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SIBK webtools “digitaal toezicht” 

•  Bestaande webtools Bbk   
–   Bbk-B: beoordelen van meldingen 

–   Bbk-T: toezicht in het veld 
• Toetsing constateringen in het veld 

• Vastlegging bevindingen 

 

–   Beide: toepassen in oppervlaktewater 

• www.sikb-bbkb.nl 

• www.sikb-bbkt.nl 
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SIBK webtools “digitaal toezicht” 

•   Ontwikkelingen webtools 
– Actualisatie bestaande app’s  

– Bbk-B: beoordelen van meldingen 
• Uitbreiding webtool toepassen landbodem 
• Koppeling digitaal meldformulier  
• Basis leggen voor potentiële koppeling met  

Inspectieview 

– Vooralsnog geen uitbreiding Bbk-T voor  
     landbodem 



Bbk-B 

http://www.sikb-bbkb.nl/nieuw/blok2.php
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• Uitbreiding en actualiteit SIKB-webtool 
beoordeling 
– Gestructureerde en uniforme  

beoordeling van meldingen Bbk 

–  Gebruik van basisgegevens uit  
XML melding Bbk 

– Controle erkenningen via  
de webtool 

– Vastleggen beoordeling in  
Meldpunt bodemkwaliteit 

• Basis voor uitbreiding naar inspectieview 



Bbk-B: Beoordeling van meldingen 

– Wat is juist? 

– Hoe beoordeel je dat? 
– Wat behoort tot jouw bevoegdheid? 

Melding Bbk

Digitale 

melding 

XML

Beoordelen op tijdigheid

Beoordelen op volledigheid

Beoordelen op juistheid

Art. 42 lid 1 Bbk

Art. 42 lid 2 Bbk

Art. 18, 38 en 40 Bbk
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Synergie meldpunt  
bodemkwaliteit 

Meldpunt 
bodemkwaliteit 

Meldpunt 
bodemkwaliteit 

XML

Melding art. 42 

Bbk

PDF

Beoordeeling 

melding BG

Beoordeling door 
bevoegd gezag 

inlezen 
opslaan 



Bbk-B: het proces 

Melding 

toepassen 

grond of bagger

art. 42 Bbk

MELDPUNT 

BODEM-

KWALITEIT

XML

Doorsturen naar 

bevoegd gezag

Beoordelen 

melding binnen 5 

werkdagen door 

Bevoegd Gezag

GEBRUIK 

BBK-B VAN 

SIKB

XML

Inlezen XML

Bbk-B gevuld met 

basisgegevens 

van de toepassing

Gestructureerde en uniforme 

beoordeling van de 

meldingen met 

gebruikmakend van digitale 

gegevens uit het 

meldformulier

PDFVia site van 

RWS WVL

Bbk-B doorlopen

VRAGEN 

BEANT-

WOORDEN

CONTROLE 

ERKEN-

NINGEN

Verslag 

beoordeling 

melding

Opslaan op 

meldpunt 

bodemkwaliteit

Erkenningen- en 

persoonsregistratiecontrole 

automatisch via Bbk-B

Synergie Bbk-B en 

Meldpunt 

bodemkwaliteit



Tot besluit… 

 

• www.checklist-bodembescherming-sikb.nl 

• www.checklistbodembeschermingsikb.nl 
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