
 

 
 

 
 

 

 
 

Wijzigingsblad 
 
 

Bij versie 6.0 van BRL SIKB 2000 
 

Vastgesteld door: CCvD Bodembeheer 

Van toepassing op:  BRL SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 

waterbodemonderzoek, versie 6.0,  

d.d. 1 februari 2018, inclusief de daarbij horende protocollen 

Versie wijzigingsblad: 1, 28 maart 2019 

 
 

Wijziging nummer: 1 
 

Datum vaststelling:   28 maart 2019 
Datum in werking treden:  9 juni 2020 
 

Van toepassing op 
- BRL SIKB 2000, par. 3.2.1 (laatste alinea) 

 

Achtergrond wijziging: 
  
Dat één op de drie personen die veldwerk uitvoeren moet voldoen aan de eisen gesteld aan een 
veldwerker is niet correct en niet in lijn met de ‘veldwerkersregeling’ uit de Rbk. Dit moet zijn één op 
de twee personen. 
 

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd 
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald): 
 
3.2.1  Organisatie en personeel 
• Van elke drie twee personen die voor de uitvoering van veldwerk op een veldwerklocatie 

aanwezig zijn, is er minimaal één veldwerker, die voldoet aan de eisen in paragraaf 3.2.2 voor 
de betreffende werkzaamheden aan een veldwerker (zie de paragrafen 2.2.2 Plannen 
veldwerk en 3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel). 
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Wijziging nummer: 2 
 

Datum vaststelling:   28 maart 2019 
Datum in werking treden:  9 juni 2020 
 

Van toepassing op 
- BRL SIKB 2000, par. 3.2.2 

 

Achtergrond wijziging: 
  
De verwijzing naar de hoofdstukken 6 en 7 in protocol 2003 is onjuist. Dit moet zijn de hoofstukken 
5 en 6. 
 

 
Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd 
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald): 
 
3.2.2  Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel 
Opmerkingen bij tabel 1 en 2: 
• […]  
• Als de organisatie een persoon die nog niet eerder in de zin van art. 9, lid 2, Bbk is 

geregistreerd als veldwerker wil inzetten, dan […].  
Bij dit onderzoek 
• bestaat het veldwerkteam uit maximaal twee personen die veldwerk uitvoeren; 
• moet de betreffende persoon geïnspecteerd zijn op […]. Dit betekent dat de certificatie-

instelling de betreffende persoon moet kunnen beoordelen op de volgende activiteiten: 
• bij een beoordeling op protocol 2001: de activiteiten uit minimaal vier van de 

hoofdstukken 6 t/m 10; 
• bij een beoordeling op protocol 2002: de activiteiten uit de hoofdstukken 2 t/m 5; 
• bij een beoordeling op protocol 2003: de activiteiten uit de hoofdstukken 5 en 6 6 en 

7; 
• bij een beoordeling op protocol 2018: de activiteiten uit hoofdstuk 6. 

 

 
 

Wijziging nummer: 3 
 

Datum vaststelling:  28 maart 2019 
Datum in werking treden:  9 juni 2020 
 

Van toepassing op 
- BRL SIKB 2000, bijlage 4, par. 6.1.3 

 

Achtergrond wijziging: 
  
Voor het verlengen van een certificaat is als voorwaarde opgenomen dat een certificaathouder ten 
tijde van de verlenging aan alle eisen moet voldoen. Het stringent hanteren van deze voorwaarde 
betekent dat afwijkingen die worden geconstateerd tijdens de audit die is gericht op de verlenging 
niet meer hersteld kunnen worden binnen het reguliere kwaliteitssysteem van de certificaathouder. 
Deze wijziging maakt dit alsnog mogelijk. 
 

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd 
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald): 
 
6.1.3 Beslissing over certificaatverlening en certificaatverlenging 

De eisen voor beslissing over certificatieverlening en certificatieverlenging die volgen uit de ISO 

17065 zijn van toepassing op alle vormen van certificatieonderzoek binnen dit certificatieschema 
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In aanvulling hierop geldt het volgende: 
• de beslissing tot certificaatverlenging wordt ten minste één maal in de drie jaar aantoonbaar 

genomen;  
• op het moment van certificaatverlenging geldt: 

- er wordt voldaan aan de eisen;1, waarbij er geen afwijkingen zijn waarvan de 
afhandelingstermijn voor correctie en preventieve maatregelen is verlopen; 

- voor het kwaliteitssysteem en de documentatie: de eisen die sinds het verlenen van het 
certificaat of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal 
beoordeeld; 

- voor de procedures en werkwijzen: alle passages die sinds het verlenen van het certificaat 
of sinds het verlengen van het certificaat gewijzigd zijn, zijn ten minste één maal 
beoordeeld; 

- voor de uitvoering van projecten: de eisen zijn sinds het verlenen van het certificaat of 
sinds het verlengen van het certificaat ten minste één maal beoordeeld.  

 
1) Zie voetnoot 6. 

NB.: voetnoot 6 (staat bij bijlage 4, par. 4.4) luidt als volgt: Onder “de eisen” wordt verstaan: de eisen 
die de BRL en protocollen stellen aan de handelingen van de certificaathouder, met uitzondering van 
de eisen aan de handelingen die per definitie niet uitgevoerd worden door de certificaathouder. De 
uitgezonderde eisen worden apart vermeld in het kwaliteitsmanagementsysteem.  
Indien handelingen die niet zijn uitgezonderd niet op een uitvoeringslocatie worden uitgevoerd, kunnen 
zij worden beoordeeld in het kwaliteitsmanagementsysteem en op kennisniveau.   
 
 

Wijziging nummer: 4  
 

Datum vaststelling:   28 maart 2019 
Datum in werking treden:  9 juni 2020 
 

Van toepassing op 
- Protocol 2002, Bijlage 2 

 

Achtergrond wijziging: 
 
In de tabel waaruit deze bijlage bestaat:  

• Regel 12: EVG betreft een verschrijving. Dit moet zijn EGV. 

• Regel 13: bepaling van de pH is niet verplicht bij plaatsing van de peilbuis, zoals is vermeld, 
maar bij het nemen van een grondwatermonster. 

 

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd 
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald): 
 
Bijlage 2  Digitaal vast te leggen veldgegevens protocollen 2001 en 2002 (normatief) 
[in de tabel, de regels 12 en 13 in de categorie Watermonster] 
 

  EVG EGV 2002 par 3.2 x     

  

pH (bij het nemen van een 
grondwatermonster) (bij 
plaatsing)  2002 par 4.3 

x   
  

 
 

 
 


