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Dit Interpretatiedocument is op 20 december 2010 bindend verklaard door de directeur van het 

Programmabureau SIKB. 
 

 

In vergelijking met versie 3 van het interpretatiedocument is nieuw interpretatie 10. 

 

Interpretatie nummer: 1 

 

Datum vaststelling interpretatie: 20 september 2007 

 

Van toepassing op: de hieronder geciteerde passage uit BRL SIKB 7000, par. 3.3.1, „NEN-EN-ISO 

9001-2000‟: 

 
“3.3.1  NEN-EN-ISO 9001-2000 

 

De certificaathouder moet beschikken over een functionerend en gedocumenteerd systeem dat is 
opgezet volgens en voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001 en aan de VGM Checklist Aannemers. De 

certificaathouder moet dit op één van de volgende manieren aantoonbaar maken: 

- door de certificatie-instelling te laten vaststellen of het kwaliteitssysteem voldoet aan de 
NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig1 en de VGM Checklist Aannemers. De certificatie-

instelling moet daartoe een initieel onderzoek en periodiek certificatie-onderzoek uitvoeren 

(dat gelijk is aan het onderzoek dat normaal onder accreditatie wordt uitgevoerd) om te 
beoordelen of de certificaathouder voldoet aan NEN-EN-ISO 9001 en de VGM Checklist 

Aannemers; 

- door het overleggen van een geldig certificaat van het kwaliteitssysteem met een voor deze 
activiteit relevante scope gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig en de VGM 

Checklist Aannemers, dat is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie 

geaccrediteerde certificatie-instelling. 
De scope waaraan moet worden getoetst is “uitvoering van (water)bodemsanering”, conform de 

hiervoor gestelde eis aan de certificaathouder.” 

 
1  

Als gelijkwaardige systemen worden in elk geval beschouwd ISO 14001 en 17025 

 

Achtergrond interpretatie:  

 

Het CCvD Bodembeheer stelt een kwaliteitssysteem volgens INK-model gelijk aan een 

kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO 9001:2000, mits de te certificeren of gecertificeerde 

organisatie zich in ten minste fase 3 (systeem georiënteerd) bevindt. Als bewijsmateriaal dient een 
INK Verbetercertificaat of, indien dat niet aanwezig is, een succesvol afgeronde toets door een INK-

gekwalificeerde auditor. 

 

Interpretatie: De hierboven geciteerde tekst als volgt aanvullen (toegevoegde tekst 

onderstreept): 

 
“3.3.1  NEN-EN-ISO 9001-2000 Kwaliteitssysteem 

 

De certificaathouder moet beschikken over een functionerend en gedocumenteerd systeem dat is 
opgezet volgens en voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001 en aan de VGM Checklist Aannemers. De 
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certificaathouder moet dit op één van de volgende manieren aantoonbaar maken: 

- door de certificatie-instelling te laten vaststellen of het kwaliteitssysteem voldoet aan de 
NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig en de VGM Checklist Aannemers. Als aan NEN-EN-ISO 

9001 gelijkwaardige systemen worden in elk geval beschouwd ISO 14001 en 17025, 

alsmede een kwaliteitssysteem volgens INK-model, mits de te certificeren of gecertificeerde 
organisatie zich in ten minste fase 3 (systeem georiënteerd) bevindt. De certificatie-

instelling moet daartoe een initieel onderzoek en periodiek certificatie-onderzoek uitvoeren 

(dat gelijk is aan het onderzoek dat normaal onder accreditatie wordt uitgevoerd) om te 
beoordelen of de certificaathouder voldoet aan NEN-EN-ISO 9001 en de VGM Checklist 

Aannemers deze eisen; 

- door het overleggen van een geldig certificaat van het kwaliteitssysteem met een voor deze 
activiteit relevante scope gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig en de VGM 

Checklist Aannemers, dat is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie 

geaccrediteerde certificatie-instelling. De certificaathouder kan aantoonbaar maken dat het 

kwaliteitssysteem functioneert en voldoet aan het INK-model door het overleggen van een 

INK Verbetercertificaat of, indien dat niet aanwezig is, een rapportage van een succesvol 

afgeronde toets door een INK-gekwalificeerde auditor. 
De scope waaraan moet worden getoetst is “uitvoering van (water)bodemsanering”, conform de 

hiervoor gestelde eis aan de certificaathouder.” 

 

 
 

Interpretatie nummer: 2 

 

Datum vaststelling interpretatie: 16 april 2008 
 

Van toepassing op: de hieronder geciteerde passage uit BRL SIKB 7000, paragraaf 3.7, 

„Vakbekwaamheid‟: 
“Op de locatie moet tijdens de werkzaamheden altijd de bedrijfshulpverlening (BHV) geborgd zijn 

waarbij tenminste één persoon aanwezig is die beschikt over het Diploma Eerste Hulp (voorheen 

EHBO).”  

 

Achtergrond interpretatie:  

 

Het CCvD Bodembeheer brengt paragraaf 3.7 in lijn met eerder genomen besluiten. 
 

Interpretatie: de betreffende passage is in zijn geheel geschrapt. 

  

 
 

Interpretatie nummer: 3 

 

Datum in werking treden interpretatie: 1 juli 2008 
 

Van toepassing op: de hieronder geciteerde passage uit BRL SIKB 7000, bijlage 3, „Reglement 

voor gebruik keurmerk‟ 
 

“Bij gebruik van het keurmerk moet steeds direct onder het beeldmerk, met daarin de tekst 

„Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB‟, de voor de betreffende situatie relevante reikwijdte 
leesbaar worden weergegeven. Bijvoorbeeld door de vermelding „7001 + 7002‟ voor de SIKB-

protocollen 7001 en 7002.”  

 

Achtergrond interpretatie:  
 

Het CCvD Bodembeheer heeft vastgesteld dat vermelding van de reikwijdte van het keurmerk niet 

zonder meer nodig is. 
 

Interpretatie: aanpassing van de hierboven geciteerde tekstpassage (toegevoegde tekst 

onderstreept, geschrapte tekst doorgehaald): 
 

“Bij gebruik van het keurmerk moet steeds in de rapportage vermeld worden welk protocol van 



Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

Groningenweg 10    Postbus 420    2800 AK  Gouda 

telefoon 0182-540675    www.sikb.nl 

 

- 3 - 

 

 

 

 

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

toepassing is op het in de rapportage beschreven werk. direct onder het beeldmerk, met daarin de 

tekst „Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB‟, de voor de betreffende situatie relevante reikwijdte 
leesbaar worden weergegeven. Bijvoorbeeld door de vermelding „7001 + 7002‟ voor de SIKB-

protocollen 7001 en 7002.”  

 

 

Interpretatie nummer: 4 

 

Datum in werking treden interpretatie: 18 juni 2010 

 

Van toepassing op: SIKB-protocol 7002, hoofdstuk 1, „Doel van het protocol‟ 

 

Interpretatie: de hierboven vermelde tekstpassage wordt geacht te zijn aangevuld met: 

 

Dit protocol maakt het voor de aannemer mogelijk mechanische boringen uit te voeren ten 

behoeve van de aanleg van in-situ systemen die door hem worden uitgevoerd en die vallen onder 

BRL SIKB 7000. In onderhavig protocol zijn daartoe de eisen opgenomen waaraan de aannemer 
moet voldoen indien hij zelf de mechanische boringen uitvoert. Indien de aannemer voldoet aan 

deze eisen mogen door hem mechanische boringen worden uitgevoerd in het kader van protocol 

7002 zonder dat de aannemer zelf gecertificeerd is voor protocol 2101. 
 

 

 

Interpretatie nummer: 5 
 

Datum in werking treden interpretatie: 18 juni 2010 

 

Van toepassing op: SIKB-protocol 7002, par. 2.2, „Werkingsgebied, randvoorwaarden en principe‟ 
 

Interpretatie: de hierboven vermelde tekstpassage wordt geacht te zijn aangevuld met: 

 

Voor in-situ saneringen waarbij tevens sprake is van het uitvoeren van mechanische boringen voor 

de aanleg van systemen is protocol 2101 van toepassing. 

 

 
 

Interpretatie nummer: 6 

 

Datum in werking treden interpretatie: 18 juni 2010 
 

Van toepassing op: SIKB-protocol 7002, hoofdstuk 3, „Plaats van het protocol in het 

kwaliteitssysteem‟ 
 

Interpretatie: de hierboven vermelde tekstpassage wordt geacht te zijn aangevuld met: 

 

Mechanische boringen ten behoeve van de aanleg van in-stu systemen moeten worden uitgevoerd 
conform protocol 2101. 

 

 
 

Interpretatie nummer: 7 

 

Datum in werking treden interpretatie: 18 juni 2010 
 

Van toepassing op: SIKB-protocol 7002, par. 4.2, „Vakbekwaamheid‟ 

 

Interpretatie: de hierboven vermelde tekstpassage wordt geacht te zijn aangevuld met: 
 

In de situatie dat de aannemer zelf mechanische boringen uitvoert gelden dezelfde opleidings- en 

ervaringseisen zoals omschreven in protocol 2101. 
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Interpretatie nummer: 8 

 

Datum in werking treden interpretatie: 1 mei 2010 
 

Van toepassing op: SIKB-protocol 7002, hoofdstuk 5, „Apparatuur en hulpmiddelen‟ 

 

Interpretatie: de hierboven vermelde tekstpassage wordt geacht te zijn aangevuld met: 
 

In de situatie dat de aannemer zelf mechanische boringen uitvoert is hij verplicht de apparatuur en 

hulpmiddelen toe te passen zoals beschreven in protocol 2006. 
 

 

Interpretatie nummer: 9 

 

Datum in werking treden interpretatie: 1 november 2010 

 

Van toepassing op: de hieronder geciteerde passage uit BRL SIKB 7000, paragraaf 3.8: 

 
“Een aannemer die onder het certificaat van deze BRL werkt, moet in staat zijn alle verrichtingen 

die op de scope van zijn certificaat vermeld staan, zelfstandig uit te kunnen voeren. Per taak moet 

aantoonbaar zijn, dat minimaal één medewerker voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen, 
zoals omschreven in de protocollen 7001 t/m 7003.” 

 

Interpretatie: de hierboven vermelde tekstpassage wordt geacht te zijn vervangen door: 
 

“Een aannemer die onder het certificaat van deze BRL werkt, moet in staat zijn alle verrichtingen 

die op de scope van zijn certificaat vermeld staan, zelfstandig uit te kunnen voeren. De aannemer 
moet aantoonbaar maken dat hij voor de voorbereiding en de uitvoering van het werk minimaal 

één werkvoorbereider en één kwaliteitsverantwoordelijke persoon in dienst heeft die voldoet aan 

de opleidings- en ervaringseisen, zoals omschreven in de protocollen 7001 t/m 7003. De aannemer 
moet aan kunnen tonen dat hij met betreffende personen een arbeidsovereenkomst heeft 

afgesloten waarbij 0-urencontracten in dit verband niet worden gezien als arbeidsovereenkomst.” 

 

 

Interpretatie nummer: 10 

 

Datum in werking treden interpretatie: 16 december 2010 

 

Van toepassing op: BRL SIKB 7000, paragraaf 4.4.4. 

 

Achtergrond bij deze interpretatie: 

 
De certificatie-instelling beoordeelt elke certificaathoudende aannemer na initiële certificatie ten 

minste eenmaal per jaar. Dit kan natuurlijk alleen als de aannemer in dat jaar ten minste een 

sanering heeft uitgevoerd. In de praktijk komt het vrij veel voor dat aannemers in een zeker jaar 
geen saneringen uitvoeren. Het voert dan te ver om direct het certificaat in te trekken. Deze 

interpretatie maakt het mogelijk om aannemers in die situatie incidenteel een half jaar uitstel te 

verlenen. 
  

Interpretatie: BRL SIKB 7000, paragraaf 4.4.4, wordt geacht te zijn aangevuld met de volgende 

tekst: 
 

“Als een aannemer in het jaar na de initiële of de vorige opvolgingsaudit geen werk onder BRL 

SIKB 7000 heeft uitgevoerd dan kan de certificatie-instelling de volgende opvolgingsaudit bij die 
aannemer met maximaal een half jaar uitstellen. Als de aannemer na het verstrijken van die 

periode van een half jaar of, als dit eerder is, na het verstrijken van drie jaar na de ingangsdatum 

van het certificaat, ook geen werk onder BRL SIKB 7000 heeft uitgevoerd dan trekt de certificatie-
instelling het certificaat per direct in. De certificatie-instelling kan het genoemde uitstel van een 

half jaar aan een aannemer maximaal éénmaal per certificatieperiode van drie jaar verlenen.” 

 

 


