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Monsterneming voor partijkeuringen
VERKLARING VAN KIWA
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

Milieutechniek ZVS Eemnes B.V.
uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn
SIKB 1000, “Monsterneming voor partijkeuringen” versie 9.0 d.d. 1 februari 2018, voor het
toepassingsgebied:
•
•

Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
Protocol 1002: Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend
certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de
website van Bodem+: www.bodemplus.nl

Ronald Karel
Kiwa
Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

382/180228

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa Nederland B.V.

Onderneming

Sir Winston Churchilllaan 273

Milieutechniek ZVS Eemnes B.V.

Postbus 70

Noordersingel 22

2280 AB RIJSWIJK

3755 EZ EEMNES

Tel. 088 998 44 00

Postbus 49

Fax 088 998 44 20
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Monsterneming voor partijkeuringen
PROCESSPECIFICATIE
Het proces is van toepassing op:
1.

Kiwa Nederland B.V. verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde

2.

certificatie-onderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat

controle plaatsvindt op de meldingsplicht en/of informatieplicht van

dat door Milieutechniek ZVS Eemnes B.V. verrichte
monsterneming van partijkeuringen, voor zover dat valt binnen de

Kiwa Nederland B.V. verklaart dat voor dit procescertificaat geen
de gebruiker aan het bevoegd gezag;

3.

Het certificaat voor de BRL SIKB 1000 van Milieutechniek ZVS

op dit certificaat vermelde protocol(len) en binnen par. 1.2 van de

Eemnes B.V. wordt ondersteund door een audit van het

BRL SIKB 1000 beschreven reikwijdte beoordelingsrichtlijn,

managementsysteem (systeem 6), zoals beschreven in NEN_EN-

inclusief de daarvoor benodigde secundaire processen vanaf
acceptatie van de opdracht tot en met de overdracht van de

ISO/IEC 17067;
4.

Kiwa Nederland B.V. verklaart dat met in achtneming van het

monsters aan een AP04 erkend laboratorium of BRL SIKB 1000

nevenstaande uitgevoerde certificatie-onderzoek het

erkende organisatie en de rapportage van de monsterneming

procescertificaat voor de BRL SIKB 1000 van Milieutechniek ZVS

inclusief de daarbij behorende veldwerk-rapportage, bij voortduring

Eemnes B.V. in zijn toepassing(en) voldoet aan de daaraan in artikel

voldoen aan de in dit procescertificaat vastgestelde

15 van het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen met betrekking tot

processpecificaties;

de relevante protocollen.

TOEPASSING EN GEBRUIK
Deze certificatieregeling is gebaseerd op de eisen die gesteld zijn in het Besluit bodemkwaliteit, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen alsmede het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) voor de uitvoering van monsterneming. In de offerte of
opdrachtbevestiging en in de rapportage naar de opdrachtgever zal een verwijzing naar de BRL Monsterneming voor partijkeuringen worden gemaakt
onder vermelding van het protocol dat voor de monstername is gehanteerd.
Tevens zal in de offerte of opdrachtbevestiging worden vermeld de partijgrootte en het aantal grepen per partij. In de rapportage zal daarnaast worden
vermeld dat de certificaathouder de genomen monsters heeft aangeboden aan een door de Minister erkend laboratorium volgens de bepalingen in
AP04 en dat de monsters conform dit programma moeten worden onderzocht.

GEBRUIK CERTIFICAAT EN KEURMERK
Indien de certificaathouder in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk maakt dat de werkzaamheden onder certificaat op grond van deze BRL
worden uitgevoerd, moet aan alle proceseisen van deze BRL voldaan worden. In alle onderzoeksrapportages, die aan de klant en aan de
opdrachtgever worden geleverd, wordt duidelijk vermeld dat de uitvoering van de partijkeuring op basis van deze beoordelingsrichtlijn is uitgevoerd en
dat de organisatie hiervoor volgens het procescertificaat monsterneming voor partijkeuringen is gecertificeerd. De certificaathouder kan, indien
voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in de BRL, op aanbiedingen en rapportages gebruik maken van het keurmerk “Kwaliteitswaarborg
Bodembeheer SIKB” zoals dit op de voorzijde van dit certificaat is opgenomen.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
1.

Controleer bij opdrachtverlening en oplevering of:

2.

Indien u een klacht heeft over de geleverde dienst, neem dan

1.1 geleverd is wat is overeengekomen;

contact op met:

1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;

2.1 Milieutechniek ZVS Eemnes B.V.

1.3 de dienstverlening en rapportage (zie toepassing en gebruik)
geen afwijkingen vertoont

en zo nodig met:
2.2 Kiwa Nederland B.V.
2.3 Schemabeheerder SIKB

