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BRL SIKB 7000, van versie 5 (met wijzigingsblad) naar versie 6.0 

BRL SIKB 7000 versie 5 Paragraaf in versie 6.0 Beschrijving aanpassing in versie 6.0 

Algemeen Algemeen • tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen (t.b.v. leesbaarheid). Deze worden niet 
nader per paragraaf apart benoemd.  

• Verwijzingen naar normdocumenten zijn geactualiseerd. 

Algemeen Algemeen Nieuw: Engelstalige titel en samenvatting 
Verplaatsing: colofon 

1.1 1.1 Onderwerp Overgangsregeling verplaatst naar colofon 

1.2 1.2 Toepassingsgebied Vervallen mogelijkheid dat certificaathouder conform 7002 tevens mechanische boringen binnen 
BRL 7000 mag uitvoeren. 
Teksten van par. 1.2 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd. 

1.3 1.3 Koppeling regelgeving met contract Teksten van par. 1.3 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

(-) 1.4 Van toepassing zijnde normen Nieuwe subparagraaf met van toepassing zijn de normen binnen deze BRL 

1.4 1.5 Definities Lijst is gelijk gebleven. Definitie ‘sanering’ is aangevuld met opmerking over tijdelijke uitplaatsing 

(-) 1.6 Wettelijke eisen Nieuw: overzicht van wettelijke eisen in BRL en protocollen 

1.5 1.7 Afkortingen Teksten van par. 1.6 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

   

2 2 Eisen aan het proces - 

2.1.1 2.1.1 Protocollen Passage omtrent aannemer die zelf mechanische boringen uitvoert, is vervallen. 
Teksten van par. 2.1.1 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd. 

2.1.2 2.1.2 Alternatieve werkwijze Aangevuld met duidelijker rol voor CI en met restrictie toepassing bij afwijking van verwachtingen. 

2.2 2.2 Opdrachtvorming Teksten van par. 2.2 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

2.3 2.3 Voorbereiding Teksten van par. 2.3 met sub-paragrafen zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

2.4 2.4 Uitvoering Teksten van par. 2.4 met sub-paragrafen zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

2.5 2.5 Oplevering Teksten van par. 2.5 met sub-paragrafen zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

   

3.1 3.1 Algemeen Passage omtrent aannemer die zelf mechanische boringen uitvoert, is vervallen. 
Teksten van par. 3.1 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd. 

3.2 3.2 Functiescheiding Opnemen passage uit reeds vastgesteld wijzigingsblad 

3.3.1 3.3.1 Kwaliteitssysteem Toevoeging tot hanteren alternatief kwaliteitssysteem dan de eisen van ISO 9001 

3.3.2 3.2.2 Gedocumenteerd 
kwaliteitssysteem 

Teksten van par. 3.2.2 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

3.4 3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem Passage omtrent aannemer die zelf mechanische boringen uitvoert, is vervallen. 
Teksten van par. 3.4 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd. 

3.5 3.5 Organisatie en personeel Teksten van par. 3.5 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

3.6 3.6 Vakbekwaamheid Teksten van par. 3.6 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

3.7 3.7 Uitbesteden van werkzaamheden Teksten van par. 3.7 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

3.8 3.8 Inhuur van personeel of materieel Teksten van par. 3.8 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

3.9 3.9 Documenten Teksten van par. 3.9 met sub-paragrafen zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

3.10 3.10 Interne audits Nieuw: interne audit op 7004 kan achterwege blijven indien interne audit 7001 plaats vindt 
(systematiek is daarmee conform externe audits) 
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BRL SIKB 7000 versie 5 Paragraaf in versie 6.0 Beschrijving aanpassing in versie 6.0 

Teksten van par 3.10 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd. 

3.11 3.11 Archivering Teksten van par. 3.11 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

3.12 3.12 Melden aan certificatie-instelling Teksten van par. 3.12 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

(-) 3.13 Reactie op beoordeling bevoegd 
gezag 

Nieuwe paragraaf, hangt samen met alternatieve werkwijze 

(-) 3.14 Herstelmaatregelen en 
corrigerende maatregelen 

Nieuwe tekst: essentie is de wijze waarop herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen tot 
stand moeten komen,  

(-) 3.14.1 Corrigerende maatregelen bij 
niet-kritieke afwijkingen  

Nieuwe tekst: bepaald termijn waarop maatregelen moeten worden genomen (deels afkomstig uit 
oude par. 4.5.5) 

(-) 3.14.2 Corrigerende maatregelen bij 
kritieke afwijkingen 

Nieuwe tekst: bepaald termijn waarop maatregelen moeten worden genomen (deels afkomstig uit 
oude par. 4.5.5) 

(-) 3.14.3 Beoordeling van corrigerende 
maatregelen 

Nieuwe tekst: bepaald termijn waarop maatregelen moeten worden genomen (deels afkomstig uit 
oude par. 4.5.5) 

   

Hoofdstuk 4 Bijlage 2 Bepalingen zijn gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor toepassing voor meerdere 
Bodembeheer-BRL-en. Er zijn o.a. wijzigingen t.a.v. inhoud, tijdsbesteding en frequentie van de 
audits. Kwaliteitssystemen voor verschillende BRL-en sluiten hierdoor beter aan en 
gecombineerde audits zijn beter te plannen. 

   

Bijlage 1 Bijlage 1 Eisen aan functiescheiding Eisen aan functiescheiding geharmoniseerd met andere BRL-en 

Bijlage 2 Bijlage 2, annex 1 Betreft Reglement gebruik beeldmerk. Dit is geactualiseerd. 

Bijlage 3 Bijlage 2, par 6.1.4 Betreft uit aanwijzingen voor afgifte certificaat 
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Protocol 7001 van versie 4.2 naar versie 6.0 

Protocol 7001 versie 4.2 Paragraaf in versie 6.0 Beschrijving aanpassing in versie 6.0 

Algemeen Algemeen • tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen (t.b.v. leesbaarheid). Deze worden niet 
nader per paragraaf apart benoemd.  

• Verwijzingen naar normdocumenten zijn geactualiseerd. 

Algemeen Algemeen Nieuw: Engelstalige titel en samenvatting 
Verplaatsing: colofon 

1. 1. Doel van het protocol De teksten van hoofdstuk 1 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

   

2. 2. Definities, werkgebied en principe Par 2.1: enkele definities zijn aangescherpt en in lijn gebracht met BRL7000 en andere 
(7000)protocollen.  
De teksten van hoofdstuk 2 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd. 

   

3. 3. Plaats van het protocol in het 
kwaliteitssysteem 

De teksten van hoofdstuk 3 zijn inhoudelijk niet gewijzigd.  

   

4. 4. Organisatie en personeel Teksten van hoofdstuk 4 zijn inhoudelijk niet gewijzigd.  

   

5. 5. Apparatuur en hulpmiddelen Teksten van hoofdstuk 5 zijn inhoudelijk niet gewijzigd 

   

6. 6. Werkwijze voor de uitvoering van 
land-bodemsanering met 
conventionele methoden 

Teksten van hoofdstuk 6 zijn inhoudelijk niet gewijzigd.  
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Protocol 7002 van versie 2.3 naar versie 6.0 

Protocol 7002 versie 2.3 Paragraaf in versie 6.0 Beschrijving aanpassing in versie 6.0 

Algemeen Algemeen • tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen (t.b.v. leesbaarheid). Deze worden niet 
nader per paragraaf apart benoemd.  

• Verwijzingen naar normdocumenten zijn geactualiseerd. 

Algemeen Algemeen Nieuw: Engelstalige titel en samenvatting 
Verplaatsing: colofon 

1. 1. Doel van het protocol Vervallen mogelijkheid dat certificaathouder conform 7002 tevens mechanische boringen binnen 
BRL 7000 mag uitvoeren. 
De teksten van hoofdstuk 1 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd. 

   

2. 2. Definities, werkgebied en principe Par 2.1: enkele definities zijn aangescherpt en in lijn gebracht met BRL7000 en andere 
(7000)protocollen.  
De teksten van hoofdstuk 2 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd. 

   

3. 3. Plaats van het protocol in het 
kwaliteitssysteem 

De teksten van hoofdstuk 3 zijn inhoudelijk niet gewijzigd.  

   

4. 4. Verantwoordelijkheden Passage omtrent aannemer die zelf mechanische boringen uitvoert, is vervallen. 
Teksten van hoofdstuk 4 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd.  

   

5. 5. Apparatuur en hulpmiddelen Passage omtrent aannemer die zelf mechanische boringen uitvoert, is vervallen. 
Teksten van hoofdstuk 5 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd. 

   

6. 6. Werkwijze voor de uitvoering van 
landbodemsanering met in-situ 
methoden 

Par 6.9 inzake eisen aan aannemer die zelf mechanische boringen uitvoert, is vervallen. 
Navolgende paragrafen zijn omgenummerd. 
Teksten van hoofdstuk 6 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd.  

   

Bijlage 1 Bijlage 1 In-situ saneringstechnieken 
en te monitoren systeem- en 
bodemprocesparameters 

Teksten van bijlage 1 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 
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Protocol 7003 van versie 3.2 naar versie 6.0 

Protocol 7003 versie 3.2 Paragraaf in versie 6.0 Beschrijving aanpassing in versie 6.0 

Algemeen Algemeen • tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen (t.b.v. leesbaarheid). Deze worden niet 
nader per paragraaf apart benoemd.  

• Verwijzingen naar normdocumenten zijn geactualiseerd. 

Algemeen Algemeen Nieuw: Engelstalige titel en samenvatting 
Verplaatsing: colofon 

1. 1. Doel van het protocol De teksten van hoofdstuk 1 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

   

2. 2. Definities, werkgebied en principe Par 2.1: enkele definities zijn aangescherpt en in lijn gebracht met BRL7000 en andere 
(7000)protocollen.  
De teksten van hoofdstuk 2 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd. 

   

3. 3. Plaats van het protocol in het 
kwaliteitssysteem 

De teksten van hoofdstuk 3 zijn inhoudelijk niet gewijzigd.  

   

4. 4. Organisatie en personeel Teksten van hoofdstuk 4 zijn inhoudelijk niet gewijzigd.  

   

5. 5. Materieel en hulpmiddelen Teksten van hoofdstuk 5 zijn inhoudelijk niet gewijzigd.  

   

6. 6. Werkwijze voor de uitvoering van 
waterbodem-saneringen en ingrepen in 
de waterbodem 

Teksten van hoofdstuk 6 zijn inhoudelijk niet gewijzigd.  
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Protocol 7004 van versie 1.1 naar versie 6.0 

Protocol 7004 versie 1.1 Paragraaf in versie 6.0 Beschrijving aanpassing in versie 6.0 

Algemeen Algemeen • tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen (t.b.v. leesbaarheid). Deze worden niet 
nader per paragraaf apart benoemd.  

• Verwijzingen naar normdocumenten zijn geactualiseerd. 

Algemeen Algemeen Nieuw: Engelstalige titel en samenvatting 
Verplaatsing: colofon 

1. 1. Doel van het protocol De teksten van hoofdstuk 1 zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

   

2. 2. Definities, werkgebied en principe Par 2.1: enkele definities zijn aangescherpt en in lijn gebracht met BRL7000 en andere 
(7000)protocollen.  
De teksten van hoofdstuk 2 zijn voorts inhoudelijk niet gewijzigd. 

   

3. 3. Plaats van het protocol in het 
kwaliteitssysteem 

De teksten van hoofdstuk 3 zijn inhoudelijk niet gewijzigd.  

   

4. 4. Organisatie en personeel Teksten van hoofdstuk 4 zijn inhoudelijk niet gewijzigd.  

   

5. 5. Apparatuur en hulpmiddelen Teksten van hoofdstuk 5 zijn inhoudelijk niet gewijzigd.  

   

6. 6. Werkwijze voor de uitvoering van 
tijdelijk uitplaatsen 

Teksten van hoofdstuk 6 zijn inhoudelijk niet gewijzigd.  

 

 

 


