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Aanleiding 

Op 17 juni 2010 heeft het Centraal College de documenten voor het nieuwe certificatieschema voor 

mechanisch boren vastgesteld: BRL SIKB 2100 en protocol 2101. Beide documenten voldeden in 
die vorm echter nog niet aan de eisen die de Raad voor Accreditatie stelt aan de 

accrediteerbaarheid. Op dit moment geven de certificatie-instellingen certificaten af voor 

mechanisch boren op basis van de op 17 juni vastgestelde documenten, maar dit gebeurt nu nog 

buiten accreditatie. Hierdoor missen we nog een vitale schakel in de kwaliteitsborging. Daarom is 

eerder dit najaar de aanpassing van het schema gestart, met als uiteindelijke doel een versie van 

het schema die we wel onder accreditatie kunnen brengen. De nu voorliggende versies van BRL 
SIKB 2100 en protocol 2101 vormen het voorlopige resultaat van dit traject. 

 

Inhoud 
In de nu voorliggende versies van de documenten zijn de opmerkingen van de Raad voor 

Accreditatie zoveel mogelijk verwerkt. Daarnaast is de tekst nog eens kritisch bekeken op 

juridische houdbaarheid, interne consistentie, zuiverheid en leesbaarheid. De daaruit 
voortvloeiende voorstellen voor tekstaanpassingen zijn allemaal opgenomen in de nu voorliggende 

versies van beide documenten. Dit alles heeft onder meer geresulteerd in een groot aantal puur 

tekstuele wijzigingen. Om BRL en protocol toch leesbaar te houden is ervoor gekozen om de 
aanpassingen niet zichtbaar in de nu voorliggende versies weer te geven, maar alle niet-tekstuele 

wijzigingen te verzamelen en toe te lichten in de eveneens bijgaande Nota van wijzigingen. Voor 

een toelichting op de belangrijkste aanpassingen verwijzen we dan ook naar deze Nota. 
 

Vervolg 

De reacties die we uit deze openbare ronde ontvangen bespreken we eerst met de 

begeleidingscommissie. De resultaten daarvan verwerken we in BRL en protocol, die we vervolgens 

ter vaststelling voorleggen aan het Centraal College. Tot slot legt SIKB de vastgestelde 

documenten ter beoordeling voor aan de Raad voor Accreditatie. 
  

Algemene informatie 

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer is onderdeel van SIKB en ontwikkelt 
en beheert beoordelingsrichtlijnen (BRL), protocollen en normbladen. De volledige tekst van de 

ontwerp-documenten is te vinden op de website van SIKB: www.sikb.nl. Het ontwerp kan u ook 

tegen betaling worden toegezonden. U kunt uw commentaar tot uiterlijk 7 februari 2011 
sturen aan SIKB, bij voorkeur per e-mail naar info@sikb.nl; of anders per post t.a.v. de secretaris 

van het CCvD Bodembeheer; Postbus 420; 2800 AK  Gouda. 

 
Help ons kosten te drukken: gebruik het reactieformat 

SIKB verzoekt u dringend om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde 

format, op de website te vinden bij de ontwerp-documenten. Als u dit doet is de verwerking van 
uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van de 

certificatieregelingen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
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