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Overgangsbeleid BRL 7700  
BRL 7700 is de opvolger van BRL 2319, 2369, 2370, 2371 en 2372. Bij de implementatie kan rekening worden gehouden met de 
historie van de aannemer met deze BRL-en in die gevallen waarin nog geen nieuw werk in uitvoering is genomen.  

 
 
 Document Paragraaf Titel/paragraaf BRL7700 Overgangsregeling 
7700  1.2 Doel en onderwerp BRL7700/protocollen is de opvolger van de BRL 2319, 2369, 2370, 

2371 en 2372  
7700  1.5 Overgangsregeling In dit document in te vullen. Uitgangspunt hierbij is dat de 

BRL7700/protocollen de opvolger is van de BRL2319, 2369, 2370, 
2371 en 2372  

7700  1.6 Erkenningsregeling Aanvraagformulier aannemer/CI Bodem+ nog niet met 
BRL7700/protocollen uitgebreid als opvolger BRL2319, 2369, 
2370, 2371 en 2372. Om 1 april 2014 erkend te zijn aanvraag 
max.4 weken bij wijziging en 8 weken bij nieuwe aanvraag. 

7700  2.2 De door de aannemer te controleren 
aspecten 

Tabel 3: Ontwerp par.4.3.1 - 4.6  

7700  3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem Geldig ISO9001 certificaat met in toepassingsgebied "aanleg, 
herstel vloeistofdichte voorzieningen". Wat indien (her)verlening 
ISO9001 certificaat op zich laat wachten (tot na 1 april 2014): 
sanctie voor deze paragraaf 3.1 1e constatering < 1 maand 
opgelost, 2e constatering schorsen.  
Tekst "(ongeacht het protocol)" lezen als: “minimaal 3 opdrachten 
per jaar voldoende, zowel bij 1 als ook bij 5 protocollen”.  

7700  3.3 Kwalificaties van de werknemer(s) Kwalificaties voor BRL SIKB 7700 nog niet in te vullen, geen 
ervaring. Gekwalificeerden in BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372 
overnemen; na eerste jaar van certificaat volgens par.3.3 bij 
aannemer dient invulling hieraan te worden gegeven. 

7700  3.3.2 Uitbesteding van werkzaamheden Bij uitbestedingen voor BRL SIKB 7700 kan nog gebruik gemaakt 
worden van BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372 voor in te huren 
bedrijven als deze nog in de overgangstermijn zitten naar de BRL 
SIKB BRL 7700  
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7700  3.6 Evaluatie kwaliteitssysteem (interne 
audit) 

Evaluatie jaarlijks uit te voeren, uitvoering pas na eerste jaar te 
beoordelen. 

7700  5.1 Accreditatie Certificatie-instelling kan pas contracten afsluiten als zij zijn 
geaccrediteerd. Hierdoor kan mogelijk nooit opdracht verkregen 
worden om geaccrediteerd te worden. De accreditatie volgens 
BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372 is in eerste instantie 
voldoende voor opdrachten.  

7700  5.2 Kwalificatie certificatiepersoneel Kwalificaties voor BRL SIKB 7700 nog niet in te vullen, geen 
ervaring. Gekwalificeerden in BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372 
overnemen en na eerste jaar van certificaat volgens par.5.2 bij CI 
dient invulling hieraan te worden gegeven. 

7700  5.4.1 Initieel certificatieonderzoek Voor certificaathouders BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372 een 
bedrijfs-/documentatie-onderzoek verrichten met slechts 1 
productcontrole per protocol en geen 3 uitvoeren zoals in deze par. 
Is opgenomen, waarbij protocol 7711 (kitten) in combinatie met een 
van de andere protocollen (7701, 7702, 7703 en/of 7704) niet extra 
bezocht moet worden. Dit zoals in bijlage 1 van de BRL SIKB 7700 
is opgenomen. Voor bedrijven die nog geen BRL2319, 2369, 2370, 
2371 en 2372 certificaat hebben geldt: 3 productcontroles per 
protocol. 

7700  5.8 Sancties Overgangsonderzoek: - bij constatering sanctie 2 (niet kritische 
afwijking, binnen termijn 3 maanden opgelost) het certificaat wel 
verlenen - bij constatering sanctie 1 (kritische afwijking, termijn 1 
maand) certificaat nog niet verlenen, pas na opheffing constatering. 

 

 


