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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

Wijzigingsblad  
vastgesteld door het CCvD Bodembeheer  
 
Van toepassing op  : BRL SIKB 6000, versie 4.2 – van 2 oktober 2014 
Versie en datum vaststelling : versie 4, 10 maart 2016 
Datum in werking treden  : 24 augustus 2016 

Hier niet opgenomen : wijziging nummer 1 tot en met wijziging nummer 6 
 

Aanvulling wijzigingsblad, alleen van toepassing op het niet-
erkenningsplichtige deel van protocol 6003 

 

Wijziging nummer: 7 
 

Datum vaststelling wijziging: 30 maart 2017 
Datum in werking treden wijziging: 1 mei 2017 

Overgangstermijn loopt tot: 1 mei 2018 
 

Van toepassing op: 
SIKB protocol 6003, versie 3.2, gedeelte dat niet onder erkenningsplicht valt 
 

Achtergrond wijziging: 
De huidige onderhoudseisen bij milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en 
waterbodemsaneringen zijn gebaseerd op besteding van een minimaal percentage van de 
werkbare tijd op jaarbasis aan dit type projecten. Als gevolg van wijzigingen in de Wet 
Bodembescherming en de Waterwet heeft in de praktijk echter een sterke afname plaatsgevonden 
van de hoeveelheid waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem waarbij meer dan 

1.000 m3 verontreinigd materiaal (boven de interventiewaarde) verwijderd wordt. Voldoen aan de 
onderhoudseisen is daardoor niet langer mogelijk. Met deze wijzigingen wordt dit wederom 
mogelijk gemaakt, conform het voorstel van de begeleidingscommissie en gelijkluidend met de 
onderhoudseisen in protocollen 6001 en 6002. Het betreft een wijziging van het deel van het 
protocol dat niet onder de erkenningsplicht valt. 
 

Wijziging van de tekstpassage. De betreffende tekstpassage is als volgt gewijzigd 
(aanvullingen onderstreept, weglatingen doorgehaald): 
 

SIKB protocol 6003, versie 3.2 

 

Paragraaf 4.1.2 Verantwoordelijkheden en vakbekwaamheid 

 

[…] 

Als onderhoudseis voor ingrepen in de bodem of oever van een 

oppervlaktewaterlichaam waarbij meer dan 1.000 m3 van die bodem of oever van een 

oppervlaktewaterlichaam de interventiewaarden overstijgt wordt gesteld: 

 de projectleider moet gedurende 25% van de werktijd op jaarbasis aantoonbaar 

aan (in-situ/water)bodemsanering of ingrepen in de waterbodem gerelateerde 

werkzaamheden uitvoeren, waarvan minimaal 50% aan waterbodemsanering of 

ingrepen in de waterbodem. 

 

Als onderhoudseis voor overige ingrepen in de bodem of oever van een 

oppervlaktewaterlichaam wordt gesteld: 

 de projectleider moet aantoonbaar gedurende 320 uur op jaarbasis 

werkzaamheden uitvoeren gerelateerd aan (in-situ/water)bodemsanering of 

handelingen in de waterbodem, waarvan minimaal 40 uur aan sanering van een 

waterbodem of handelingen in de waterbodem. 

Indien uit het interne kwaliteitssysteem van het betreffende bedrijf blijkt dat sprake is 

van tien jaren of meer ononderbroken ervaring, geldt geen onderhoudseis meer. 

[…] 
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[…] 

Als onderhoudseisen voor ingrepen in de bodem of oever van een 

oppervlaktewaterlichaam waarbij meer dan 1.000 m3 van die bodem of oever van een 

oppervlaktewaterlichaam de interventiewaarden overstijgt wordent gesteld: 

 de milieukundige begeleider moet gedurende 50% van de werktijd op jaarbasis 

aantoonbaar aan (in-situ/water)bodemsanering of ingrepen in de waterbodem 

gerelateerde werkzaamheden uitvoeren, waarvan minimaal 20% van de werktijd 

op jaarbasis specifiek op het gebied van (ingreep in de) waterbodem; 

 jaarlijks moeten minimaal twee projecten worden uitgevoerd en tenminste 40 

uren milieukundige begeleiding (processturing of verificatie) van saneringen van 

de waterbodem of ingrepen in de waterbodem plaatsvinden, conform de taken 

onder 4.1.1. en/of 4.2.1. 

 

Als onderhoudseisen voor overige ingrepen in de bodem of oever van een 

oppervlaktewaterlichaam worden gesteld: 

 de milieukundig begeleider moet aantoonbaar gedurende 320 uur op jaarbasis 

werkzaamheden uitvoeren gerelateerd aan (in-situ/water)bodemsanering of 

handelingen in de waterbodem; 

 jaarlijks moeten minimaal twee projecten worden uitgevoerd en tenminste 40 

uren milieukundige begeleiding (processturing of verificatie) van saneringen van 

de waterbodem of handelingen in de waterbodem plaatsvinden, conform de 

werkzaamheden zoals aangegeven in hoofdstuk 6 en 7. 

Indien uit het interne kwaliteitssysteem van de certificaathouder blijkt dat sprake is van 

10 jaren of meer ononderbroken ervaring, geldt geen onderhoudseis meer. In geval van 

een onderbreking van een jaar of meer dient de organisatie aan te tonen dat de 

betreffende persoon kennis heeft van de actuele normdocumenten. 

[…] 

 
 


