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Wat ik u laat zien 

 indeling en opbouw 

 voorgestelde keuzes 

 advies en uitvoering 



Werkzaamheden 

 monsterneming partijkeuringen (1000) 

 veldwerk milieuhygiënisch (2000) 

 milieukundige begeleiding (6000)  

 

 bodemadvies (nieuw) 

 



Structuur certificatieschema 

BRL SIKB 15000 

Monsterneming Veldwerk Advies Milieukundige 
begeleiding 

1001  15011 
(excl. advies) 

2001  15021 15051 
Rapportage 
partijkeuring 

6001  15061 
(incl. 6004) 

1002  15012 
(excl. advies) 

2002  15022 (NEN’s) 
Andere 

adviestypen 

6002  15062 
(incl. 6004) 

1003  15013 

(excl. advies) 
2003  15023 6003  15063 

1004  15014 
(excl. advies) 

2018  15024 5010  1505x 
RIS 



Huidig certificaat BRL SIKB 2000 
(voorbeeld) 

Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 
2000, versie 3.2a, afgegeven […] voor het 
toepassingsgebied: 

 protocol 2001, versie 3.1 en 

 protocol 2002, versie 3.2. 

 



Voorstel toekomstig certificaat 
BRL SIKB 15000 (voorbeeld) 

Dit certificaat van het managementsysteem is op 
basis van BRL SIKB 15000 afgegeven […] voor 
het toepassingsgebied: 

 monsterneming voor partijkeuringen en 

 veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. 

 



Voorstel opbouw BRL 

Inhoudsopgave volgt ISO 9001: 

 hoofdstuk 1 - 8 

 extra hoofdstukken: 

 9 - specifieke eisen per werkzaamheid 

 10 - eisen aan certificering (CI) 



Nog te maken keuze: 
wat borgen we van advies? 

Opties: 

1. niets 

2. alleen kwaliteit grondstromenadvies en 
‘eenvoudig’ locatiegebonden bodemonderzoek 

  exclusief nader onderzoek 

3. alle locatiegebonden bodemadvies voor 
overheidsbesluit 

4. alle locatiegebonden bodemadvies 

  inclusief specialistisch advies 

 



Voorgestelde keuzes 

 certificatie per ‘werkzaamheid’ 

  dus niet langer per protocol 

  eenvoudiger, overzichtelijker 

 van procescertificatie naar certificatie 
managementsysteem 

 minder extern, meer intern toezicht 

 meer eigen verantwoordelijkheid bedrijven 

 managementsysteem 

 bedrijven >5 personen: ISO 9001 

 bedrijven ≤5 personen: ISO 9001 light (bijlage 7) 

 bv. kwaliteitshandboek, directiebetrokkenheid 

 



Inzoomen op meer eigen 
verantwoordelijkheid 

 zelf kwalificeren medewerkers 

  CI toetst achteraf 

 minder extern toezicht, meer intern toezicht 

  intern auditsysteem belangrijk toetspunt CI 

 onaangekondigde externe audits alleen na 
constateren afwijkingen 

  malusregeling 

 informatie-uitwisseling  Inspectie L en T - CI 

 



Betere splitsing advies en 
uitvoering 

 voorstel: adviesonderdelen monsterneming 
partijkeuringen afsplitsen van uitvoering: 

 opstellen monsternemingsplan 

 interpreteren resultaten 

 opstellen rapportage 

  uit de protocollen naar apart nieuw 

  adviesveld document (15051) 

  certificatie onder werkveld bodemadvies 

  eigen certificaat uitvoering monsterneming  

 



Waar te vinden? 

 Voor het voorontwerp zie de website SIKB 
www.sikb.nl onder protocollen en richtlijnen  

 

 Of direct: 

 

 http://www.sikb.nl/upload/documents/BRL15000
/BRL_SIKB_15000_v0_10_voorontwerp_201204
23.pdf 

 

http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/upload/documents/BRL15000/BRL_SIKB_15000_v0_10_voorontwerp_20120423.pdf
http://www.sikb.nl/upload/documents/BRL15000/BRL_SIKB_15000_v0_10_voorontwerp_20120423.pdf
http://www.sikb.nl/upload/documents/BRL15000/BRL_SIKB_15000_v0_10_voorontwerp_20120423.pdf
http://www.sikb.nl/upload/documents/BRL15000/BRL_SIKB_15000_v0_10_voorontwerp_20120423.pdf


Afspraken maken is één, deze nakomen is twee,  
dit goed doen is de kunst. 
 
In de SIKB maken overheid en bedrijfsleven samen 
praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen voor 
milieuhygiënisch en archeologisch bodembeheer.  
 
Doel is het zoveel mogelijk voorkomen van fouten  
in de hele keten van onderzoek, realisatie en 
besluitvorming.  
 
Een kwaliteitsrichtlijn schept duidelijkheid voor 
opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder. 
 
SIKB biedt instrumenten voor 
eenvoudiger en beter bodembeheer. 
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