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Wijzigingsblad  

Vastgesteld door het CCvD BODEMBEHEER 
 
Van toepassing op  : BRL SIKB 7000, versie 5 – van 19 juni 2014 

Versie en datum vaststelling : versie 2, 12 februari 2015 
Datum in werking treden : 1 juli 2015  
Kenmerk   : wijzigingsblad v2 bij BRL 7000 v5 

 
 
 Wijziging nummer 1  

 

Datum vaststelling wijziging: 11 december 2014  
Datum in werking treden wijziging: 11 december 2014  

Van toepassing op bijlage 3 van BRL SIKB 7000, versie 5  

 

Achtergrond wijziging:  
In de bijlage is aangegeven welke tekst opgenomen moet worden op de conformiteitsverklaring. 
Hierin wordt verwezen naar een niet bestaande versie (versie 4.4) van BRL SIKB 7000. Dit moet 
zijn versie 5.  
 

Wijziging van de tekstpassage. De betreffende tekstpassage is als volgt gewijzigd 
(aanvullingen onderstreept, weglatingen doorgehaald):  
Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 7000, versie 4.4 5, afgegeven conform het 
Reglement van [certificatie-instelling] voor [certificaathouder] voor het toepassingsgebied [van de 
hieronder / van de op een daartoe bestemde bijlage bij dit certificaat] vermelde protocol[len] 

(inclusief versienummer) zoals gedefinieerd in paragraaf 1.2 van deze beoordelingsrichtlijn  
 

 
 
Wijziging nummer: 2 
 

Datum vaststelling wijziging: 12 februari 2015 
Datum inwerking treden wijziging: 1 juli 2015 

Van toepassing op BRL SIKB 7000, par 3.2 “Taakverdeling en functiescheiding” 
 

Achtergrond wijziging 
Met de introductie van BRL SIKB 7000, versie 5 is de tekst aangepast van paragraaf 3.2 
“Taakverdeling en functiescheiding”. Als gevolg van deze aanpassing wordt ten onrechte de 

suggestie gewekt als zou functiescheiding bij milieukundige processturing volgens BRL SIKB 

6000 verplicht zijn. Dit is echter onjuist. Deze functiescheiding is niet van toepassing op 
milieukundige processturing, wel bij milieukundige verificatie.  
Met de wijziging wordt e.e.a. hersteld. 
 

V Wijziging van de tekstpassage. De betreffende tekstpassage is als volgt gewijzigd 
(aanvullingen onderstreept, weglatingen doorgehaald): 
 
3.2 Taakverdeling en functiescheiding 
 
Indien de certificaathouder kiest voor toepassing van functiescheiding, zijn de eisen opgenomen 
in het Besluit bodemkwaliteit, de Regeling bodemkwaliteit van toepassing (wettelijke eis). 

Tevens zijn de eisen in bijlage 1 van deze BRL van toepassing.  
 
Voor de aannemer die de milieukundige processturing op zich neemt:  
Indien de aannemer de milieukundige processturing op zich neemt onder protocol 7002, gelden 

tevens de eisen aan functiescheiding zoals beschreven in hoofdstuk 3 van BRL SIKB 6000, voor 
zover deze van toepassing zijn voor de milieukundige processturing.  



 
SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

 

Toelichting  
Bij bodemsanering (niet zijnde waterbodemsanering) inclusief nazorg zijn drie hoofd-taken te 
onderscheiden:  

A1. De uitvoering van bodemsanering;  
A2. De milieukundige processturing bij bodemsanering / de milieukundige pro-
cesmonitoring bij nazorg;  
A3. De milieukundige verificatie bij bodemsanering en nazorg.  

 
Bij waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem zijn drie hoofdtaken te onder-scheiden:  

B1. De uitvoering van waterbodemsanering of ingreep;  

B2. De milieukundige processturing bij waterbodemsanering of bij een ingreep in de 
waterbodem  
B3. De milieukundige verificatie bij waterbodemsanering en ingrepen in de wa-terbodem  

 
Hoofdtaken A1 en B1, de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de 

waterbodem, zijn kritische functies, zoals beschreven in de Regeling bodemkwaliteit, 

persoonsregistratie is echter niet verplicht. Er zijn in de regelgeving geen eisen gesteld aan 
functiescheiding voor deze functies, functiescheiding is dus niet verplicht. 
Voor de hoofdtaken A2, B2, A3, en B3 is BRL SIKB 6000 met bijbehorende protocollen van 
toepassing. Voor de hoofdtaken A2 resp. B2 is functiescheiding niet verplicht. Voor deze de 
hoofdtaken A3 en B3 is functiescheiding wel vereist. De eisen hieraan zijn in paragraaf 3.1 in 
BRL SIKB 6000 opgenomen. 
 

 


