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Managementsamenvatting 

Deze quick scan marktanalyse brengt globaal in beeld welke marktactiviteiten een 
relatie hebben met de regelgeving die betrekking heeft op de Kwaliteitsborging van 
bodemwerkzaamheden en bodemproducten (de zogenaamde Kwalibo-regeling) en 
welk economisch belang hiermee is gemoeid (in €-omzet en banen).  

De Kwalibo-regeling omvat hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit en hoofdstuk 
2 van de Regeling bodemkwaliteit, inclusief bijlage C en D.  

Het beeld dat deze quick scan levert dient als aanvullende informatie op de 
beleidsevaluatie van de Kwalibo-regeling die momenteel wordt uitgevoerd.  

De quick scan richt zich op de analyse van 6 Kwalibo-sectoren:  

   
1. Bodemsanering, 
2. Reinigen en toepassen van grond en baggerspecie, 
3. Produceren en toepassen van bouwstoffen, 
4. Mechanisch boren, inclusief bodemenergiesystemen, 
5. Bodembeschermende voorzieningen, inclusief aanleg en inspectie, 
6. Support-sector (advies, certificeren, laboratorium, controle en toezicht). 

 

De analyse omvat 3 stappen: 

 

1. Analyse van CBS-gegevens, 

2. Analyse van de 5348 erkenningen van bedrijven en organisaties, 

3. Analyse van 30 representatieve bedrijven in de diverse sectoren. 

 

Dit leidt tot een raming van de marktomzet gerelateerd aan de Kwalibo-regeling1 van 

€ 5 miljard per 2017 door 24.700 werkzame personen (banen). De toegevoegde 

waarde - zijnde de bedrijfsomzet min de inkoopwaarde - hiervan bedraagt circa € 2,8 

miljard. 

 

Ter vergelijking, het Bruto Binnenlands Product, ook wel BBP ofwel de totale 

toegevoegde waarde van de Nederlandse economie bedroeg in 2017 € 725 miljard 

door een beroepsbevolking van 8,5 miljoen. Daarmee heeft grofweg 0,3-0,4% van de 

Nederlandse economie te maken met de Kwalibo-regeling.  

 

De berekening per sector en de koppeling naar de Standaard Bedrijfsindeling, de SBI-

klassen zoals gehanteerd door het CBS, is gepresenteerd in de navolgende 

overzichtstabel. Daarin is de support-sector apart onderscheiden om meer 

transparantie te geven in de koppeling naar het type economische gegevens en 

bedrijfsactiviteiten. Tot de support-sector behoren de activiteiten die voor een 

belangrijk deel toeleveren aan de 5 andere sectoren, echter niet specifiek daaraan 

toerekenbaar zijn, zoals advies, certificering, laboratoria, controle en toezicht.   

 
1
 De begrippen ‘marktomzet gerelateerd aan Kwalibo’ en ‘toegevoegde waarde’ zijn toegelicht in 

hoofdstuk 2, p.7.  
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Wij benadrukken dat de uitgevoerde analyse het karakter van een quick scan heeft  

en daarom slechts een globaal beeld schetst. Voor het opstellen van een meer 

specifiek beeld van de markt zou uiteraard meer onderzoek nodig zijn geweest. 

Desondanks geeft deze quick scan een redelijk getrouw beeld op hoofdlijnen. 

 

Overzichtstabel: Marktomzet en banen gerelateerd aan de Kwalibo-regeling in 2017.    

 

Sector (gerelateerd aan Kwalibo) Standaard 

Bedrijfsindeling 

klassecodering 

Omzet  

2017 

in mln. € 

Banen  

2017 

x 1000 

Bodemsanering 39, 382  550 3,7 

Reiniging en toepassen grond en bagger 382  500 1,4 

Produceren en toepassen bouwstoffen 08,23,38,41,42 2.400 8,4 

Mechanisch boren en bodemenergie 431 800 5,7 

Bodembeschermende voorzieningen 422 150 0,3 

Support-sector 7112 600 5,2 

Totaal  5.000 24,7 

 

In bovenstaande overzichtstabel zijn niet de activiteiten van de overheid opgenomen, 

omdat CBS hiervan geen informatie verzamelt. 

 

De cijfers uit de overzichtstabel zijn mede gebaseerd op een analyse van circa 30 

representatieve bedrijven en hun activiteiten in een of meerdere sectoren. De 

omvang van de bedrijven loopt sterk uiteen van lokaal of regionaal actieve bedrijven 

tot mondiaal opererende bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard per jaar.  

 

De omvang van aan de Kwalibo-regeling gerelateerde activiteiten is daarnaast  

getoetst aan een inventarisatie van de meer dan 5.000 Kwalibo-erkenningen van 

bedrijven, processen, producten en personen. De inventarisatie geeft vanuit een 

ander perspectief dan de marktanalyse een beeld van de bedrijfssectoren die in de 

praktijk te maken krijgen met de Kwalibo-regeling. Dit beeld is waar mogelijk gebruikt 

voor de onderbouwing van de cijfers in de overzichtstabel.     

 

 

 

  

  



Quick scan marktanalyse Kwalibo 

 

 

 

www.ffact.nl      5 

1 Inleiding 

Op 25 april 2019 heeft het ministerie van IenW aan FFact opdracht verleend om een 
quick scan marktanalyse Kwalibo uit te voeren. De quick scan dient als  aanvullende 
informatie op de beleidsevaluatie van de Kwalibo-regeling die momenteel wordt 
uitgevoerd. De Kwalibo-regeling omvat hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit 
(Bbk) en hoofdstuk 2 van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk), inclusief bijlage C en D 
van deze regeling.  

Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Het is één van de 
maatregelen om het bodembeheer te verbeteren. Bedrijven komen in aanraking met 
de Kwalibo-regeling op diverse manieren. Kwalibo richt zich op de kwaliteit én 
integriteit van de bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in 
beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten.  

In de Rbk zijn 22 werkzaamheden omschreven waarvoor een erkenning nodig is, te 
verdelen in 98 deelwerkzaamheden (scopes).  De uitvoering van deze 
werkzaamheden is beschreven in: 

 61 beoordelingsrichtlijnen 

 39 protocollen 

 32 normen en publicatiebladen.  

Het bevoegd gezag ziet er op toe dat deze instrumenten gebruikt worden en mag 
alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de 
personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer 
vervullen zoals milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, 
veldwerk, certificatie of inspectie erkend zijn en onafhankelijk zijn van hun 
opdrachtgever (eigenaar/initiatiefnemer). Het is mogelijk om de bodemintermediair 
aan te spreken op zijn integriteit. Een erkenning kan worden geweigerd, ingetrokken 
of geschorst als de erkende persoon of instelling een wettelijk voorschrift heeft 
overtreden dat verband houdt met het bodembeheer. 

Doelstelling 

 

De doelstelling is om door middel van een quick scan marktanalyse een overzicht te 

krijgen van de sectoren die direct of indirect zijn gerelateerd aan de Kwalibo-regeling. 

De quick scan richt zich op de volgende Kwalibo-sectoren:  

   
1. Bodemsanering, 
2. Reinigen en toepassen van grond en baggerspecie, 
3. Produceren en toepassen van bouwstoffen, 
4. Mechanisch boren, inclusief bodemenergiesystemen, 
5. Bodembeschermende voorzieningen, inclusief aanleg en inspectie, 
6. Support-sector (advies, certificeren, laboratorium, controle en toezicht). 

 

De intentie van de quick scan is om met een beperkte inspanning het zicht op de 

(omvang van de) markt te verbeteren. Dit gebeurt door marktsectoren en -

segmenten te onderscheiden en te analyseren of de bedrijfsactiviteiten in aanraking 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/kwalibo/kwalibo-overheden/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/kwalibo/kwalibo-overheden/
https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/
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kunnen komen met de Kwalibo-regeling. Hiervan berekent de quick scan de omzet, 

de toegevoegde waarde en het aantal banen. De quick scan berekent niet de omzet 

of de banen die wegvallen als de Kwalibo-regeling niet meer zou bestaan. Dit zijn de 

op Kwalibo gebaseerde werkzaamheden die een veel beperktere omvang hebben. De 

quick scan gaat ook niet over de vermeden kosten, of de vermeden omzet, door 

fouten die niet gemaakt worden tengevolge van het gebruik van de Kwalibo-regeling.  

 

Aanpak 
 
Bij de marktanalyse is in 3 stappen gewerkt van grof naar fijn.  
 
1. De CBS gegevens zijn geanalyseerd. Daarbij zijn de benoemde sectoren en 

activiteiten gekoppeld aan de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-klassen met 
codering) die in Nederland en Europa wordt gehanteerd. Dit geeft de contouren 
van de marktomvang. 
 

2. Er is een analyse uitgevoerd naar de 5348 erkenningen. Bodemplus geeft op haar 
website alle erkenningen weer. Deze database van erkende bedrijven en 
personen is in samenwerking met Bodemplus verfijnd naar de marktsegmenten 
waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Dit geeft een verfijnder beeld van de 
belangrijkste activiteiten die gerelateerd zijn aan Kwalibo. 
 

3. Er zijn representatieve erkende bedrijven per marktsegment geselecteerd. Deze 
zijn in beeld gebracht op basis van jaarverslagen, branche-informatie en 
projecten. Dit geeft een verificatie op basis van bedrijfsgegeven van de analyses 
van stap 1 en 2. Met behulp van alle analyses is een omzet en aantal werkzame 
personen per Kwalibo-sector berekend.   
 

Van 4 t/m 6 juni 2019 is aan 4 klankbordgroepen het conceptrapport van 28 mei 

2019 gepresenteerd. Tijdens de presentaties van elk circa 30 minuten zijn de reacties 

geïnventariseerd. Na 6 juni 2019 zijn aanvullend 3 schriftelijke reacties ontvangen. 

Deze zijn samen met de mondelinge reacties verwerkt in het tweede conceptrapport 

van 28 juni 2019. De overige reacties zijn verwerkt in dit definitieve rapport. 

 

Een belangrijkste aanvulling naar aanleiding van de reacties is dat de support-sector 

principieel als 6e sector is onderscheiden in de analyse. Daarnaast is naar aanleiding 

van een reactie van Stichting ODI/VDV2 afzonderlijk aandacht besteed, binnen 

marktsector 5, aan de inspecties van bodembeschermende voorzieningen.    

 
2
 ODI/VDV staat voor Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs voor Vloeistof Dichte Voorzieningen. 
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2 Analyse van CBS gegevens 

Het CBS publiceert economische gegevens van diverse sectoren, ingedeeld op basis 

van een Standaard Bedrijfsindeling (SBI) met een codering van 2 (hoofdklasse) tot 4 

cijfers (subklassen). De SBI geeft een hiërarchische indeling van economische 

activiteiten3, echter komt niet overeen met de sectoren die op voorhand zijn 

benoemd voor analyse van de Kwalibo-regeling. De volgende SBI-klassen zijn verder 

geanalyseerd op samenhang met de Kwalibo-regeling (zie bijlage 1):  

1. Sanering en overig afvalbeheer (SBI 39) 

2. Afvalbeheer (SBI 38) 

3. Winning van delfstoffen en vervaardigen van producten (SBI 08 en 23) 

4. Overige bedrijfstakken (SBI 41-43 en 71). 

 

In tabel 1 is samengevat welke door CBS gerapporteerde netto-omzet en aantal 

banen (soms gebaseerd op aantal werknemers) op jaarbasis naar onze raming zijn 

verbonden aan de activiteiten die gerelateerd zijn aan de Kwalibo-regeling.  

 

Gerelateerd aan Kwalibo betekent dat de omschreven bedrijfsactiviteiten in de 

praktijk te maken krijgen met de Kwalibo-regeling. Onze raming voor het percentage 

van deze activiteiten is per bedrijfsklasse in dit hoofdstuk onderbouwd en toegelicht. 

De raming is tevens waar mogelijk geverifieerd op basis van de analyse in hoofdstuk 

3 en 4.  Onze raming is gepresenteerd aan de 4 klankbordgroepen met de vraag om 

te reageren als de raming niet met hun beeld overeenkomt.   

 

Per SBI klasse is de toegevoegde waarde berekend door de bedrijfsomzet min de 

inkoopwaarde te nemen. De toegevoegde waarde aan het BBP van alle 

bedrijfsactiviteiten die beïnvloed worden door de Kwalibo-regeling bedraagt circa     

€ 2,8 miljard op een omzet van 5 miljard in 2017 (zie tabel 1). 

 

Tabel 1: Bedrijfsactiviteiten die beïnvloed worden door de Kwalibo-regeling per 2017 

SBI Bedrijfsklasse  %-relatie 

Kwalibo* 

Omzet 2017 

in mln € 

Banen 2017 

x 1000 

39 Sanering  100 % 500 3,6 

38 Reinigen, produceren 10-35 % 1.150 3,1 

08, 23 Delf- en bouwstoffen 5-20% 550 1,8 

41-43 Bouw, boren, grondverzet 0,1-25 % 2.200 11 

71.12 Advies + Ingenieurswerk 4 % 600 5,2 

Totaal   5.000 24,7 
* raming door FFact, zie tekst per SBI-klasse 

2.1 Bodemsanering - SBI 39 

 

SBI klasse 39 komt goed overeen met een van de benoemde sectoren voor 

onderzoek namelijk bodemsanering. SBI 39 omvat volgens CBS:  

 
3
 CBS,  SBI2008 versie 2018, update 2019, januari 2019. 
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 het saneren van verontreinigde bodems of (onder)waterbodems; 

 het saneren van verontreinigd grond- of oppervlaktewater;  

 het  verwijderen van asbest in woningen en gebouwen; 

 het saneren van (ondergrondse) opslagtanks; 

 en ook, bijzonder, het opruimen en onschadelijk maken van explosieven.  
 
Bovengenoemde werkzaamheden zullen in het algemeen door erkende intermediairs 
uitgevoerd moeten worden en altijd te maken krijgen met de Kwalibo-regeling. 
Daarmee is de omzet van SBI 39 voor 100% gerelateerd aan Kwalibo. 
 

Figuur 1 geeft aan dat de omzet in deze sector relatief stabiel is de afgelopen jaren 

en varieert van € 370-500 miljoen per jaar. De toegevoegde waarde vertoont een 

vergelijkbaar patroon tussen € 180-280 miljoen per jaar.  
 

 
 Figuur 1: Netto-omzet en toegevoegde waarde van de bedrijven in SBI 39 

 

  
 Figuur 2: Werkgelegenheid bij de bedrijven in SBI 39 
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Het patroon van figuur 1 volgt de bouw- en algemene economische ontwikkeling. 

Hiermee hangt saneringswerk vaak samen. Het dieptepunt van de activiteit lag in 

2009-2010. De toename in 2016 en 2017 geeft de opleving van de economie en 

daarmee samenhangende bouw- en ontwikkelactiviteiten weer. Figuur 2 geeft voor 

de werkgelegenheid een vergelijkbaar beeld, met zelfs nog duidelijker een toename 

vanaf 2013 resulterend in 3600 werkzame personen in 2017.  

 

2.2 Afvalbeheer - SBI 38 

 

SBI klasse 38 omvat drie subklassen die activiteiten omvatten die gerelateerd zijn aan  

de Kwalibo-regeling. Het betreft: 

 381, inzameling van afval, 

 382, behandeling van afval,  

 383, voorbereiding tot recycling. 
Hiervan heeft de inzameling van afval, SBI 381, de minste en naar onze inschatting 
nagenoeg geen relatie met Kwalibo.  
 
De behandeling van afval, SBI 382 omvat volgens CBS:  

 behandelen van door derden aangevoerde verontreinigde grond en 
baggerspecie (‘reiniging’), 

 exploitatie van vuilstortplaatsen (deels ‘toepassen’),  

 verwerking van onschadelijk afval (waaronder mest) door middel van 
verkleinen, verbranden, begraven, onderploegen, vergisten, ontgiften, 
neutraliseren, ontwateren en scheiden,  

 composteren van afval, 

 verwerking van drijfmest, 

 vernietiging van kadavers.  
 
Uit deze beschrijving volgt dat slechts enkele activiteiten van 382 te maken hebben 
met de Kwalibo-regeling. Composteren en de verwerking van mest en kadavers 
hebben te maken met strikte regelgeving echter niet direct met de Kwalibo-regeling. 
Het behandelen van grond en baggerspecie omvat het reinigen en heeft wel te 
maken met de Kwalibo-regeling. De exploitatie van stortplaatsen heeft voor een deel 
te maken met de Kwalibo-regeling (bijv. toepassen van grond en bouwstoffen). Onze 
raming is dat circa 35% van de activiteiten van SBI 382 (behandeling) is gerelateerd 
aan de Kwalibo-regeling 
 
De voorbereiding tot recycling (SBI 383) omvat volgens CBS een groot aantal 
activiteiten die uiteenlopen van het demonteren van e-waste en slopen van 
zeeschepen tot het terugwinnen van stoffen door mechanische of chemische 
processen. Gerelateerd aan de Kwalibo-regeling zijn de activiteiten: 

 het bewerken van slakken, vliegas e.d. tot grindvervangend granulaat of voor 
gebruik in de wegenbouw, 

 
De omvang hiervan is ca. 10% van de totale omzet in SBI 383. 
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Figuur 3 geeft de ontwikkeling van de omzet in de subklassen van SBI 38 en figuur 4 

de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De netto-omzet van de bedrijven die 

activiteiten binnen SBI 38 ontplooien en gerelateerd zijn aan de Kwalibo-regeling 

bedraagt per 2017 circa € 1.150 miljoen. Het zwaartepunt daarvan ligt in de sectoren 

reinigen en produceren van bouwstoffen. De toegevoegde waarde bedraagt circa 

60% van de netto-omzet ofwel € 700 miljoen in 2017. 

 

Tabel 2: Omzet en banen van de bedrijfsactiviteiten in SBI 38 (Afvalbeheer) 

gerelateerd aan de Kwalibo-regeling per 2017. 

SBI Bedrijfsklasse  % invloed 

Kwalibo* 

Omzet 2017 

in mln € 

Banen 2017 

x 1000 

382 Behandeling van afval  35 % 830 2,4 

383 Recycling  en produceren 10 % 320 0,7 

Totaal Reinigen en produceren  1.150 3,1 
* raming door FFact, zie tekst 

 
Figuur 3: Netto-omzet van de bedrijven in SBI 38 in mln Eur. 

 

 
 Figuur 4: Werkvolume voor SBI 38 op basis van werknemers in Fte *1000. 
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Figuur 4 geeft de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Er is berekend dat circa 2700 

werknemers (op fte basis) ofwel circa 3100 werknemers op basis van banen te maken 

hebben met de Kwalibo-regeling. Het volume neemt geleidelijk toe in de tijd. In 

vergelijking met figuur 1 en 2 blijkt dat SBI 38 arbeidsextensiever is dan SBI 39, 

bodemsanering.  

 

2.3 Winning van grondstoffen en vervaardigen producten SBI 08 en 23 

 

De inventarisatie van CBS gegevens in combinatie met het overzicht van de 

erkenningen (hoofdstuk 3 en 4) leidt er toe dat ook andere sectoren activiteiten 

omvatten die gerelateerd zijn aan de Kwalibo-regeling. De sector ‘produceren en 

toepassen van bouwstoffen’ is een sector die zich uitstrekt van activiteiten als 

zandwinning, produceren van bakstenen tot vervaardigen van keramische producten. 

Op basis van de SBI betreft het activiteiten in volgende SBI-klassen die gerelateerd 

zijn aan de Kwalibo-regeling: 

 SBI 08 Delfstofwinning (geen olie en gas) 

 SBI 23 Bouwmaterialen, specifiek 235 en 236 (cement, kalk, gips, beton).  

 

SBI 08 omvat de winning van zand, grind en klei (SBI 081) en vanwege deze 

producten gerelateerd aan de Kwalibo-regeling. Ook de winning van turf, zout en 

overige delfstoffen zoals gips, mergel en kalk (SBI 089) valt hieronder, echter deze 

activiteiten zijn niet gerelateerd aan de Kwalibo-regeling. CBS geeft geen uitsplitsing 

van SBI 08. De omzet in de periode 2010-2017 varieert van € 960 tot 1.290 miljoen 

per jaar, met een toegevoegde waarde van circa 46% van de omzet. Het aantal 

werkzame personen varieert in dezelfde periode van 2.100 tot 2.600. Wij ramen dat 

circa 20% van SBI 08 aan de Kwalibo-regeling is gerelateerd. 

 

SBI 23 omvat een grote variatie aan producten, waarvan enkele specifiek aan de 

Kwalibo-regeling zijn gerelateerd. De omzet van de totale SBI 23 bedraagt in de 

periode 2009-2017 tussen € 5,6 en 6,8 miljard per jaar, met een piek in 2011 en een 

dal in 2015. De toegevoegde waarde is circa 52% van de omzet. Het aantal werkzame 

personen in dezelfde periode bedraagt 25.500 tot 31.000. De subklasse SBI 236, 

beton-, gips- en cementwarenindustrie, specificeert CBS apart met een omzet van € 

2,5 tot 3,4 miljard per jaar in de periode 2009-2017 met vergelijkbare pieken en 

dalen als geheel SBI 23. SBI 236 heeft de omvang van circa 50% van de totale SBI-

klasse 23, ook voor het aantal werkzame personen.   

 

Voor een raming van de omvang van aan de Kwalibo-regeling gerelateerde 

activiteiten houden wij rekening met de subklasse gegevens, vooral van SBI 236. Van 

deze bedrijfsactiviteiten ramen wij dat 5-10% gerelateerd is aan de Kwalibo-regeling. 

Dit geeft een geraamde totale omvang voor SBI 23 van circa 5% van de activiteiten 

gerelateerd aan de Kwalibo-regeling. Tabel 3 geeft het overzicht voor de 

bedrijfsklassen SBI 08 en 23. 

 
  



Quick scan marktanalyse Kwalibo 

 

 

 

www.ffact.nl      12 

Tabel 3: Bedrijfsactiviteiten in de winning van delfstoffen en de vervaardiging van 

bouwstoffen gerelateerd aan de Kwalibo-regeling per 2017. 

SBI Bedrijfsklasse  % invloed 

Kwalibo* 

Omzet 2017 

in mln € 

Banen 2017 

x 1000 

08 Winning delfstoffen  20 % 250 0,5 

23 Vervaardigen bouwstoffen  5 % 300 1,3 

Totaal Delf- en bouwstoffen  550 1,8 
* raming door FFact, zie tekst 

 

2.4 Overgie bedrijfstakken  SBI 41-43 en 71 

 

De inventarisatie van CBS gegevens, zie bijlage 1, maakt inzichtelijk en aannemelijk 

dat ook andere bedrijfsklassen activiteiten omvatten die gerelateerd zijn aan de 

Kwalibo-regeling. Bijvoorbeeld ‘mechanisch boren en bodemenergie’ en 

‘bodembeschermende voorzieningen’ zijn activiteiten in andere SBI-klassen. Wij 

hebben aan de hand van bijlage 1 beoordeeld dat de volgende SBI-klassen 

activiteiten bevatten die gerelateerd zijn aan  de Kwalibo-regeling: 

 SBI 41 Bouw (utiliteitsbouw en projecten) 

 SBI 42 Grond-, water- en wegenbouw 

 SBI 43 Gespecialiseerd werk in de bouw  

 SBI 71 Architecten, ingenieurs- en technisch advies, keuring en controle.  

 

SBI 412 omvat de aanleg van accommodaties en terreinen. Het is een enorm 

gevarieerde sector. De omzet in de periode 2009-2017 varieert van € 25 tot 35 

miljard per jaar. Het is nagenoeg onmogelijk exact aan te geven welk deel van de 

omzet beïnvloed wordt door de Kwalibo-regeling. 

 

SBI 422 is binnen SBI 42 het sterkst gerelateerd aan de Kwalibo-regeling en omvat het 

leggen van kabels, leidingen en riolen, waarvan overigens niet alle activiteiten onder 

de Kwalibo-regeling vallen. De omzet bedraagt in de periode 2009-2017 tussen € 3 en 

3,7 miljard per jaar. De variatie heeft geen relatie met die van de bouw. De 

activiteiten in SBI 42, exclusief het leggen van kabels, zijn gerelateerd aan aanleg. 

Gezien de beschrijving is onze raming dat slechts een klein deel is gerelateerd aan de 

Kwalibo-regeling. De totale omzet van SBI 42 varieert van € 13 tot 14,7 miljard per 

jaar (periode 2009-2017). 

 

De inspectie van voorzieningen in het kader van accreditatieschema’s (AS6700, 6800 

en 6900) valt onder SBI422, echter vormt een zelfstandige activiteit. 

Inspectiebedrijven vormen een zeer belangrijke schakel in het proces van de Kwalibo-

regeling. Zij bepalen immers of een voorziening of object in orde is en in aanmerking 

komt voor de goedkeuring die daarvoor wettelijk is vastgelegd. De inspectiebedrijven 

zijn daartoe erkend door de Minister. De omzet van dit marktsegment bedroeg 

volgens branchevereniging ODI/VDV in 2017 € 10 miljoen door een inzet van 60 Fte. 
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SBI 431 is een duidelijk aan de Kwalibo-regeling gerelateerde activiteit met 

sloopbedrijven en grondwerk. Hiervan betreffen de subklassen 4312 en 4313 resp. 

grondverzet en proefboren, onder andere voor monstername. Van deze subklassen 

zijn geen economische cijfers beschikbaar en het aandeel in het totaal is niet bekend. 

Wij ramen het aandeel op 25% omdat niet alle activiteiten in de praktijk met Kwalibo 

in aanraking zullen komen. Subklasse 4311 betreft het slopen van bouwwerken, 

waarvan de relatie met de Kwalibo-regeling naar verwachting gering is. De omzet van 

SBI 431 loopt van 2009 tot 2017 geleidelijk op van € 2,3 tot 3,2 miljard per jaar.         

  

SBI 7112 omvat ingenieurs- en overig technisch werk en advies. De activiteiten 

hebben een zeer breed spectrum. Daaronder behoren ook milieu, milieuadvies, 

grondbouw, bodemonderzoek, laboratoria en certificatiesystemen. De omzet loopt 

op van € 12 tot 14,5 miljard per jaar in de periode 2009-2017. Wij ramen op basis van 

een inschatting van de soort werkzaamheden dat circa 4% gerelateerd is aan de 

Kwalibo-regeling.  

 

Op basis van onze ramingen is het overzicht in tabel 4 samengesteld. De toegevoegde 

waarde van de netto-omzet varieert van 35% voor de bouw tot 70% voor het 

ingenieurswerk en bedraagt gemiddeld 55%. 

 

Tabel 4: Bedrijfsactiviteiten in de bouw, grondboor- en adviesbranche gerelateerd 

aan de Kwalibo-regeling per 2017. 

SBI Bedrijfsklasse  % invloed 

Kwalibo* 

Omzet 2017 

in mln € 

Banen 2017 

x 1000 

41.2 Bouw  0,1 % 350 0,2 

42 Gww excl. leggen kabels  0,1 % 150 0,1 

42.2 Leggen van kabels 25 % 900 5 

43.1 Sloop en grondwerk 25 % 800 5,7 

71.12 Ingenieurswerk 4 % 600 5,2 

Totaal Bouw, boren, advies  2.800 16,2 
* raming door FFact, zie tekst 

Milieukosten van bedrijven 

CBS geeft ook een overzicht van de milieukosten die bedrijven zelf maken voor het 

onderwerp bodem. De omvang hiervan varieert tussen 2012 en 2016 tussen € 95 en 

118 miljoen per jaar. De raming ligt veel lager dan het totaal aan activiteiten dat 

gerelateerd is aan de Kwalibo-regeling en daarom is deze bron, vooral in verband 

met de kans op dubbeltelling, niet meegeteld in de ramingen. 

 

Omvang van de activiteiten van overheden 

Diverse activiteiten van de publieke sector, denk aan een gemeentelijke grondbank 

of een waterschap dat uitvoerend werk verricht, krijgen te maken met de Kwalibo-

regeling. De omvang van deze activiteiten is niet in de gegevens van het CBS 

opgenomen.  
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3 Analyse van de erkenningen 

De erkenningen vervullen een belangrijke rol in de Kwalibo-regeling. Op de website 

van RWS-Bodemplus (www.bodemplus.nl) is het mogelijk om een overzicht op te 

vragen van erkende intermediairs (instellingen/bedrijven) en geregistreerde 

personen. Dit geeft de mogelijkheid om aan de hand van deze basisgegeven de 

marktomvang te verkennen op grond van: 

 Aantal erkenningen en registraties (analyse Bodemplus) 

 Erkende bedrijven per normdocument 

 Erkende bedrijven per sector.  

 

3.1 Aantal erkenningen en registraties 

 

Een totaal overzicht op basis van de database leidt per 17.05.2019 tot weergave van 

5.348 erkende bedrijven en organisaties. Bodemplus geeft aan dat het circa 3.900 

erkenningen van bedrijven betreft en de overige circa 1.450 betreffen erkende 

organisaties waarbinnen circa 4.450 personen zijn geregistreerd. Meerdere 

registraties per persoon zijn mogelijk. Deze personen zijn in dienst van de erkende 

organisatie, bijvoorbeeld een adviesbureau. Ook bedrijven hebben vaak meerdere 

erkenningen, namelijk per procesdocument.  

 

Bodemplus heeft begin 2019 een analyse uitgevoerd en kwam daarbij tot de  

inzichten van figuur 5 en 6. Zoals eerder aangegeven kan het afwijkingen geven 

omdat dubbeltelling mogelijk is. In figuur 5 is ook het aantal van 8 

certificaatnummers, afkomstig van 7 certificerende instellingen, voor de erkenningen 

in het kader van de Kwalibo-regeling opgenomen. Het oppervlak is vanwege de 

geringe omvang slecht herkenbaar. 

 

 
Figuur 5: Overzicht van de erkenning van bedrijven voor een normdocument. 

http://www.bodemplus.nl/


Quick scan marktanalyse Kwalibo 

 

 

 

www.ffact.nl      15 

 
Figuur 6: overzicht van de registraties van personen bij erkende organisaties. 

 

Het overzicht geeft aan dat het om een groot aantal erkenningen gaat. Bodemplus 

geeft aan dat in 2017 2.297 erkenningen zijn verleend. Hiervan betroffen 1.159 een 

administratieve omzetting (nieuw certificaat). Het zoekmenu van Bodemplus, waarop 

te zien is welke bedrijf een erkenning heeft, is in 2017 ongeveer 37.600 keer 

geraadpleegd. Daarmee staat het zoekmenu in de top 5 van meest bezochte sites van 

het I&W.    

 

De registraties van personen zijn voor de functies monsternemer, veldwerker en 

milieukundig begeleider in de database van RWS-Bodemplus opgenomen en 

terugvindbaar op de naam van de erkende organisatie (intermediair). Een ander deel 

van de functies is enkel bij het bedrijf en de certificerende instelling geregistreerd 

(projectleider partijkeuring, projectleider asbestonderzoek en projectleider 

milieukundige begeleiding) en daarmee niet terugvindbaar. 

 

Indicatief heeft Bodemplus de economische waarde van de Kwalibo-regeling geschat 

op basis van de volgende calculatie:   

 3.713 erkenningen van instellingen en organisaties;  

 gemiddelde jaaromzet per erkenning € 500.000; 

 totaal omzet sector € 1,5 miljard per jaar. 

 

De verwachting van Bodemplus is dat de economische waarde vele malen groter is, 

mogelijk een factor 2 tot 5. Deze range sluit aan bij de marktanalyse op basis van CBS 

gegevens zoals in hoofdstuk 2 is gerapporteerd.  

 

3.2 Erkende bedrijven per normdocument 

 

Een verdere analyse van de database met erkenning is uitgevoerd door per 

normdocument de erkende bedrijven te sorteren en beoordelen. Dit geeft inzicht in 

het aantal bedrijven dat in een marktsegment, gekarakteriseerd door de norm, actief 

is. Het geeft een indicatie van de marktomvang.  
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In tabel 5 zijn de protocollen, c.q. marktsegmenten, waarvoor meer dan 50 bedrijven 

(vestigingen) zijn erkend weergegeven. De som van deze erkenningen geeft aan dat 

het grootste deel van de erkende bedrijven in deze 14 marktsegmenten actief is.   

 

Tabel 5: Protocollen met een marktomvang van ten minste 50 erkende bedrijven, c.q.  

   bedrijfsvestigingen, ingedeeld naar marktsectoren (hoofdstuk 1).      

Protocol Activiteit/marktsegment Sec-

tor 

# Erken-

ningen 

SIKB 7000 uitvoering van bodemsaneringen 1 778 

KBI 6000-21 bodemenergiesystemen bovengronds 4 646 

9335-1/4  grond 2 457 

SIKB 11000 bodemenergiesystemen ondergronds 4 285 

5070 vooraf vervaardigde betonproducten 3 205 

9338 betonmortel en cementgebonden mortels 3 200 

SIKB 2100 mechanisch boren 4 159 

2506 recyclinggranulaten 3 150 

SIKB 7500 bewerken van verontreinigde grond en bagger 2 145 

9321 mil.hyg. kwaliteit van industriezand en -grind 3 105 

52230 keramische producten 3 98 

K902-905 Tanksaneringen en -reiniging 1 86 

9313 zand uit dynamische wingebieden 3 84 

9324 groevesteen in ongebonden toepassingen 3 62 

SIKB 7700 aanleg of herstel vloeistofdichte voorziening 5 61 

Totaal    3521 

 

Naast de activiteiten van tabel 5 zijn de volgende (niet weergegeven) 

marktsegmenten wel belangrijk:   

 overige bouwstoffen en -producten (voor zover niet in tabel 5),  

 inspecties van voorzieningen (SIKB AS 6700 - AS 6900), 

 laboratoria (AP04, AS3000),  

 3 marktsegmenten waarvoor persoonlijke erkenning van belang is (figuur 6) 

en die hoofdzakelijk adviesbureaus betreffen, 

 overheidsactiviteiten.  

 

Inspecties van voorzieningen 

Inspecties van voorzieningen (AS 6700), tankinstallaties (AS 6800) en IBC-werken (AS 

6900) betreffen een aparte zelfstandige activiteit die niet onder de support-sector 

vallen. De schema’s en protocollen zijn in bijlage 2 opgenomen. 

 

Activiteiten in de support-sector 

De andere niet in tabel 5 opgenomen activiteiten en de bijbehorende erkende 

bedrijven zijn meestal niet te relateren aan de support-sector. Hieronder vallen 

enkele activiteiten die onder accreditatie plaatsvinden (laboratoria) of op basis van 

registratie van personen bij erkende organisaties. Om de matrix van de activiteiten in 

de support-sector te illustreren als bijlage 3 een bijlage opgenomen die beschikbaar 
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is op de website van bodemplus en die aangeeft welke certificerende instellingen 

actief zijn voor de protocollen van tabel 5. Elk van de 7 certificerende instellingen 

bedient (support) meerdere protocollen (activiteiten/marktsegmenten). De 

activiteiten die onder accreditatie plaatsvinden (o.a. AP04, AS3000 en ) ontbreken in 

het overzicht omdat geen sprake is van certificering maar van accreditatie. In het 

overzicht van bijlage 3 komen wel de activiteiten voor waarvoor een registratie van 

personen is vereist (SIKB 1000, 2000 en 6000).  

 

Overheidsactiviteiten 

Overheidsactiviteiten komen niet voor in de schema’s. Wel zijn meerdere activiteiten 

gerelateerd aan de Kwalibo-regeling, waaronder nog niet genoemd de 

kwaliteitsborging voor de overheid in de vorm van SIKB Normblad 8000. Hieraan 

nemen 41 provincies, gemeenten en omgevingsdiensten deel. Overheden voeren 

eveneens advieswerk en toezicht uit. 

 

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat overheden activiteiten uitvoeren in de 

marktsectoren die niet in CBS-gegevens zijn opgenomen. Overheden hebben wel een 

erkenning als zij vergelijkbare activiteiten uitvoeren en zijn opgenomen in de 

aantallen genoemd in dit hoofdstuk. 
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4 Bedrijven actief in de sectoren 

De database met erkenningen is benut om per activiteit een indicatie te krijgen welke 

bedrijven het sterkst vertegenwoordigd zijn. Die indicatie is gebaseerd op het aantal 

erkenningen per bedrijf (per locatie, per (sub)protocol). Er is verondersteld dat de 

bedrijven met de meeste erkenningen representatief zijn voor hun marktsegment.  

 

Per sector zijn de representatieve bedrijven kort gekarakteriseerd op basis van 

openbaar beschikbare documenten zoals:  

 Jaarverslagen  

 Marktdocumenten van branches (sectoren) 

 Projectbeschrijvingen en andere publiek beschikbare informatie.  

 

Aan de hand van deze analyse van circa 30 bedrijven is een beeld verkregen van de 

activiteiten in de 5 sectoren en de support-sector. De omvang van de bedrijven loopt 

sterk uiteen van lokale en regionaal actieve bedrijven tot mondiaal opererende 

bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard per jaar.  

 

Afsluitend is per sector de relatie gelegd met de raming van de omvang op basis van 

CBS zoals in hoofdstuk 2 is gegeven. Met deze informatie is een zo nauwkeurig 

mogelijke raming gemaakt van de aan de Kwalibo-regeling gerelateerde omzet. Deze 

is weergegeven in tabel 6 (overzichtstabel in de managementsamenvatting). 

 

Tabel 6: Omzet en werkzame personen per Kwalibo-sector, gerelateerd aan CBS 

gegevens per SBI-klasse voor 2017. 

Sector (Kwalibo) Standaard 

Bedrijfsindeling 

klassecodering  

Omzet 2017 

in mln € 

Banen 2017 

x 1000 

Bodemsanering 39, 382  550 3,7 

Reiniging en toepassen g. en bag. 382  500 1,4 

Produceren, toepassen bouwst. 08,23,38,41,42 2.400 8,4 

Mech. boren en bodemenergie 431 800 5,7 

Bodembeschermende voorzien. 422 150 0,3 

Support-sector 7112 600 5,2 

Totaal  5.000 24,7 

 

4.1 Bodemsanering 

 

De representatieve bedrijven in het segment van bodemsanering zijn actief in de 

grond-, weg- en waterbouwsector, namelijk: 

 Dura Vermeer, 

 Heijmans, 

 KWS Infra (onderdeel van Volker Wessels). 
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Het betreft bedrijven met een totale omzet van boven € 1 miljard per bedrijf per jaar. 

Heijmans en Volker Wessels zijn beursgenoteerd. Het infrasegment van Dura 

Vermeer, Heijmans en Volker Wessels heeft een omzet van resp.  € 500, € 654 en € 

1.414 miljoen in 2018. Het is duidelijk dat CBS deze volledige omzet niet heeft 

toegerekend aan SBI-klasse 39 (zie hoofdstuk 2). Bodem- en baggerwerk vormen een 

belangrijk deel van de infra-activiteiten. De bedrijven illustreren dit op hun websites 

wat betreft uitgevoerde projecten. De bedrijven doen in de breedte werk dat 

gerelateerd is aan de Kwalibo-regeling. Ter iIlustratie zijn in bijlage 4 de certificaten 

van KWS Infra opgenomen. Als 5% van de infra-activiteiten gerelateerd is aan 

Kwalibo-regeling gaat het voor deze 3 bedrijven gezamenlijk om € 125 miljoen per 

jaar. Dit geeft aan dat de Kwalibo-regeling een belangrijke factor is voor het werk van 

beursgenoteerde bedrijven met een werkterrein breder dan Nederland en behorend 

tot de categorie ‘grote bedrijven’. 

 

Het marktsegment tanksaneringen omvat duidelijk andere bedrijven. Er is nauwelijks 

overlap met bodemsanering en het betreft gespecialiseerde bedrijven zoals:  

 Reym 

 Teewissen  

 Hamer 

 Wubben.  

 

Het zijn bedrijven uit de tankreiniging- en olie-inzameling. De ervaring met het 

omgaan met tanks en olieproducten is belangrijk. Reym was onderdeel van Renewi 

en daarmee beursgenoteerd. De omzet van Reym bedroeg € 105 miljoen in 2017 en 

er werken 750 mensen. Ook andere onderdelen van Renewi zoal ATM en Mineralz 

zijn erkend voor Kwalibo-protocollen. Voor Renewi met een omzet van € 900 miljoen 

in 2018 is de Kwalibo-regeling een belangrijke basis voor de activiteiten.   

 

De omzetraming van € 500 miljoen op basis van CBS 9hoofdstuk 2) is te 

onderbouwen vanuit de activiteiten van de bedrijven en het grote aantal 

erkenningen (hoofdstuk 3). De Kwalibo-regeling gerelateerde omzet voor de drie 

geanalyseerde bedrijven is circa € 125 miljoen per jaar, terwijl zij samen 32 van de 

778 erkenningen bezitten. De omzet van de tankreiniging is op jaarbasis kleiner dan 

die van de saneringen. Wij ramen deze op € 50 miljoen per jaar. Daarbij verwachten 

wij dat deze omzet onderdeel uitmaakt van SBI 382 (afvalbeheer, bewerking).       

  

4.2 Reiniging en toepassen van grond en bagger 

 

De representatieve bedrijven in het segment van reiniging en toepassen komen uit 

de sector van grondbanken, bewerking van afval- en grondstromen en waterbeheer, 

bijvoorbeeld: 

 Grondbalans 

 Grondbank GMG  

 GBN groep  

 Den Ouden groenrecycling  

 Renewi  (ATM, Mineralz) 
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 van Werven 

 Attero 

 Afvalzorg 

 Waterschappen 

 Gemeentelijke grondbanken. 

 

ATM is een bedrijfsonderdeel van Renewi, eerder genoemd in paragraaf 4.1. ATM is 

een thermische reiniger die onder andere hergebruiksgrond produceert. De omzet 

bedraagt circa € 100 miljoen per jaar, vooral in gevaarlijk afval. De Kwalibo-regeling is 

daarbij belangrijk voor de specificaties van het product. Recent werd de productie 

tijdelijk teruggebracht en dat gaf direct een aantekening in de presentatie van de 

interim resultaten van 2018/2019 in november 2018. Ook andere bedrijven zijn actief 

in fysische grondreiniging of immobilisatie.  

 

GBN groep is een bedrijf dat voor een groot deel activiteiten uitvoert gerelateerd aan 

Kwalibo. Het opereert landelijk en heeft erkenningen voor een zestal activiteiten (en 

subactiviteiten) die vallen onder de Kwalibo-regeling. GBO is net als andere 

grondbanken lid van de Brancheorganisatie Grondbanken (BOG). De leden van de 

BOG zorgen samen jaarlijks voor de nuttige toepassing van bijna 10 miljoen ton licht 

verontreinigde grond, vanzelfsprekend volgens de wettelijke regelgeving en onder 

erkenning van BRL 9335.  

 

De waterschappen en de gemeentelijke grondbanken zijn de publieke partijen die 

activiteiten verrichten. Afvalzorg NV is 100% in handen van de provincies Noord-

Holland en Flevoland. Zij vervullen een belangrijke rol in het hergebruik van grond en 

bagger na natte of droge grondwerkzaamheden. 

 

De vergelijking met de raming van CBS voor reinigen en het produceren van 

bouwstoffen van € 1.150 miljoen per jaar geeft aan dat het onderdeel reinigen en 

grondbanken hiervan een deel uitmaakt. Wij ramen de omzet op € 500 mln. per jaar. 

Het overige deel van de omzet op basis van CBS behoort bij sector 3. 

 

4.3 Produceren en toepassen van bouwstoffen 

 

De representatieve bedrijven in het segment van het produceren en toepassen van 

bouwstoffen komen uit de sector van toelevering van bouwmaterialen aan de grond-

, weg-, water- en betonbouw, bijvoorbeeld: 

 MBI (beton) 

 Prefab beton 

 Excluton (beton, bestrating) 

 Mebin (cement) 

 Megamix (cement)  

 Holcim (cement)  

 Renewi (granulaten)  

 Theo Pouw (granulaten)  

 K3 zand en grind 
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 Roelofs zandwinning  

 Zand- en grindhandel Bruls 

 Wienerberger (steenfabrieken)  

 Spansen (brekers, zand)  

 Van Oord (zand) 

 Beelen (breker, zand)  

 Sagrex (o.a. groevesteen). 

 

De bedrijven lopen uiteen van regionaal sterke bedrijven (zandwinning) tot 

internationale beursgenoteerde bedrijven in de cementindustrie zoals Holcim. Bij 

MBI werken 350 steenmeesters dagelijks aan gecertificeerde betonproducten. Het is 

een voormalig Holcim-bedrijf dat vanaf 2017 weer in familiehanden is en 

samenwerkt met Martens beton op de Benelux markt. LafargeHolcim is op het 

gebied van cement een van de wereldspelers met 75.000 werknemers en een omzet 

van circa € 25 miljard in 2018, waarvan € 7 miljard in Europa.  

 

Een andere belangrijke groep aan bedrijven zijn de producenten van granulaten 

(puinbreken) en productie van zand. Theo Pouw is een van de vooraanstaande 

Nederlandse bedrijven met 500 medewerkers en diverse vestiging gericht op een 

bijdrage aan de circulaire economie. Beelen is een vergelijkbaar bedrijf met 400 

medewerkers en een omzet van € 130 miljoen in 2018 en ontstaan vanuit de 

sloopsector. Spaansen en Van Oord grondstoffen zijn gespecialiseerd in grondstoffen 

en logistiek, Van Oord vanuit de mariene invalshoek met zandzuigen en baggeren. 

 

Wienerberger is marktleider in keramische bouwproducten. Zij zijn lid van de 

branchevereniging KNB en produceren op basis van kleiwinning. In 2018 produceerde 

de sector 1 miljard aan waalformaat bakstenen met 1.264 medewerkers en een 

omzet van € 326 miljoen (jaarverslag KNB). Sagrex is onderdeel van de wereldwijd 

opererende Heidelberg cement groep. Ze zijn gericht op zandwinning en exploiteren 

groeves voor granulaten en hardsteen.    

 

De omzet die aan de Kwalibo-regeling is gerelateerd voor deze sector is door CBS 

ingedeeld in SBI 08, 23, 38, 41 en 42. De omvang van de ramingen op basis van CBS is 

te onderbouwen met de voornoemde analyse van de bedrijven.    

 

4.4 Mechanisch boren en bodemenergiesystemen 

 

De representatieve bedrijven in het segment van het mechanisch boren en aanleggen 

en exploiteren van boven- en ondergrondse bodemenergiesystemen geven een 

omvangrijk aantal bedrijven in voor- en installatietechniek, bijvoorbeeld: 

 Van Kessel sport en cultuurtechniek 

 Haitjema grondboorbedrijf 

 Luinstra bodemenergie 

 WKO Nederland 

 Duratherm 

 Tjaden 
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 Diverse installatiebedrijven. 

 

Het gaat om een groot aantal middelgrote bedrijven die in het algemeen regionaal 

tot landelijk opereren. Haitjema is hofleverancier grondboren en werkt met 65 

medewerkers door heel Nederland om bodemwarmte rendabel te maken. Luinstra is 

een specialist op het gebied van bodemenergiesystemen. WKO Nederland is 

vergelijkbaar en is erkend voor meerdere protocollen. Duratherm is een 

familiebedrijf dat 20 jaar actief is in de aanleg van bodemenergiesystemen. Tjaden is 

van origine een bouw- en boorbedrijf dat later gespecialiseerd is in bodemenergie. 

Het bedrijf maakt onderdeel uit van een Duits waterbouwbedrijf en werkt veel buiten 

Nederland.  

 

Hoewel het uitvoeren van mechanische boringen een al langer bestaande sector is, 

heeft de sector een impuls gekregen van de vraag naar bodemenergie. Er is een 

kleine branchevereniging GGBN waarin een deel van de bedrijven is 

vertegenwoordigd. Het is moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de omvang 

van de sector doordat het veelal kleine en middelgrote familiebedrijven betreft en  

informatie beperkt openbaar en beschikbaar is.  

 

De analyse van de bedrijven sluit aan bij de activiteiten die CBS rekent onder SBI 431 

en 432 (installaties). Deze laatste sector is enorm omvangrijk en heeft een omzet van 

circa € 17-20 miljard per jaar. Voor de meest nauwkeurige koppeling is de 

omzetraming van 431 toegerekend aan de sector boren en energiesystemen. De 

werkzaamheden gerelateerd aan energiesystemen zijn hiermee voor een belangrijk 

deel onderbouwd. Door het nieuwe type van werkzaamheden is het niet mogelijk om 

te spreken van een verificatie van de omzet voor deze specifieke sector.  

  

4.5 Bodembeschermende voorzieningen 

 

De markt van bodembeschermende voorzieningen is relatief klein en omvat 

bedrijven die uit de infrastructuur en projectontwikkeling afkomstig zijn, 

bijvoorbeeld: 

 Antea Groep 

 ZVS Eemnes 

 Heijmans Infra 

 Ecocare milieutechniek. 

 

Het gaat om onderdelen van grotere bedrijven zoals Heijmans en Antea groep of 

gespecialiseerde bedrijven. ZVS is een familiebedrijf met 70 medewerkers dat 

gespecialiseerd is in vloeistofdichte constructies zoals bij tankstations en andere 

bodembeschermende voorzieningen. Ecocare is onderdeel van de van der 

Werffgroep die projecten uitvoert op het gebied van Infra en milieutechniek. Antea 

groep is een groot ingenieurs- en adviesbureau met een uitvoerende tak (het 

voormalige Oranjewoud) en 3.100 medewerkers, waarvan 1.400 in Nederland en een 

omzet van ruim € 400 miljoen per jaar.  
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In dit qua omvang beperkte marktsegment opereren diverse type bedrijven vanuit 

verschillende invalshoeken. Het zijn bedrijven die gedreven zijn door duurzame 

oplossingen en vanuit dit perspectief voorzieningen aanleggen. Het werken onder 

certificaat en met erkenningen komt prominent naar voren in de bedrijfsfilosofie van 

de meeste bedrijven. 

 

De branchevereniging ODI/VDV geeft aan dat de bodem erbij gebaat is als er beter 

gehandhaafd wordt op de aanleg onder certificaat en erkenning en op de inspectie 

van voorzieningen door daartoe erkende bedrijven. Slechts een klein deel (5%) van 

de voorzieningen, inclusief de aangesloten bedrijfsrioleringen, wordt geïnspecteerd. 

Van de meeste bedrijfsrioleringen is niet bekend of die vloeistofdicht zijn en is niet 

inzichtelijk wat de omvang is van bodemverontreiniging ten gevolge van mogelijk 

falende rioleringen. ODI/VDV beveelt aan om bedrijfsrioleringen te inspecteren op 

vloeistofdichtheid, ook als dat (nog) niet wettelijk verplicht is. 

 

De bodembeschermende voorzieningen maken deel uit van de gww sector en 

vormen daarvan een specialistisch deel. Onze raming van de omzet voor SBI 42, 

onderdeel overige werkzaamheden, van € 150 miljoen per jaar sluit goed aan bij de 

informatie voor de individuele bedrijven. 

 

4.6 Support-sector 

 

De support-sector is gedefinieerd gedurende (en ten behoeve van) dit onderzoek en 

bestaat uit dienstverleners die in meerdere sectoren actief zijn, bijvoorbeeld: 

 SGS (inspectie, certificering, laboratoria) 

 KIWA (certificering, keuring en controle) 

 Alcontrol/Synlab (laboratoria) 

 AL-West (laboratoria) 

 Eurofins (laboratoria) 

 Antea Groep (advies, keuring en controle) 

 Arcadis (advies) 

 Tauw (advies) 

 HaskoningDHV (advies) 

 Geofox-Lexmond (advies, keuring en controle). 

 

SGS is wereldwijd marktleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en 

certificering. SGS heeft 97.000 werknemers en een omzet van circa € 6 miljard per 

jaar waarvan circa 40% in Europa. SGS is in vele sectoren actief. Bijlage 3 laat zien dat 

SGS en KIWA de belangrijkste certificerende instellingen (CI’s) zijn voor de Kwalibo-

regeling. KIWA behoort wereldwijd tot de top 20 in dezelfde sectoren als SGS en 

ontstond uit de Nederlandse drinkwaterbedrijven en heeft 4.500 medewerkers. De 

omzet van de CI’s voor het afgeven en onderhouden van de erkenningen is op basis 

van informatie uit de sector zelf geraamd op circa € 5-10 miljoen per jaar. Naast de 

erkenningen voeren de bedrijven specifieke inspecties en controles uit. 
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Een tweede belangrijk segment in de dienstverlening zijn de laboratoria. De 

laboratoria zijn geaccrediteerd voor AP04 en/of AS3000 om 

samenstellingsonderzoeken en milieuanalyses uit te voeren. Alcontrol, onderdeel van 

Synlab, AL-West, onderdeel van Agrolab en Eurofins voeren onder andere deze 

werkzaamheden uit. Eurofins is wereldwijd actief met 400 laboratoria, 35.000 

medewerkers en een omzet van ruim € 2 miljard per jaar. De omzet op het gebied 

van analyses vormt een belangrijke component van de omzet in SBI klasse 71.12 (zie 

hoofdstuk 2).  

 

De adviesbureaus zijn actief in diverse sectoren. Antea groep is genoemd in paragraaf 

4.5. Van de andere adviesbureaus heeft Tauw de meeste erkenningen en een 

specialisatie in bodem. Tauw heeft 1.200 medewerkers waarvan 850 in Nederland en 

behaalde een omzet van € 129 miljoen in 2018. Arcadis is het grootste 

ingenieursbureau van Nederland, beursgenoteerd en heeft wereldwijd 27.000 

medewerkers en een omzet van € 3,3 miljard in 2018. HaskoningDHV is nummer 3 in 

Nederland en heeft wereldwijd 6.000 medewerkers. Geofoxx, de nieuwe naam voor 

Geofox-Lexmond, is een kleiner Nederlands adviesbureau met 80 werknemers. 

 

Het overzicht van de support-sector geeft aan dat er bedrijven actief zijn die variëren 

van mondiale spelers zoals SGS, Eurofins en Arcadis, maar ook vele kleinere 

adviesbureaus. 

 

Op basis van de SBI vallen de activiteiten in SBI 7112. De omzet hierbinnen van aan 

de Kwalibo-regeling gerelateerd werk is geraamd op € 600 miljoen per jaar. Op basis 

van de verkenning van de bedrijven en hun werkzaamheden lijkt dit een redelijke 

benadering voor de omzet van de support-sector.   

  



Quick scan marktanalyse Kwalibo 

 

 

 

www.ffact.nl      25 

Bijlage 1: SBI toelichting 

Overgenomen uit SBI 2008, versie 2018, update 2019,  

Toelichting op de posten, januari 2019, CBS. 
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Bijlage 2: schema inspectie van voorzieningen 

Volgens mededeling van Stichting ODI/VDV zijn voor inspecties van voorzieningen de 

volgende schema’s en protocollen te onderscheiden: 

 
Accreditatieschema’s  

 AS 6700 (Voorzieningen) 

 AS 6800 (Tanksinstallaties) 

 AS 6900 (IBC-werken) 

Protocollen  

 6701 (visuele inspectie),  

 6702 (Geo-elektrische metingen), 

 6703 (Hydrologische metingen) 

 6704 (Luchttest) 

 6711 (Visuele inspectie en controle minerale lagen) 

 6801 (Kathodische bescherming), 6802 (WBM-controle) 

 6803 (Aarding en Potentiaalvereffening) 

 6811 (Keuring tank(opslag)installaties) 

 6901 (Inspectie bij aanleg IBC-werk) 

 6902 (controle staat van het IBC-werk) 
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Bijlage 3: matrix van erkende CI’s 
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Bijlage 4: voorbeeld van certificaten van KWS Infra 

 VCA **  en Petrochemie - scope: 

projecten in de grond-, weg- en waterbouw, uitvoeren van (water) 
bodemsanering of ingreep in de waterbodem, uitvoeren 
van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, productie van 
betonmortel, alsmede opsporen van Conventionele Explosieven. 
Werken in de risicogebieden van de railinfrastructuur. 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 CO2 Prestatieladder niveau 5 
 BRL 7000 protocol 7001 en 7004 
 BRL 9101 (CROW 96a/b) 
 FSC® - licentiecode FSC-C014245 
 SEB-erkenning 

Asfaltcentrales 

 BRL 9320 
 FPC conform NEN-EN-13108 

Breker Den Helder (incl. mobiele brekers en mobiele menger) 

 BRL 2506 

Breker Julianahaven 

 BRL 2506 
 BRL 9335 protocol 1 
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