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Van toepassing op
- BRL SIKB 7000, bijlage 2, par 6.1.3
Achtergrond wijziging:
Voor het verlengen van een certificaat is als voorwaarde opgenomen dat een certificaathouder ten
tijde van de verlenging aan alle eisen moet voldoen. Het stringent hanteren van deze voorwaarde
betekent dat afwijkingen die worden geconstateerd tijdens de audit die is gericht op de verlenging,
niet meer hersteld kunnen worden binnen het reguliere kwaliteitssysteem van de certificaathouder.
De wijziging maakt dit alsnog mogelijk, waarbij het treffen en uitwerken van maatregelen voor nietkritieke afwijking gebeurt op de wijze waarop dit ook moet gebeuren tijdens andere
opvolgingsonderzoeken en waarbij de kritieke afwijkingen wel moeten zijn gesloten voor tot
verlenging wordt overgegaan.
Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):
Bijlage 2, par 6.1.3 Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging
De eisen voor beslissing over certificatieverlening en certificatieverlenging die volgen uit de ISO
17065 zijn van toepassing op alle vormen van certificatieonderzoek binnen dit certificatieschema
In aanvulling hierop geldt het volgende:
•
de beslissing tot certificaatverlenging wordt ten minste één maal in de drie jaar aantoonbaar
genomen;
•
op het moment van certificaatverlenging geldt:
- er wordt voldaan aan de eisen;1, waarbij er geen afwijkingen zijn waarvan de
afhandelingstermijn voor correctieve en preventieve maatregelen is verlopen;
- voor het kwaliteitssysteem en de documentatie: de eisen die sinds het verlenen van het
certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal
beoordeeld;
- voor de procedures en werkwijzen: alle passages die sinds het verlenen van het certificaat
of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal
beoordeeld;
- voor de uitvoering van projecten: de eisen zijn sinds het verlenen van het certificaat of
sinds het verlengen van het certificaat ten minste één maal beoordeeld.
1) Zie voetnoot 10.
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Wijziging nummer: 2
Datum vaststelling:
Datum in werking treden:

28 maart 2019
9 juni 2020

Van toepassing op
- BRL SIKB 7000, par 3.3.1
Achtergrond wijziging:
Bij de introductie van de mogelijkheid tot het hanteren van een kwaliteitssysteem, anders dan op
basis van NEN-EN-ISO 9001, is abusievelijk een passage met verwijzing naar NEN-EN-ISO 9001
opgenomen. Om verwarring tussen een aangepast kwaliteitssysteem en een kwaliteitssysteem
gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001 te voorkomen, wordt deze passage geschrapt.
Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):
3.3.1 Kwaliteitssysteem
De certificaathouder onderhoudt een kwaliteitsmanagementsysteem waarin de primaire
bedrijfsprocessen (ontwerpbeoordeling, calculatie, werkvoorbereiding, inkoop, planning, realisatie,
uitvoering van tussen- en eindcontroles en oplevering) geïmplementeerd zijn (bijvoorbeeld in de
vorm van procedures en werkinstructies), zodanig dat de kwaliteit van het uitgevoerde proces is
geborgd en verbeterd conform de PDCA-cyclus.
De inhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem omvat tenminste een beschrijving van:
•
de organisatie (met activiteiten);
•
het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen en de directieverantwoordelijkheid;
•
de evaluatie van het kwaliteitssysteem: interne audits en directiebeoordeling;
•
de kwalificaties voor de in te zetten medewerker(s);
•
de procedure voor inhuur, inkoop en uitbesteding;
•
de procedure voor corrigerende en preventieve maatregelen bij geconstateerde afwijkingen;
•
de wijze van klachtafhandeling;
•
de wijze van implementatie van wijzigingen van dit certificatieschema in de bedrijfsvoering;
•
procedures voor:
- het uitvoeren van werkzaamheden onder certificaat;
- de informatieoverdracht naar de certificatie-instelling;
- documentencontrole, goedkeuring en registraties daarvan;
- werkinstructies
- de wijze van opleveren;
- archivering.
Indien voor een van bovenstaande onderdelen deze BRL en of de protocollen eisen voorschrijft,
dan moet de certificaathouder deze eisen implementeren en hier aantoonbaar aan voldoen.
Indien voor een van de bovenstaande onderdelen deze BRL en of protocollen geen eisen
voorschrijft, moet de certificaathouder de eisen implementeren die de NEN-EN-ISO 9001 aan dit
onderdeel stelt en moet hij hier aantoonbaar aan voldoen.
De certificaathouder hoeft – in het kader van zijn certificering voor deze BRL – niet te voldoen aan
eisen die NEN-EN-ISO 9001 aan onderdelen van een kwaliteitssysteem stelt, maar die niet
bovenstaand genoemd zijn.
De certificaathouder borgt aantoonbaar alle eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en het van
toepassing zijnde protocol binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en maakt ten minste
gebruik van de eisen die hiertoe in dit schema zijn voorgeschreven.
De certificaathouder beschikt over passende voorschriften met betrekking tot de wijze van
uitvoering en de daarbij te gebruiken formulieren.
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Toelichting:
Het aantonen van de werking van het kwaliteitssysteem kan (1) door middel van het overleggen van een ISO
9001-certificaat, (2) door middel van een beoordeling van het kwaliteitssysteem al ware het een ISO9001systeem of (3) door middel van een beoordeling van de kwaliteitseisen zoals genoemd in dit hoofdstuk. Dit is
nader uitgewerkt in paragraaf 3.3 van bijlage 2.

De scope waaraan moet worden getoetst is ‘uitvoering van (water)bodemsanering of ingreep in de
waterbodem’, conform de hiervoor gestelde eis aan de certificaathouder.

Wijziging nummer: 3
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Van toepassing op
- Protocol 7001, par 6.10
Achtergrond wijziging:
De tekst in par 6.10 verwijst foutief naar par. 2.7 van BRL SIKB 7000. De correcte verwijzing is naar
par 2.4.4 van BRL SIKB 7000.
Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):
6.10 Grond- en materiaalboekhouding
De aannemer voert door middel van de officiële transportdocumenten en ontvangstbewijzen een
sluitende en consistente grond- en materiaalboekhouding (ton en/of m3), ook in het geval dat de
directievoering grond en/of materiaal levert. Hij toont dit aan door het overleggen van getekende
transportdocumenten en/of weegbonnen. Voor grond- en materiaalstromen bij saneringsprojecten is
dit geregeld in paragraaf 2.7 paragraaf 2.4.4 van BRL SIKB 7000. De aannemer voert specifiek
voor de uitvoering van een bodemsanering met een conventionele methode een grond- en
materiaalboekhouding op het niveau van iedere milieuhygiënische kwaliteit, zoals in het
saneringsplan of de BUS-melding (zie hoofdstuk 1) is opgenomen.

Wijziging nummer: 4
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Van toepassing op
- Protocol 7004, par 6.9
Achtergrond wijziging:
De tekst in par 6.9 verwijst foutief naar par. 2.10 van BRL SIKB 7000. De correcte verwijzing is naar
par 2.4.4 van BRL SIKB 7000.
Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):
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6.9 Grond- en materiaalboekhouding
De aannemer voert door middel van de officiële transportdocumenten en ontvangstbewijzen een
sluitende, consistente en eenduidige grond- en materiaalboekhouding (in ton en/of m3), ook in het
geval dat de directievoering grond en/of materiaal levert. Hij toont dit aan door het overleggen van
betekende transportdocumenten en/of weegbonnen. In algemene zin is dit geregeld voor grond- en
materiaalstromen bij ‘tijdelijk uitplaatsen’ in paragraaf 2.10 paragraaf 2.4.4 van BRL SIKB 7000. In
de boekhouding komt de relatie met de hoeveelheden zoals vermeld in de BUS-melding tot uiting
en vindt onderbouwing plaats van de verschillen.

