
Wat staat er in het voorontwerp van de BRL 15000 

BRL 15000 

Walter de Koning en Arthur de Groof 

Discussiemiddagen BRL O&A 

Zwolle, Den Bosch en Utrecht, mei 2012 



Inhoud 

 voorgeschiedenis en evaluatie  

 hoofdlijnen 

 certificatie managementsysteem 
(systeemcertificatie) 

 samenvoeging BRL-en in de nieuwe BRL 15000 

 inhoud voorontwerp BRL 15000 (Arthur de 

Groof) 



Voorgeschiedenis 

 Vanaf 1995  Inspectie-onderzoeken  

 1997: VKB-protocollen partijkeuring en veldwerk 

 1999: ‘wie betaalt, bepaalt’  debat in Tw Kamer  

 2000: oprichting SIKB 

 2003: Beleidsnota KWALIBO in Tweede Kamer  

 2000-2009: SIKB maakt BRL-en voor diverse 
onderwerpen; overdracht BRL-en aan SIKB 

 ook richtlijnen voor overheid / bevoegd gezag  

 2007: in werking treden KWALIBO  

 deel SIKB-documenten vrijwillige regeling  

 2009: structuur ongeveer af, behalve ‘advies’ 

 werkgroep Strategie 

 2011 start ontwikkeling BRL 15000 

 



Evaluatie  

 normering heeft goed gewerkt, meer 
duidelijkheid ontstaan  

 efficiencyslag in toezicht nodig 

 kosten privaat toezicht te hoog 

 ISO-eis voor ZZP-er / kleine bureaus te zwaar 

 dubbelingen in publiek toezicht ontstaan  

 twijfels aan effectiviteit borging bij eenvoudige 
onderzoeken; minder twijfels bij b.v. 
saneringsplannen (procesvoorwaarden 
gunstiger)  

opstellen BRL 15000 

discussie over publiek toezicht  

 



Hoofdlijnen  

 één BRL voor werk van bodembureaus 

 certificatie managementsysteem ipv 
productcertificatie  

 benadrukt eigen verantwoordelijkheid  

 verhoogt interne kosten, verlaagt externe 
kosten 

 aangepaste ISO-regeling voor kleine bureaus 

 protocollen verplicht als werkinstructies 

 advies?  

 meerdere opties 

 Mogelijk? Gewenst? Ambitie?  

 

 



De transitie: 
van procescertificatie nu … 

 interne en externe toets op alle eisen 

 per protocol 

 certificaat: gerechtvaardigd vertrouwen dat het 
bedrijf in staat is het uitvoeringsproces blijvend 
goed uit te voeren 



De transitie: … naar certificatie 
managementsysteem straks 

 interne toets op alle eisen 

 externe toets op hoe het bedrijf borging heeft 
georganiseerd 

 zelf kwalificeren medewerkers 

 per werkveld (protocol is werkinstructie) 

 audit op projecten door de CI 

 onaangekondigde audits bij afwijkingen  

 certificaat: gerechtvaardigd vertrouwen dat het 
bedrijf zijn processen zodanig heeft georganiseerd 
dat het xxxx goed kan uitvoeren 



Samenvoegen 
BRL 1000, 2000 en 6000 

 reikwijdte nieuwe BRL 15000: 

 monsterneming partijkeuringen (1000) 

 veldwerk milieuhygiënisch (2000) 

 milieukundige begeleiding (6000) 

 bodemadvies ? (nieuw) 

 gelijke eisen samengevoegd, specifieke eisen 
gehandhaafd 

 protocollen blijven hetzelfde, m.u.v.  

 6004 opnemen in 6001 en 6002 

 2018 mogelijk opnemen in 1001 en 2001 

 opstellen document voor grondstromenadvies 



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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