
 

Enkele type certificaten:   

• Procescertificaat 

• NL-BSB  en KOMO certificaat   

• Productcertificaat 

• Systeemcertificaat 

• Certificaat van vakbekwaamheid 

• CE-markering 

• managementsysteemcertificaat 

• Fabrikant eigen verklaring 
 

- 



BEOORDELINGSRICHTLIJNEN 

 

Certificatie toetst of producten, processen of systemen voldoen  

aan beoordelingsrichtlijnen. 

 

Onder verantwoording van INTRON Certificatie kunnen ook 

beoordelingsrichtlijnen opgesteld worden voor onderwerpen waar nog geen 

richtlijnen voor bestaan. 

. 



 

• Monsterneming voor partijkeuringen    BRL SIKB 1000 

• Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek   BRL SIKB 2000 

• Archeologie     BRL SIKB 4000 

• Advies      BRL SIKB 5000 

• Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen BRL SIKB 6000 

• Uitvoeren van (water)bodemsaneringen   BRL SIKB 7000 

• Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie  BRL SIKB 7500 

• Nazorgorganisaties    BRL SIKB 7600 

• Grond  (vervanging 9308, 9309 en 9330)   BRL 9335  

• Cementgebonden minerale reststoffen als fundering GWW  BRL 9322 



borging kwaliteit in de keten (voorbeeld) 

• Stelt de gebruiker centraal 

• Borging op functionele eisen met focus op risicobeheersing 

• Beheersing van de keten 

Leveranciers  
 

Verontreinigde grond 

baggerspecie 

Acceptatie en 

Voorbewerking 
 
 

GWW-bedrijven 

Reinigingsbedrijven  

Bewerken grond en  

Baggerspecie 

 

Grondreinigers   

Keuring gereinigd 

product en toepassing   
 

Onderzoeksbedrijven 

GWW-sector 

Project- en locatieontwikkeling  

BRL 6000 en 7000 

CROW 132 

Bestekken, 

CROW 132 

Contracten 

Bestekken 

Contracten 

BRL SIKB 7500 

Wet Milieubeheer 

BRL 9335 

BRL SIKB 1000 

 Besluit Bodemkwaliteit 

Kwaliteit heeft dynamiek en levert meerwaarde 



Prestatie- en 

kwaliteits- 

eisen 

 

 

•  Snelheid   

•  Efficiënt 

•  Pragmatisme 

•  Prijs(druk) 

•  One-stop-shop 

•  Overname grond 

•  Kwaliteit 

 

 

Opdrachtgevers 

 

 

•  Gedrag 

•  Transparantie   

•  Kwalibo 

•  Bodem in Zicht II  

•  Kwaliteit 

•  Integriteit 

VROM en NVPG 

Technologie 

Wet Milieubeheer 

 

Grond- 

reiniging 

 



Besluit Bodemkwaliteit? 
 

Wordt de grond schoner?   Nee 

  

Gaat de productie omhoog?   Nee 

 

Toename invloed op voortraject van   Ja, door certificaat; borging  

bodemonderzoek en bodemsanering?  vooraf, ketenbeheer 

 

Neemt vertrouwen bevoegd gezag (Wm) toe?  Ja, ook CI kijkt en beoordeelt 

 

Kunnen de vergunningskosten omlaag?  Ja 

 

Verbetering imago door onafhankelijke   Ja 

kwaliteitsvaststelling?  

 

 



Besluit Bodemkwaliteit? 

 
Meer transparantie?   Ja 

 

Is certificering verplicht?   Ja 

 

Levert certificering een sterkere positie  Ja, Wm en Kwalibo 

      markt  uniformiteit 

 

Beheersing van de onzekerheden   Ja, door onafhankelijke   

(verontreinigde stoffen) t.a.v. acceptatie toetsing en controle 

 



 
 

Verbetering en verhoging zekerheidstelling: 

 
Certificatie   draagt in belangrijke mate bij in beheersing en  

   onderkenning van de risico’s. 

   instrument voor onafhankelijke en externe toetsing 

   van de interne organisatie  

   verhoogt zekerheden 

   managementinstrument 

   leidt tot vertrouwen  



Doel Certificering: 

 

Vaststellen van Conformiteiten 

Zorg dragen dat verbetercyclus werkt 

Informeren van certificaathouder 



Documentatie en Toelatingsonderzoek 

• Melding aan CI om het certificeringtraject vast te leggen 

• uitleg werkwijze van organisatie  

• Beoordeling kwaliteitshandboek (kantoor CI of klant) 

• Terugkoppeling auditor aan klant (KAM-manager) inzake 

bevindingen handboek 

• Uitvoeren toelatingsonderzoek op kantoor en op locatie(s) 

• Advies aan Certificatiemanager t.b.v. besluitvorming certificering 

(functiescheiding (eis RvA)) 

• Afgifte certificaat 

 



Periodiek onderzoek (instandhouding certificaat) 

 

(Half)jaarlijks audit op de kantoorlocatie (vaste auditor) 

  

Vast stellen dat systeem werkt, o.a. 

– Kwaliteitssysteem 

– Corrigerende maatregelen en preventief ingrijpen 

– Kwalificaties personeel ( bekend bij CI) 

– Onderhoudseisen erkende medewerkers 

– Uitbesteding en inhuur 

– Registratie en melding 

– Beheersing van kwaliteit output ( niet altijd mogelijk ivm ongesloten 

keten) 

 

 



Vast contactpersoon 

– Aanspreekbaar op inhoud door bedrijven 

– Vertegenwoordiging naar SIKB 

– Kennis van de branche en markt 

 

Vaste Auditor  

– Opbouw relatie 

– Maatwerk en kennisdeling 

– Kennis van en met de organisatie 

– Vasthouden van de te nemen corrigerende maatregelen 

  

 

 

 

 

 

 

 



Systematiek voor correctie 

– Vastlegging van de afwijking (non-conformiteit) 

– Waardering van de afwijking (categorie 1 of 2 ( major-minor)) 

– Bewaking van tijdige afhandeling 

– Beoordeling van de wijze waarop wijziging is geïmplementeerd 

 

Sanctiereglement 

– Onderdeel van het certificatieschema 

– Ligt vast in de BRL van het SIKB, maar ook de CI heeft er een 

– Waarschuwingsbrief 

– Schorsing of beëindiging 

– Melding aan SIKB en SenterNovem 

  

 

 

 

 

 

 

 



Verschillen CI en Inspectie??? 
Ja 

– Benadering van afwijkingen (non-conformiteit versus overtreding) 

– Bewaking  en monitoring van afhandeling versus het eisen van correctie 

– Routing BRL versus sanctiebeleid overheid 

– Structureel overleg SIKB en CI’s inzake paraktijkafstemming 

– Toetsers versus handhavers 

– Aselecte steekproeven versus selecte trajectcontroles 

 

Nee 

– Besluit Bodemkwaliteit 

– Werken aan vertrouwen van en voor de keten 

– Werkend onder het beleid van VROM 

– Werken aan transparatie en vertrouwen 

– inzage in klantdossiers ( hetzij vrijwillig dan wel gevorderd) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Klachten over uitvoering 

 

1.Overleg eerst met de uitvoerder 
(de certificaathouder) 

2. Levert niets op of sprake van 
milieudelicten:  

- CI: voor BRL gecertificeerde org 

- RvA: geaccrediteerde 
organisaties 

- SIKB: keurmerk 

3. Toezichtloket bodem (VI-IVW) 
 

 

 


