
 

 
 

 
 

 

 
 

Wijzigingsblad - Ontwerpversie 
 

Bij versie 4.1 van BRL SIKB 4000 
 

Vastgesteld door: CCvD Archeologie 

Van toepassing op:  BRL SIKB 4000, Archeologie, versie 4.1, d.d. 19 februari 2018, inclusief de 
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---- VERSIE VOOR OPENBARE REACTIERONDE ---- 
 

Wijziging nummer 1 t/m 9 zijn eerder vastgesteld met versie 2 van het Wijzigingsblad 
Wijziging nummer 10 t/m 16 zijn eerder vastgesteld met versie 3 van het Wijzigingsblad 
Wijziging 17 is gereserveerd voor de wijziging rond van geofysisch onderzoek 
 

 
 
 

Wijziging nummer: 19 
 

Datum vaststelling:   XX-XX-XXXX  
Datum in werking treden:  (datum bekrachtiging besluit Minister OCW)  
 

BRL SIKB 4000, versie 4.1  
 

Achtergrond wijziging: 
 
Booronderzoek is één van de technieken die ingezet kan worden voor inventariserend 
veldonderzoek (IVO) onder protocol 4003 IVO (landbodems) resp. protocol 4103 IVO 
(waterbodems). In beide protocollen zijn de gebruikte (boor)technieken en de uitvoering daarvan 
gelijk (uiteraard is er wel verschil in civieltechnische uitvoering). In de protocollen is wel verschil 
tussen informatie-inwinning (te raadplegen bronnen) en de uitwerking van het onderzoek, dit op 
grond van de onderscheiden (landbodem/waterbodem-)context. De inzet van de juiste deskundigheid 
(landbodemactor resp. waterbodemactor. actoren) is daarom cruciaal voor de kwaliteit.  
 
Gelet op de vrijwel identieke techniek en (archeologische) uitvoeringswijze, is het vanuit 
kwaliteitsoogpunt verantwoord dat een organisatie die gecertificeerd is om booronderzoek uit te 
voeren onder protocol 4003 (resp. 4103) ook te certificeren voor booronderzoek onder protocol 4103 
(resp. 4003). Voorwaarden hierbij zijn (1) dat het booronderzoek wordt uitgevoerd door de juiste 
landbodem- resp. waterbodemactor, (2) dat jaarlijks tenminste één boorproject (landbodem of 
waterbodem) wordt geaudit en (3) dat elke auditcyclus tenminste één boorproject waterbodems en 
één boorproject landbodems wordt geaudit.  
 
De wijziging maakt dit mogelijk.  
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Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd 
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald): 
 
 
BRL SIKB 4000 Archeologie, versie 4.1, par. 1.3 
 
[…] 
De protocollen 4003 IVO (landbodems) en 4103 IVO (waterbodems) bestaan uit twee resp. drie 
onderdelen. Een organisatie kan een certificaat voor deze protocollen behalen door aan te tonen dat 
zij tenminste één van de onderdelen van het betreffende protocol beheerst. Dit onderdeel / deze 
onderdelen worden apart op het certificaat vermeld. 
 

Een organisatie die is gecertificeerd voor protocol 4003 IVO (landbodems), onderdeel Overig, en 

heeft aangetoond dat zij voldoet aan de eisen aan de uitvoering (incl. voorbereiding en oplevering) 

van het booronderzoek, wordt geacht ook te voldoen aan de eisen aan de uitvoering (incl. 

voorbereiding en oplevering) van het booronderzoek onder protocol 4103 (waterbodems), onderdeel 

‘Onderwater-verkennend’. Aparte beoordeling door de certificatie-instelling op de eisen aan 

booronderzoek binnen protocol 4103 onderdeel ‘onderwater-verkennend’ is dan ook niet vereist om 

protocol 4103 IVO (waterbodems), onderdeel ‘onderwater-verkennend’ op het certificaat te 

vermelden, indien de organisatie beschikt over een Senior KNA Prospector Waterbodems2). De 

onderdelen ‘opwater’ en ‘onderwater-waarderend’ moeten wel apart beoordeeld worden om op het 

certificaat opgenomen te worden.    
 

Een organisatie die is gecertificeerd voor protocol 4103 (waterbodems), onderdeel ‘Onderwater-

verkennend’, en heeft aangetoond dat zij voldoet aan de eisen aan de uitvoering (incl. voorbereiding 

en oplevering) van het booronderzoek, wordt geacht ook te voldoen aan de eisen aan de uitvoering 

(incl. voorbereiding en oplevering) van het booronderzoek onder protocol 4003 IVO (landbodems), 

onderdeel Overig. Aparte beoordeling door de certificatie-instelling op de eisen aan booronderzoek 

binnen protocol 4003 onderdeel ‘overig’ is dan ook niet vereist om protocol 4003 IVO (landbodems), 

onderdeel ‘overig’ op het certificaat te vermelden, indien de organisatie beschikt over een Senior 

KNA Prospector 2). De andere onderdelen van de scope ‘overig’ en de scope‘ ‘proefsleuven’  moeten 

wel apart beoordeeld worden om op het certificaat opgenomen te worden.    
 
Toelichting: 
Booronderzoek is doorgaans onderdeel van een breder (prospectief) onderzoek. Het voorgaande geldt niet voor 
andere vormen van prospectief onderzoek. 

 
 
2) Voor uitvoering van booronderzoek onder protocol 4003 resp. 4103 is een andere Senior-actor nodig: de 
Senior KNA Prospector resp. de Senior KNA Prospector Waterbodems.  

 
[…] 
 
 
BRL SIKB 4000 Archeologie, versie 4.1, par. 3.6 
 

3.6 Uitbesteden van werkzaamheden 
De organisatie mag werkzaamheden waarvoor zij gecertificeerd is deels of volledig uitbesteden aan 
een derde partij, mits deze partij aantoont dat zij beschikt over een certificaat op grond van deze BRL 
voor de werkzaamheden die aan haar uitbesteed worden. Bij volledige uitbesteding wordt het 
onderzoek uitgevoerd onder het certificaat van de derde partij.  
De Senior KNA functionaris van de organisatie controleert of het certificaat van de derde partij geldig 
is.  
 
In het contract met de derde partij worden de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en de wijze 
van verantwoording vastgelegd. 
 
Bij het protocol 4003 IVO (landbodems), onderdeel overig en protocol 4103 IVO (waterbodems) 
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onderdeel onderwater-verkennend 
De uitbesteding van boorwerkzaamheden aan een niet-gecertificeerde onderaannemer is toegestaan 
onder de volgende voorwaarden: 
• De onderaannemer zet voor de opdracht alleen het equipment (inclusief bedienend personeel) 

voor het booronderzoek in. 
• De onderaannemer levert alleen brongegevens aan en voegt hier geen archeologische kennis 

aan toe. 
• De uitbestedende (gecertificeerde) organisatie voert zelf de uitwerking en interpretatie van de 

aangeleverde gegevens uit conform de eisen van het protocol. 
 
Toelichting: 
De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het archeologisch onderzoek blijft hiermee bij de uitbestedende 
organisatie.  
 
 
Bij het protocol 4003 IVO (landbodems), onderdeel overig en het protocol 4103 IVO-opwater 
(waterbodems) 
De uitbesteding van geofysisch onderzoek voor IVO-overig en IVO-opwater aan een niet-
gecertificeerde onderaannemer is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 
• De onderaannemer zet voor de opdracht alleen het equipment (inclusief bedienend personeel) 

voor het geofysisch onderzoek in. 
• De onderaannemer levert alleen brongegevens aan en voegt hier geen archeologische kennis 

aan toe. 
• De uitbestedende (gecertificeerde) organisatie voert zelf de uitwerking en interpretatie van de 

aangeleverde gegevens uit conform de eisen van het protocol. 
 
Toelichting: 
De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het archeologisch onderzoek blijft hiermee bij de uitbestedende 
organisatie.  
 
 
Bij het protocol 4103 IVO-opwater (waterbodems) 
De uitbesteding van boorwerkzaamheden of geofysisch onderzoek voor IVO-opwater aan een niet-
gecertificeerde onderaannemer is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 
• De onderaannemer zet voor de opdracht alleen het equipment (inclusief bedienend personeel) 

voor het booronderzoek resp. geofysisch onderzoek in. 
• De onderaannemer levert alleen brongegevens aan en voegt hier geen archeologische kennis 

aan toe. 
• De uitbestedende (gecertificeerde) organisatie voert zelf de uitwerking en interpretatie van de 

aangeleverde gegevens uit conform de eisen van het protocol. 
[…] 
 
 
BRL SIKB 4000 Archeologie, versie 4.1, par. 4.2.3.2 
 

4.2.3.2 Overige bepalingen bij initieel certificatieonderzoek  
Gelijktijdige certificatie voor booronderzoek onder protocol 4003 IVO (landbodems) deel 
overig en protocol 4103 IVO (waterbodems) onderdeel onderwater-verkennend 
Als een organisatie een initieel certificatieonderzoek aanvraagt om gecertificeerd te worden voor 
booronderzoek onder zowel protocol 4003 als protocol 4103, dan kan het initieel 
certificatieonderzoek beperkt blijven tot de eisen die van toepassing zijn op booronderzoek uit 
slechts één van beide protocollen, waarbij de organisatie wel moet beschikken over de juiste Senior 
KNA Actor voor elk van beide protocollen (zie par 3.4). 
Als een organisatie die al in het bezit is van een geldig certificaat voor uitvoering van booronderzoek 
onder protocol 4003 (resp. protocol 4103) ook een vermelding wil hebben voor booronderzoek onder 
protocol 4103 (resp.  4003) en voor elk van beide protocollen beschikt over de juiste Senior KNA 
Actor (zie par 3.4), kan een certificatie-instelling deze vermelding op certificaat opnemen zonder een 
initieel certificatieonderzoek uit te voeren (zie ook par. 1.3). 
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Toelichting: 
Het bovenstaande geldt alleen voor booronderzoek en niet voor andere vormen van prospectief onderzoek. 

 
 
Gelijktijdige certificatie voor protocol 4004 Opgraven (landbodems) en protocol 4003 IVO 
(landbodems) onderdeel proefsleuven 
[…] 
 
 
BRL SIKB 4000 Archeologie, versie 4.1, par. 4.2.4.1 
 
 

4.2.4.1 Overige bepalingen bij opvolgingsonderzoek  
Bijzondere bepalingen met betrekking tot booronderzoek onder protocol 4003 IVO 
(landbodems) deel overig en protocol 4103 IVO (waterbodems) onderdeel onderwater-
verkennend 
Indien een organisatie gecertificeerd is voor booronderzoek onder zowel protocol 4003 als protocol 
4103, kan bij het opvolgingsonderzoek worden volstaan met een beoordeling van booronderzoek 
onder één van beide protocollen. Daarbij geldt wel dat elke eis uit beide protocollen ten minste 
éénmaal in een periode van maximaal vier jaar wordt beoordeeld (zie ook par. 4.2.5 
Verlengingsonderzoek).  
 
Toelichting: 
Het bovenstaande geldt alleen voor booronderzoek en niet voor andere vormen van prospectief onderzoek. 

 
Bijzondere bepalingen met betrekking tot protocol 4003 IVO (landbodems) en protocol 4004 
Opgraven (landbodems) 
[…] 
 

 


