Overzicht ontwerp-wijzigingen accreditatieschema onder AS SIKB 6700
Paragraaf in versie 3.0

Vindplaats in versie 3.0 met
wijziging zichtbaar

Beschrijving aanpassing

Algemeen

Algemeen

Introduction in English

Introduction in English

Colofon
1.2 Toepassingsgebied

Colofon
1.2 Toepassingsgebied

1.4 Titels van vermelde
normen, aanbevelingen en
literatuur
1.5 Ministeriële erkenning

1.4 Titels van vermelde normen,
aanbevelingen en literatuur

1.8 Definities en begrippen

1.8 Definities en begrippen.

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.
Enkele correcties/verbeteringen doorgevoerd in het Engels taalgebruik.
Toegevoegd dat werkingssfeer is uitgebreid met het beoordelen en goedkeuren van
gerepareerde delen.
Redactioneel
NRB vervangen door BB-cvm om in overeenstemming met het BAL te brengen.
Toegevoegd dat werkingssfeer is uitgebreid met het beoordelen en goedkeuren van
gerepareerde delen.
Toegevoegd: BB-cvm: Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen.
Verwijderd: CUR-PBV Aanbeveling 63 en 64 en Rapport 196 aangezien deze niet meer in het
document zijn opgenomen.
Redactioneel
Aanpassing: specifieke eisen uit het Rbk opgenomen.
Toevoeging: toelichting ten aanzien van Bodembeschermende voorziening: In dit schema wordt
onder een voorziening tevens een bodemvoorziening bedoeld zoals is vermeld in het Besluit
activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen
en maatregelen (BB-cvm).

1.9 Afkortingen
2.11 Inspectie uitgevoerde
herstelwerkzaamheden
(herinspectie)

1.5 Ministeriële erkenning

1.9 Afkortingen
2.11 Inspectie en beoordeling
uitgevoerde herstelwerkzaamheden
(herinspectie)
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Toevoeging definitie: Tussentijdse beoordeling: Een beoordeling van een gerepareerd deel van
de bodembeschermende voorziening. Met als toelichting: Een tussentijdse beoordeling kan
bijvoorbeeld worden uitgevoerd wanneer er bij een bedrijfsinterne controle van een
vloeistofdichte bodemvoorziening gebreken zijn geconstateerd die door een niet voor BRL SIKB
7700 gecertificeerde aannemer zijn hersteld en er geen bewijs van herstel onder certificaat
(BHOC) is afgegeven.
Toegevoegd: BB-cvm: Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen.
Toegevoegd paragraafkop 2.11.1
Toegevoegd paragraaf 2.11.2 Tussentijdse beoordeling: De beoordeling van de gerepareerde
delen wordt uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 3 van het van toepassing zijnde SIKB Protocol
(6701, 6702, 6703, 6704 of 6711). Goedkeuring vindt plaats wanneer aan de betreffende eisen
wordt voldaan.
Met daarbij de volgende toelichting De eigenaar of beheerder van de voorziening is
verantwoordelijk voor het aanwijzen van de gerepareerde delen van de voorziening die
beoordeeld moeten worden. De beoordeling beperkt zich op deze delen. Het is de
verantwoordelijkheid van de eigenaar of beheerder van de voorziening om deze adequaat te
beheren en onderhouden. Controle op deze verantwoordelijkheid is een taak van het bevoegd
gezag.
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Beschrijving aanpassing

2.13.2 Specifieke eisen
aan de rapportage

2.13.2 Specifieke eisen aan de
rapportage

2.14 Registratie SIKB

2.14 Registratie SIKB

3.2.3 Doelgroep

3.2.3 Doelgroep

3.2.4.1 Deskundig
inspecteur in opleiding

3.2.4.1 Deskundig inspecteur in
opleiding

Toegevoegd paragraafkop 2.13.2.1 en tekst waarin is opgenomen dat deze paragraaf niet van
toepassing is op 2.11.2
Toevoeging paragraaf 2.13.2.2 met daarin opgenomen de rapportagevereisen voor de
tussentijdse beoordeling van herstelde gebreken.
Toegevoegd dat voor het beoordelen van herstelde delen overeenkomstig 2.11.2 geen melding
en afdrachtsplicht geldt.
Toegevoegd: de examencommissie die verantwoordelijk is voor de examens Deskundig
Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen (DIBV).
Verplaatst van 3.2.4.2 naar 3.2.4.1 de volgende eis: in staat zijn om mogelijke veiligheids-,
gezondheids- en milieurisico’s te kunnen inschatten en de aanwezigheid van gevaarlijke situaties
te onderkennen. In ieder geval wordt hier aan voldaan wanneer de DI-i.o. beschikt over het
diploma VCA basis of MVK.
Verwijderd: ‘in het AS SIKB 6700 zijn hiertoe eindtermijn vastgelegd’ (refererend naar de
ontwikkeling en uitvoering naar de opleiding Bodembeschermende Voorzieningen).
Verwijderd: ‘een getuigschrift basiscursus NRB’ als eis voor een DI-i-o.
Toevoeging: verwijzing naar par. 3.4

3.2.4.2 Deskundig Inspecteur niveau-2
(DI-2)
Technisch Manager

Verplaatsing: ‘beschikt over de nodige kwalificaties en ervaring over de werking van de inspectieinstelling’ (van verantwoordelijkheden naar eisen).
Onder E. Vaardigheden inspecteur is bij de laatste bullit invulling gegeven aan de eisen omtrent
relevante kennis en is een verwijzing naar bijlage 3 toegevoegd.

3.2.4.2 Deskundig
Inspecteur niveau-2 (DI-2)

3.2.4.2 Deskundig Inspecteur niveau-2
(DI-2)

3.2.4.3 Deskundig
Inspecteur niveau-1 (DI-1)

3.2.4.3 Deskundig Inspecteur niveau-1
(DI-1)

Onder D. Vaardigheden inspecteur is een verwijzing naar bijlage 3 toegevoegd.

3.2.4.3 Technisch Manager
Bijlage 3 Competenties
Deskundig Inspecteur
Bijlage 5b

3.2.4.4 Technisch Manager
Bijlage 3 Competenties Deskundig
Inspecteur
Model voor de Verklaring
‘Vloeistofdichte Voorziening’ (EN)
Bijlage 7b. Model voor de Verklaring
‘Staat van het Werk waarin een
minerale laag is toegepast’ (EN)

Paragraafkop ingevoegd
Gehele bijlage is geactualiseerd en waar nodig aangepast aan de huidige stand der techniek en
werkwijze.
Enkele correcties/verbeteringen doorgevoerd in het Engels taalgebruik.

Bijlage 7b
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Enkele correcties/verbeteringen doorgevoerd in het Engels taalgebruik.
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Protocol 6701 versie 3.0
Paragraaf in versie 3.0

Vindplaats in versie 3.0 met
wijziging zichtbaar

Beschrijving aanpassing in versie 3.1

Algemeen
Colofon
1.4 Definities en begrippen

Algemeen
Colofon
1.4 Definities en begrippen

Zie opmerkingen bij AS SIKB 6700.
Redactioneel.
Toevoeging: In dit protocol wordt onder een voorziening tevens een bodemvoorziening bedoeld
zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming:
combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).

Protocol 6702 versie 3.0
Paragraaf in versie 3.0

Vindplaats in versie 3.0 met
wijziging zichtbaar

Beschrijving aanpassing in versie 3.1

Algemeen
Colofon
1.4 Definities en begrippen

Algemeen
Colofon
1.4 Definities en begrippen

Zie opmerkingen bij AS SIKB 6700.
Redactioneel.
In dit protocol wordt onder een voorziening tevens een bodemvoorziening bedoeld zoals is
vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming:
combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).

Protocol 6703 versie 3.0
Paragraaf in versie 3.0

Vindplaats in versie 3.0 met
wijziging zichtbaar

Beschrijving aanpassing in versie 3.1

Algemeen

Algemeen

Colofon
1.4 Definities en begrippen

Colofon
1.4 Definities en begrippen

3.1 Inleiding

3.1 Inleiding

3.2.3 Ontvangpunten
3.2.5 Leidingen
gecombineerd met
ontvangpunten en/of
afscheidingsinstallatie

3.2.3 Ontvangpunten
3.2.5 Leidingen gecombineerd met
ontvangpunten en/of
afscheidingsinstallatie

Zie opmerkingen bij AS SIKB 6700.
Enkele illustratieve foto’s vervangen incl. foto op voorpagina.
Redactioneel
Toevoeging: In dit protocol wordt onder een voorziening tevens een bodemvoorziening bedoeld
zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming:
combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).
Aanpassing: Voetnoot 4 verwijzing naar de NEN-EN-858-2:2003 in plaat van NEN-EN-85852:2003.
Verwijzing naar tabel 2 in plaats van naar tabel 1.
Toegevoegd en/ of ontvangpunt(en) bij het maximale bergingsniveau.
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Aangepast tabel 2 met het oppervlak van 0-1m2 dit om een en ander in overeenstemming te
brengen met tabel 1.
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Protocol 6711 versie 3.0
Paragraaf in versie 3.0

Vindplaats in versie 3.0 met
wijziging zichtbaar

Beschrijving aanpassing in versie 3.1

Algemeen

Algemeen

Colofon
1.4 Definities en begrippen

Colofon
1.4 Definities en begrippen

Zie opmerkingen bij AS SIKB 6700.
Enkele illustratieve foto’s vervangen incl. foto op voorpagina.
Redactioneel
Toevoeging: In dit protocol wordt onder een voorziening tevens een bodemvoorziening bedoeld
zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming:
combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).
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