ondergrondse deel van bodemenergiesystemen als
erkenningsplichtige werkzaamheden. (artikel 2.1 lid s
en lid u van de RBK)
• De overheid geeft de BRL’s en protocollen de status
van normdocument.
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Wettelijke verankering en rol van
de overheid.
• Erkenning is mogelijk voor een bedrijf dat
gecertificeerd is op basis van geaccrediteerde
normdocumenten.
• Bbk stelt intermediair (= uitvoerende partij =
certificaathouder) centraal en dus verantwoordelijk
voor de, in de normdocumenten beschreven,
kwaliteit.
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De samenwerkende partijen
ILT

CI ’s

Certficaat‐
houders
werken vlgs
protocol

BRL’s,protocollen

CCvD
(vaststellen)

Permanente
Technische
Commissie (PTC)
(opstellen normdoc.)
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De samenwerkende partijen
• In Permanente Technische Commissie ( PTC):
–
–
–
–
–

Overheid ( beleid Bodem+)
Certificaathouders
CI’s
Bevoegde gezagen (prov., waterschappen, gemeenten)
Belanghebbenden (waterleid. bedr., opdrachtgevers)

• In CCvD: gewogen vertegenwoordiging met
stemrecht.
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De samenwerkende partijen
• Proces gefaciliteerd door SIKB.
Toepassen
BRL/protocol
Cert.houder
Signaleren knel ‐
punten CI, ILT,
I&W, cert.houder,
bevoegd gezag

Goedkeuring:
RvA
I&W bodem plus

vaststellen
BRL/protocol
CCvD
Opstellen/
verbeteren
BRL/protocol
PTC

• Het kan eenvoudig, laten we het eenvoudig houden!
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• BRL 2100 en BRL 11000: geen (niet) essentiële eisen !
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Waarom
GGBN
Gecertificeerde Grondboor‐ en Bemalingsbedrijven Nederland

•
•
•
•

Bodemenergie
Bluswater
Beregeningswater
Bronbemaling

Hein van der Linden, voorzitter
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Waarom
1. Maatschappelijk
2. Commercieel
3. Financieel

Simon Sinek
18

9

Waarom
1. Maatschappelijk belang:
Collectief besef dat we zorgvuldig met de bodem
moeten omgaan.
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Waarom
2. Commercieel belang
belang:
Mede door de certificering heeft de klant
vertrouwen in een kwalitatief hoogwaardig
product.

BRL 2100

BRL11000
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Waarom
3. Financieel belang:
Door certificering hebben “cowboys” geen toegang
tot de markt.
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Waarom
1. Maatschappelijk belang
2. Commercieel belang
3. Financieel belang
_______________________________________
Gezamenlijk inspanning en verantwoordelijkheid
om certificering helder en werkbaar te houden!
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