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Overzicht ontwerp-wijzigingen certificatieschema onder BRL SIKB 7700  

Paragraaf in versie 2.0 Vindplaats in versie 2.0 met 
wijziging zichtbaar 

Beschrijving aanpassing 

Algemeen Algemeen Redactioneel algemeen in het hele document en onderliggende protocollen: teksten passend 
en beter leesbaar gemaakt op pagina’s door plaatsen van enters. 
Gehele document en in onderliggende protocollen aangepast: Activiteitenbesluit vervangen 
door Besluit activiteiten leefomgeving. 

Colofon Colofon Redactioneel 

1.1. Algemeen 1.1. Algemeen Redactioneel 

1.5. Overgangsregeling 1.5. Overgangsregeling Redactioneel actualisering 

1.6. Erkenningsregeling 1.6. Erkenningsregeling Redactioneel Aanpassing: specifieke eisen uit het Rbk opgenomen. 

1.9. Afkortingen, begrippen en 
definities 

1.9. Afkortingen, begrippen en 
definities 

Redactioneel en actualisering 
Wijziging: Het begrippen ‘aanleg’ is nader toegelicht.  
Toevoeging: toelichting ten aanzien van Bodembeschermende voorziening: In dit schema 
wordt onder een (bodembeschermende of vloeistofdichte) voorziening tevens een 
(vloeistofdichte) bodemvoorziening beschouwd zoals is vermeld in het Besluit activiteiten 
leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en 
maatregelen (BB-cvm). 

1.11. Benodigde documenten 1.11. Benodigde documenten Opmerking toegevoegd dat document nr 60 niet benodigd is wanneer aannemer alleen 
kleinschalig herstel uitvoert. 

3.3. Kwalificaties van de 
werknemer(s) 

3.3. Kwalificaties van de 
werknemer(s) 

Aanpassing tabel 10: eisen aan kwaliteitsfunctionaris en KAM coördinator zijn aangepast 
aangezien deze in praktijk als onnodig zwaar worden beschouwd. 

4.11. Bouwstoffen 4.11. Bouwstoffen Aanpassing: aangegeven dat documenten alleen beschikbaar hoeven te zijn wanneer dit van 
toepassing is, een en ander zoals is afgesproken in de begeleidingscommissie. 
Verplaatsing tekst met betrekking tot bepalen indringing in prefab betonnen elementen naar 
hoofdstuk 4.3.1 van protocol 7701. 

4.18. Schriftelijke verklaring 4.18. Schriftelijke verklaring Verwijdering verplichting vermelden erkenning. 
Aanvulling tekst voor nieuwkomers in de markt zoals eerder is vastgesteld in het CCvD 
Bodembescherming. 

4.20. Schriftelijk advies 4.20. Schriftelijk advies Aanvulling dat BIC lijst (bijlage 3) voorziening specifiek gemaakt moet worden. Een en ander in 
overeenstemming met AS SIKB 6700. 

5.4.1 Initieel 
certificatieonderzoek 

5.4.1 Initieel certificatieonderzoek Correctie: bedrijfsonderzoek aangepast naar certificatieonderzoek.  
Verwijdering: tekst dat certificatieonderzoek binnen 6 maanden moet worden afgerond en 
tekstdeel dat alle resultaten na 6 maanden vervallen. Een en ander op verzoek en met 
instemming van de CI’s. 

5.4.1 Periodiek 
certificatieonderzoek 

5.4.1 Periodiek certificatieonderzoek 
 
 
 
 

 

Correctie: bedrijfsonderzoek aangepast naar certificatieonderzoek.  
Correctie: tekst dat periodieke procescontrole overeenkomst hoofdstuk 4 moet plaatsvinden.  
Verduidelijking tussen product-en procescontrole 
Aanpassing verwijzing naar paragraaf 5.7 
Verwijderd tekstdeel dat de controle uitgevoerd moet worden na afronding van de 
werkzaamheden en voor de oplevering. 
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Paragraaf in versie 2.0 Vindplaats in versie 2.0 met 
wijziging zichtbaar 

Beschrijving aanpassing 

Verwijderd dat de CI de periodiek proces- en productcontrole binnen een maand met zijn 
afgerond. 
Een en ander op verzoek en met instemming van de CI’s. 

5.7. Proces- en 
productcontrole (steekproef) 

5.7. Productcontrole (steekproef) Aanpassing titelkop en in tekst aangezien tekst alleen over productcontrole gaat 
Verwijdering ‘en voor de oplevering’ om deze in overeenstemming te brengen met 5.4.1.  

5.8. Sancties 5.8. Kritieke en niet-kritieke 
afwijkingen 

Aanpassing gehele paragraaf van sancties naar kritieke en niet-kritieke afwijkingen. Enerzijds 
omdat de paragraaf niet over sancties gaat en anderzijds om dit in lijn te brengen met andere 
SIKB BRL’s. 
Toevoeging dat een kritieke afwijking binnen 3 maanden moet zijn verholpen en een niet-
kritieke afwijking binnen 6 maanden.  
Een en ander op verzoek en met instemming van de CI’s. 

5.11. Verlenging van 
certificatie 

5.11. Verlenging van certificatie Paragraaf in overeenstemming gebracht met andere SIKB BRL-en. Een en ander op verzoek 
en met instemming van de CI’s. 

Bijlagen  Bijlagen 
Bijlage 4 
Bijlage 5 
 
 
Bijlage 6  

 
Aanpassing Agentschap NL naar Rijkswaterstaat. 
Model BAOC is aangepast: in-en exclusief pompeiland is verplaatst van certificaat naar 2e 
pagina en bij overige onderdelen is vermeld dat deze alleen vermeld hoeven te worden 
wanneer deze van toepassing zijn. Verwijdering erkenningsnummer. 
Model BHOC is aangepast: in-en exclusief pompeiland is verwijderd. Verwijdering 
erkenningsnummer. 
Toegevoegd is dat op het certificaat moet worden vermeld wat hersteld is. 
 
Een en ander in overleg en afstemming met de CI’s. 
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Protocol 7701 versie 2.0  

Paragraaf in versie 2.0 Vindplaats in versie 2.0 met 
wijziging zichtbaar 

Beschrijving aanpassing  

Algemeen Algemeen Zie opmerkingen bij BRL SIKB 7700. 

Colofon Colofon Redactioneel. 

1.6 Definities en begrippen 1.6 Definities en begrippen Toevoeging: In dit protocol wordt onder een (bodembeschermende of vloeistofdichte) voorziening 
een (vloeistofdichte) bodemvoorziening beschouwd zoals is vermeld in het Besluit activiteiten 
leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en 
maatregelen (BB-cvm). 

2.4. Buizen leggen en 
verbindingen maken 

2.4. Buizen leggen en verbindingen 
maken 

Aanpassing: de eisen aan de inspectieput zijn aangepast aangezien dit in praktijk niet werkte. 

2.5. Aanvullingen 2.5. Aanvullingen Redactioneel 
Verwijdering: Verwijzing naar de Standaard RAW in relatie tot de verdichtingsgraad van het zand.  

2.6. Afvoerpunten plaatsen 2.6. Afvoerpunten plaatsen Redactioneel 

2.7. Plaatsen slibvangput, 
olieafscheider en 
monsternameput 

2.7. Plaatsen slibvangput, 
olieafscheider, inspectieput en 
monsternameput 

Redactioneel 
Toevoeging: Er is een toelichting toegevoegd in relatie tot vorstvrij installeren  
Verwijdering: Foto: Voorbeeld van het plaatsen van een afzonderlijke slibvangput en olie 
waterafscheider.  

4.3.1 Indringingsproef 4.3.1 Indringingsproef Toevoeging: tekstdeel uit BRL 7700 met betrekking tot prefab elementen is hier naar toe 
verplaatst.  
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Protocol 7702 versie 2.0  

Paragraaf in versie 2.0 Vindplaats in versie 2.0 met 
wijziging zichtbaar 

Beschrijving aanpassing  

Algemeen Algemeen Zie opmerkingen bij BRL SIKB 7700. 

Colofon Colofon Redactioneel. 

1.6 Definities en begrippen 1.6 Definities en begrippen Toevoeging: In dit protocol wordt onder een (bodembeschermende of vloeistofdichte) voorziening 
een (vloeistofdichte) bodemvoorziening beschouwd zoals is vermeld in het Besluit activiteiten 
leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en 
maatregelen (BB-cvm). 

1.3. Toepassingsgebied 1.3. Toepassingsgebied Geen wijzigingen 

1.4. Plaats binnen het 
kwaliteitssysteem  

1.4. Plaats binnen het 
kwaliteitssysteem  

Geen wijzigingen 

2.4. Buizen leggen en 
verbindingen maken 

2.4. Buizen leggen en verbindingen 
maken 

Aanpassing: de eisen aan de inspectieput zijn aangepast aangezien dit in praktijk niet werkte. 

2.7. Plaatsen slibvangput, 
olieafscheider en 
monsternameput 

2.7. Plaatsen slibvangput, 
olieafscheider, inspectieput en 
monsternameput 

Redactioneel 
  

3.9. Controle 
indringweerstand  

3.9. Controle indringweerstand  Redactioneel toevoeging: het woord ‘een’.  

4.3. Beproeving bouwstof 4.3. Beproeving bouwstof Toevoeging: paragraafkop 4.3.1 Toe te passen bouwstof voldoet aantoonbaar aan paragraaf 
4.11 van BRL SIKB 7700 en paragraafkop 4.3.2 Toe te passen betonmortel voldoet niet 
aantoonbaar aan paragraaf 4.3.1. 
Inhoudelijk zijn beide paragraven aangepast en zijn de verschillende werkwijzen vastgelegd. Een 
en ander zoals is bepaald en vastgesteld door de Begeleidingscommissie. 

4.23. Controle druksterkte 
beton 

4.23. Controle druksterkte beton Toevoeging dat druksterkte op KOMO certificaat maatgevend is en vermeld is de werkwijze 
wanneer dit niet beschikbaar is. 
Een en ander zoals is bepaald en vastgesteld door de Begeleidingscommissie. 

 

Protocol 7703 versie 2.0  

Paragraaf in versie 2.0 Vindplaats in versie 2.0 met 
wijziging zichtbaar 

Beschrijving aanpassing in versie 2.0 

Algemeen Algemeen Zie opmerkingen bij BRL SIKB 7700. 

Colofon Colofon Redactioneel. 

1.6 Definities en begrippen 1.6 Definities en begrippen Toevoeging: In dit protocol wordt onder een (bodembeschermende of vloeistofdichte) voorziening 
een (vloeistofdichte) bodemvoorziening beschouwd zoals is vermeld in het Besluit activiteiten 
leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en 
maatregelen (BB-cvm). 

2.4. Buizen leggen en 2.4. Buizen leggen en verbindingen Aanpassing: de eisen aan de inspectieput zijn aangepast aangezien dit in praktijk niet werkte. 
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Paragraaf in versie 2.0 Vindplaats in versie 2.0 met 
wijziging zichtbaar 

Beschrijving aanpassing in versie 2.0 

verbindingen maken maken 

2.7. Plaatsen slibvangput, 
olieafscheider en 
monsternameput 

2.7. Plaatsen slibvangput, 
olieafscheider, inspectieput en 
monsternameput 

Redactioneel 
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Protocol 7704 versie 2.0  

Paragraaf in versie 2.0 Vindplaats in versie 2.0 met 
wijziging zichtbaar 

Beschrijving aanpassing  

Algemeen Algemeen Zie opmerkingen bij BRL SIKB 7700. 

Colofon Colofon Redactioneel. 

1.6 Definities en begrippen 1.6 Definities en begrippen Toevoeging: In dit protocol wordt onder een (bodembeschermende of vloeistofdichte) voorziening 
een (vloeistofdichte) bodemvoorziening beschouwd zoals is vermeld in het Besluit activiteiten 
leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en 
maatregelen (BB-cvm). 

1.3. Toepassingsgebied 1.3. Toepassingsgebied Toevoeging: Foto: Aanbrengen vloeistofdichte beschermlaag 

 

Protocol 7711 versie 2.0  

Paragraaf in versie 2.0 Vindplaats in versie 2.0 met 
wijziging zichtbaar 

Beschrijving aanpassing  

Algemeen Algemeen Zie opmerkingen bij BRL SIKB 7700. 

Colofon Colofon Redactioneel. 

1.6 Definities en begrippen 1.6 Definities en begrippen Toevoeging: In dit protocol wordt onder een (bodembeschermende of vloeistofdichte) voorziening 
een (vloeistofdichte) bodemvoorziening beschouwd zoals is vermeld in het Besluit activiteiten 
leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en 
maatregelen (BB-cvm). 

 


