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Op de website van SIKB is AS SIKB 2000, versie 2.8, ook gepubliceerd met de verschillen met 

versie 2.7 zichtbaar. Hetzelfde geldt voor de daarbij horende protocollen 2001, 2002, 2003 en 

2018. In de tabel hieronder zijn de belangrijkste verschillen beschreven en toegelicht. Het 
grootste deel van deze verschillen was via interpretaties feitelijk al van toepassing op de oude 

versies van de documenten. 

 

par. 
 

wijziging opmerkingen 

AS SIKB 2000, versie 2.7  versie 2.8 

 

1.1, 
3.1.6, 

3.6.2, 

3.7 en 
4.2 

verwijzingen naar RvA-documenten geactualiseerd. actualisatie. 

1.1 ingevoegd alinea die stelt dat het 

Accreditatiecollege Bodembeheer in alle gevallen 

beslissend is voor de beoordeling of normteksten 
gewijzigd of verduidelijkt moeten worden en, als 

dat het geval is, voor het correct verwerken in de 

normteksten van door anderen ingebrachte 
voorstellen en genomen besluiten. 

wegnemen onduidelijkheid rond 

mandaat over de teksten in 

normdocumenten in beheer bij 
SIKB. 

1.3, 1.5, 

2.4 en 
bijlage 1 

versies en titels van protocollen en NEN-normen 

geactualiseerd. 

actualisatie. 

1.3 een accreditatie voor NEN 5766 is niet meer in alle 

gevallen noodzakelijk voor het verkrijgen van een 

erkenning op basis van AS SIKB 2000.  

correctie: het plaatsen van 

peilbuizen maakt niet altijd deel 

uit van de reikwijdte van een 
accreditatie voor AS SIKB 2000.  

1.4 status gewijzigd. actualisatie. Versie 2.7 vervalt 

op het moment dat versie 2.8 in 
werking treedt. Ontwerp-versie 

1.0 blijft nog te gebruiken tot 

01-10-2014. 

Protocol 2001, versie 3.1  versie 3.2 

 

3.1 formulering passage in lijn gebracht met actuele 

internationale afspraken over certificatie en 
accreditatie. 

actualisatie. 

3.3 status toegevoegd. actualisatie. Versie 3.1 vervalt 

op het moment dat versie 3.2 in 

werking treedt. 

9.5 monsters moeten zo min mogelijk opwarmen. 

Toegevoegd is dat dit moet gebeuren ten opzichte 

van de bodemtemperatuur. 

 

11.1 versies en titels van protocollen en NEN-normen 
geactualiseerd. 

actualisatie. 

Protocol 2002, versie 3.2  versie 3.3 

 

1 uitsluiting van bepaalde eisen voor het nemen van 
grondwatermonsters binnen de provinciale en 

landelijke meetnetten voor de monitoring van de 

grondwaterkwaliteit. 

correctie: de betreffende eisen 
zijn niet van toepassing op die 

specifieke activiteit. 

3.1 formulering passage in lijn gebracht met actuele 
internationale afspraken over certificatie en 

accreditatie. 

actualisatie. 

3.3 status toegevoegd. actualisatie. Versie 3.2 vervalt 
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par. 

 

wijziging opmerkingen 

op het moment dat versie 3.3 in 
werking treedt. 

4.2 toegevoegd eisen aan voorbereiding veldwerk.  

5 eisen aan monsternemingsapparatuur en filter 

gewijzigd om te borgen dat die geschikt zijn om 
mee te werken conform de nieuwe 

uitvoeringseisen. Hetzelfde voor 

conserveringsmiddelen, conditioneringsapparatuur 
en verpakkingsmateriaal. 

 

6.1 aangepast verplichte wachttijd bij gebruik 

bentoniet met langere zweltijd. 

 

6.1 beperking gebruiksmogelijkheden filter ter hoogte 

van grondwaterspiegel. 

 

6.1 voor elk monster een nieuw stuk 

bemonsteringsslang gebruiken. 

 

6.1 maximaal debiet bij voorpompen gedefinieerd.  

6.1 situaties waarbij voorpompen kan worden 

beëindigd gewijzigd. 

 

6.1 situaties waarbij EGV moet worden gemeten 

gewijzigd. 

 

6.1 toegevoegd verplichting tot noteren troebelheid.  

8.1 toegevoegd wijze van reinigen slang.  

8.1 verduidelijkt beschrijving situatie waarbij 

veldfiltratie verplicht is. 

 

8.1 verwijderd eis aan hoe de fles te houden.  

8.1 maximaal debiet bij monsterneming gedefinieerd.  

8.1 toegevoegd eis dat geen luchtbel mag meekomen 

bij monsterneming. 

 

8.1 toegevoegd eis dat geen mengmonsters mogen 

worden samengesteld. 

 

8.2 termijn waarbinnen monsters aan het laboratorium 

moeten zijn aangeleverd verduidelijkt. 

 

8.4 aantal in het veldverslag op te nemen gegevens 
uitgebreid. 

 

11.1 versies en titels van protocollen en NEN-normen 

geactualiseerd. 

actualisatie. 

Protocol 2002, versie 3.2  versie 4 

 

hele 

proto-

col 

de hierboven beschreven inhoudelijke verschillen 

tussen versie 3.2 en 3.3 bestaan ook tussen versie 

3.2 en 4. 

 

1.1 verduidelijking reikwijdte, waaruit de verschillende 
mogelijke doelstellingen blijken. 

 

1.2 status toegevoegd. actualisatie. Versie 3.2 vervalt 

op het moment dat versie 4 in 
werking treedt. Versie 3.3 is te 

gebruiken tot 01-07-2015. 

1.3 verduidelijking reikwijdte in relatie tot andere 

documenten. 

 

1.4 toegevoegd beschrijving samenhang met andere 

normatieve documenten. 

 

1.5 toegevoegd eisen aan personen die 

grondwatermonsters nemen. 

 

1.6 formulering definities in lijn gebracht met 

internationale afspraken over certificatie en 

accreditatie. 

 

vanaf 
hoofd-

stuk 2 

bij elke eis is vermeld voor welke van de 
doelstellingen deze van toepassing is. 

veel eisen bestaan uit een 
verwijzing naar NEN 5744. 
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par. 

 

wijziging opmerkingen 

2.1 toegevoegd eisen aan voorinformatie.  

Protocol 2003, versie 1.0  versie 1.1 

 

1.2 formulering definitie van ‘waterbodem’ afgestemd 

op wet- en regelgeving. 

actualisatie. 

2 ingreep in de waterbodem als doelstelling 
toegevoegd.  

actualisatie. 

 formulering passage in lijn gebracht met actuele 

internationale afspraken over certificatie en 
accreditatie. 

actualisatie. 

3.1 formulering passage in lijn gebracht met actuele 

internationale afspraken over certificatie en 

accreditatie. 

actualisatie. 

3.3 status toegevoegd. actualisatie. Versie 1.0 vervalt 

op het moment dat versie 1.1 in 

werking treedt. 

7 en 
bijlage 

2 

Richtlijn baggervolumebepalingen toegevoegd als 
informatieve bijlage aan het protocol 

actualisatie. 

8 versies en titels van protocollen en NEN-normen 
geactualiseerd. 

actualisatie. 

Protocol 2018, versie 3  versie 3.1 

 

1.1 toegevoegd mogelijkheid om ook dit protocol onder 
accreditatie uit te voeren. 

actualisatie. 

 status toegevoegd. actualisatie. Versie 3 vervalt op 

het moment dat versie 3.1 in 

werking treedt. 

4, 5 en 

6 

taalgebruik gemoderniseerd.  

7.2 versies en titels van protocollen en NEN-normen 

geactualiseerd. 

actualisatie. 

 

 


