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In deze notitie een samenvatting van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen die verwerkt zijn in 
de ontwerpversie van BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Dit overzicht is 
beperkt tot de wijzigingen met de naar verwachting grootste impact. In de ontwerpversie van de 
documenten zelf zijn alle voorgestelde wijzigingen zichtbaar gemaakt. 
 

1. BRL SIKB 2000 

• Par. 1.2: verwijzingen naar regelgeving afgestemd op wijzigingen in regelgeving.  

• Par. 2.2.3: mandaat veldwerker verduidelijkt. 

• Par. 2.2.4: koeling van monsters op veldwerkdag afgestemd op haalbare 
uitvoeringspraktijk. 

• Par. 2.2.6: passages over veiligheid in lijn gebracht met lijn om daarvoor zoveel mogelijk 
naar andere documenten te verwijzen. 

• Par. 3.3.2: competentie eisen zoveel mogelijk in lijn gebracht met resultaten project 
Harmonisatie competentie eisen. En in relatie tot MBO opleiding logischer opgezet. 
Daarnaast eenmalige cursus asbestherkenning voor alle veldwerkers verplicht. 

• Par. 3.5 (vooral 3.5.5): mogelijkheid geïntroduceerd om monsters van meerdere 
bemonsteringen op dezelfde dag op dezelfde locatie en door dezelfde persoon te 
combineren voor blanco bepalingen. 

 

2. Alle protocollen 

• Structuur vereenvoudigd en aantal eisen zoveel mogelijk verminderd. 

• Teksten vereenvoudigd en leesbaarheid vergroot.  

• Waar nodig teksten aangepast zodat deze naadloos aansluiten bij gewijzigde passages in 
NEN 5744 en 5766 en beoogde NEN 6693. 

 

3. Protocol 2001 

• Eis 4: Voorkomen vermenging grondlagen, grondwater en pulswater: in bepaalde situaties 
is het bij pulsboren niet meer nodig om vermenging te voorkomen. 

• Eis 6, Voorkomen menging grondlagen en grondwater: verduidelijkt dat de opsomming 
onder deze eis niet vrijblijvend is, maar verplicht toetsingskader. Daarnaast is 
schoonmaken van boormateriaal na elke boring in bepaalde situaties niet meer nodig. 

• Par. 10.3: bij onvoldoende cohesieve grond voor de reguliere methode voor het nemen van 
een steekbusmonster kan nu op een andere manier zo’n monster worden genomen.  

• Bijlage 2, Digitaal vast te leggen gegevens: diverse wijzigingen doorgevoerd. 
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4. Protocol 2002 

• Bijlage 2, Digitaal vast te leggen gegevens: diverse wijzigingen doorgevoerd. 
 

5. Protocol 2003 

• Nieuwe bijlage 1, Digitaal vast te leggen gegevens, ingevoegd. 
 

6. Protocol 2018 

• Eis 4: hoe om te gaan met deels onzichtbaar maaiveld verduidelijkt. 

• Nieuwe bijlage 3, Digitaal vast te leggen gegevens, ingevoegd. 
 


