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Wijzigingsblad  
vastgesteld door het CCvD Bodembeheer  
 
Van toepassing op  : BRL SIKB 1000: 
   * versie 8.1 – van 12 december 2013; 
   * versie 8.2 – van 2 oktober 2014. 

Versie en datum vaststelling : 1-1, 19 juni 2014 
Datum in werking treden  : 1 juli 2015 
Kenmerk  : wijzigingsblad v1-def bij brl1000_v8.1-8.2 

 

Wijziging nummer: 1 
 

Datum vaststelling interpretatie:  19 juni 2014 
Datum in werking treden :  1 januari 2015 
 

Van toepassing op protocol 1001, par. 6.2.18; protocol 1002, par. 6.2.12 resp. protocol 

1003, par. 6.2.10 “Omgaan met duplomonsters” 
 

Achtergrond interpretatie:  

 
Hoewel BRL SIKB 1000 en AS SIKB 1000 alleen zijn gericht op de monsterneming bij 
partijkeuringen, is in de protocollen een paragraaf opgenomen omtrent het omgaan met 
duplomonsters. Ofschoon is beoogd aansluiting te hebben met de tekst in bijlage F uit de toenmalige 
Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit 1998 (paragraaf 11.1.2). is vastgesteld dat de huidige 

passage niet helemaal dienovereenkomstig is. Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat bij een 
grotere onderlinge verhouding tussen de meetwaarden van 2,1 resp. 2,5, dan sprake is van een 

grote mate van heterogeniteit in de partij en dat alleen dat aspect bepalend is. Dit is echter niet het 
geval. 
 

Van toepassing op protocol 1001, par. 6.2.18: 
 

Interpretatie van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden 
gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald): 
 
(..) Indien de verhouding tussen de meetwaarden groter is dan 2,5 maar de normale 
kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole alsmede de aanvullende controle geen aanleiding geven tot 
het vermoeden van fouten in de uitgevoerde procedure, dan hoeven mag worden gesteld dat er in 
de partij sprake is van een grote mate van heterogeniteit. De monsterneming en de daarop 

volgende stappen hoeven in dat geval niet te worden herhaald.(..)”. 

Van toepassing op protocol 1002, par. 6.2.12 resp. protocol 1003, par. 6.2.10: 
 
Interpretatie van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden 
gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald): 
 
(..) Indien de verhouding tussen de meetwaarden groter is dan 2,1 maar de normale 
kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole alsmede de aanvullende controle geen aanleiding geven tot 
het vermoeden van fouten in de uitgevoerde procedure, dan hoeven mag worden gesteld dat er in 
de partij sprake is van een grote mate van heterogeniteit. De monsterneming en de daarop 
volgende stappen hoeven in dat geval niet te worden herhaald.(..)”. 

 


