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INSPECTIE BIJZONDERE 
CATEGORIEEN IBC-WERKEN      
           - SIKB project 283 -  



(IBC-)WERKEN 

 Werken: 

 Grondwerk, wegenbouwkundig werk, 
waterbouwkundig werk of bouwwerk 

 Voorbeelden: 

 Weglichaam, dijklichaam 

 Wegfundering 

 Materiaal onder een vloer, bedrijventerrein 

 



IBC-WERKEN  

 Werken met  

 IBC-bouwstof aangelegd conform Regeling 
Bodemkwaliteit, voor 1 januari 2015 

 Categorie 2 bouwstoffen (Bsb)  

 Bijzondere categorie bouwstoffen (Bsb) 

 Asfaltgranulaat (TAGRAC, TAGREC en TFRAC) 

 AVI-bodemas dat niet in categorie 2 valt  

 Aangelegd onder de werking van IPO-
Interimbeleid 



INSPECTIE: VERPLICHT, MAAR HOE?  

 Er is een verplichting om IBC-werken te 
inspecteren (staat van het werk) 

 Vraag vanuit gemeentelijke handhaving:  

 hoe IBC-werk aangelegd t.t.v. Bsb inspecteren? 

 Constatering: 

 Leemte in borging van uniforme wijze van 
inspectie  

 

 



BORGING 

 Protocol 6902 

 Al geregeld: IBC-werken na 1/1/14 (Bbk) 

 Ook geldend voor werken 1/1/08-1/1/14(Bbk) 

 Aangevuld met werken t.t.v. Bsb en IPO-beleid  

 



OVERGANGSRECHT BSB -> BBK  

 IBC-werken aangelegd onder regime Bsb 
blijven onder die regels vallen 

 

 Inspectie van IBC-werken aangelegd onder Bsb  

 dient dus plaats te vinden conform Bsb 
regelgeving (ic UR Bsb, Bijlage H, bijlage 1) 

 



Bijlage 5 protocol 6902: Overzicht regelgeving 
IBC-werken 

Plaats in 
Protocol 6902 
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Werken aangelegd ten tijde 
van 

IPO-interimbeleid - 2e 
druk (juni 1997 – 1998) 

(standaardtoepassingen) 

Bouwstoffenbesluit (1999 
– 30/6/2008) 

(standaardtoepassingen) 

Besluit bodemkwaliteit      
(1/7/2008 – 
31/12/2013) 

Besluit bodemkwaliteit      
(1/1/2014 - heden) 

Ontwerp IBC-maatregelen 

UR Bsb, Bijlage H, 
Bijlage 1  

Uitvoeringsregeling Bsb 

Bijlage H 

Artikel 3.9.1-4 Rbk 

Art. 3.9.1 Rbk: Conform 
normen, aanbevelingen 
en literatuur genoemd in 

'Werkvoorschrift 
beoordelen ontwerp IBC-

werk’, par. 1.5  

Kwaliteitsborging IBC-
maatregelen 

Geen eisen bekend 

- Eisen t.a.v. aanleg van 
een werk: UR Bsb par. 

4.5 

- Beoordeling niet- 
standaardwerk door 

deskundig bedrijf Bsb UR 
Bsb par. 1.2 

Art. 3.9.6 Rbk lid 1: 
Aangebracht door een 

daartoe deskundig bedrijf  

Art. 3.9.1. lid 5 Rbk: 
Beoordelen ontwerp door 

AKB van SIKB obv 
'Werkvoorschrift 

beoordelen ontwerp IBC-
werk' (per 1/1/2015) 

Melding aan bevoegd gezag 

IPO-beleid par. 2.8 

Art. 11 Bsb 

Art. 32 lid 2 Bbk 

(tenminste 4 weken voor 
toepassen) 

Art. 32 Bbk 

(4 weken voor 
toepassen) 

Inspectie bij aanleg 

Geen eisen 

Geen eisen 

Geen eisen, m.u.v. i.g.v. 
afwijkingen t.o.v. 

ontwerp: 

Art. 3.9.6 lid 2 Rbk 

Art. 3.9.6 lid 1 Rbk:  
Protocol 6901 

(door erkende instelling) 
(1/1/14 – 1/1/15 
overgangsjaar) 

Inspectieverplichting? 

Ja, volgens 
Uitvoeringsregeling Bsb, 
Bijlage H, Bijlage 1 óf 
Hoofdstuk 6 Protocol 

6902 

Ja, volgens 

Uitvoeringsregeling Bsb,  

Bijlage H, Bijlage 1 óf 
Hoofdstuk 6 protocol 

6902 

Ja, IBC-werken 
aangelegd ttv Bbk: 

Hoofdstuk 4 Protocol 
6902 (door erkende 

instelling) 

Ja, IBC-werken 
aangelegd ttv Bbk: 

Hoofdstuk 4 Protocol 
6902 (door erkende 

instelling) 
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De 1e druk van IPO-interimbeleid en niet-standaardtoepassingen zijn niet 
beschreven in Protocol 6902. 
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WIJZE VAN ‘INPASSEN’ IN 6902  

 Eisen uit UR Bsb vergelijken met huidige eisen 
6902 

 Zie tabellen par. 6.2.3 

 Onderscheid: 

 Wettelijk verplicht: Wet- en regelgeving van 
toen en (agv overgangsrecht) ook van nu 

 Aanvullend: conform huidige stand der 
techniek  

 Deze 2 elementen ook in de Verklaring Staat 
van het werk 

 







AANTAL EN OMVANG IBC-WERKEN  

 Andere constatering: 

 Er is weinig bekend over aantal en omvang 
van IBC werken ttv IPO/Bsb 

 In documentatie 

 Bij personen (ook bevestigd door personen 
die destijds goed ingevoerd waren in 
materie en praktijk.) 

 Indruk 

 In die tijd matig/niet geregistreerd. 

 Te weinig budget & mankracht. 

 Dat maakt 6902/H.6 zeer relevant 

 



NADERE INFORMATIE 

 Ter inzage tot 5 april: 

 http://www.sikb.nl/nieuws/2017/ibc-locaties-
een-zorg-apart-ontwerp-wijziging-
inspectierichtlijn-as-6900- 
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VRAGEN 

 



AANSLUITING BIJ PRAKTIJK 

 Hoe sluit dit aan bij je praktijk: 

 Kom je IBC-werken tegen? 

 Zo ja, hoe liggen ze erbij? 

 Wat zijn je ervaringen? 

 



BETEKENIS 

 Is het naar jouw idee nodig dat inspectie van 
deze werken een hogere prioriteit krijgt? 

 Wat dient er in jouw situatie te gebeuren?  

 (gemeente, omgevingsdienst, RWS, 
waterschap, …) 

 


