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BRL SIKB 2000 Procescertificaat EC-SIK-20283
Normec Certification B.V. verklaart hierbij op basis van het certificatie onderzoek dat het proces van

KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

Vestiging(en):

Amersfoort

Adres

Telefoonnr:

E-mail :

Regentesselaan 2

38],8 HJ AMERSFOORT

033-4221308

voldoet aan de voorwaarden gesteld in

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat

Veldwerk b¡¡ M¡l¡euhygiënisch Bodem- en waterbodemonderzoek

voor het toepassingsgebied

Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van

grondmonsters en waterpassen

Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters

Protocol 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem

Procescertiflcatle:
. Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 2000, versie 5, afgegeven conform het Certificatiereglement van Normec Cert¡f¡cation B.V

voor het toepassingsgebied hierboven vermelde protocolflenl zoals gedefinieerd in paragraaf 1.3 van deze beoordelingsrichtlijn.
. Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van lnfrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certif¡caat is

opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Bodem+: www.bodemplus.nl.
. Dit certificaat betreft een procescertificaat op basis van het systeem voor certificatie van processen ondersteund door aud¡t van het

management systeem (systeem 6), zoals beschreven ¡n ISO/IEC Guide 67.
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Dit certificaat bestaat u¡t 2 pag¡na's

Normec Certification B.V. voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit. Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan.
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Normec Certification B.V. verklaart:
. hierbij op basis van het uitgevoerde certificatie-onderzoek dat het gerechtvaard¡gd vertrouwen bestaat dat het door KWA

Bedrijfsadviseurs B.V. verrichte veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, voor zover dat valt binnen de op pagina
1 van dit certificaat vermelde protocollen en binnen de in paragraaf 1.2 van BRL SIKB 2000 beschreven reikwijdte, inclusief de daarvoor
benodigde secundaire processen vanaf acceptatie van de opdracht tot overdracht van veldgegevens, eventuele monsters en
veldwerkverslag, bij voortduring voldoen aan de ¡n dit procescertificaat vastgelegde proceispecificaties.

o dat met ¡n achtneming van het bovenstaande veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek in zijn toepassing(en)
voldoet aan de daaraan in artikel 15 van het Beslu¡t bodemkwaliteit gestelde eisen.

o dat voor dit procescertificaat geen controle plaatsv¡ndt op de meldingsplicht en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegde
gezag.

Toepassing en gebruik
o De opdrachtgever zal zich in geval van klachten wenden tot KWA Bedrijfsadviseurs B.V. of zo nod¡g tot Normec Certification B.V.

o De opdrachtgever tot veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek kan herkennen dat de opdracht onder certificaat wordt uitgevoerd,
doordat de opdrachtnemer in haar offerte en rapportage verwijst naar de "Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000" en het bijbehorend protocol.
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Dit certificaat bestaat u¡t 2 pagina's

Normec Certif¡cation B.V. voert gedurende de looptijd van het certificaat re8elmatig controles uit. Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan.


