
 

 

Tabel: Werkzaamheden en verplichte certificering of accreditatie van rechtspersonen  
Omschrijving van de werkzaamheden (conform Rbk 2021) Titel van het document Externe 

functie- 

scheiding 

verplicht? 

Persoons- 

registratie 

verplicht? 

Certificatie 

of 

accreditatie? 

Categorie 

volgens 

bijlage C 

Rbk 2021 

Normdocument 

Certificeren (door certificerende 
instellingen) 

      

Certificeren van personen voor 
werkzaamheden die in de uitoefening van 
een bedrijf worden uitgevoerd 

Conformiteitsbeoordeling Eisen voor 
certificatie-instellingen die certificaten 
toekennen aan producten, processen 
en diensten  
(in combinatie met een of meerdere 
normdocumenten uit deze tabel  

Verplicht  Accreditatie 6 NEN-EN-ISO/IEC 
17025 

Certificeren van producten op grond van een 
nationale BRL 

Diverse documenten Verplicht  Accreditatie 2 Zie categorie 2 van 
bijlage C van de 
Rbk 2021 

Bodemenergiesystemen       

Mechanisch boren in de bodem Mechanisch boren   Certificatie 19 BRL SIKB 2100 

Ontwerpen, installeren en beheren van het 
bovengrondse deel van 
bodemenergiesystemen 

Ontwerpen en installeren van 
energiecentrales van 
bodemenergiesystemen en het 
beheren van bodemenergiesystemen 

  Certificatie 22 BRL 6000-21/00 

Ontwerpen, installeren, beheren en 
onderhouden van het ondergrondse deel van 
bodemenergiesystemen 

Ontwerp, realisatie, beheer en 
onderhoud ondergronds deel van 
bodemenergiesystemen 

  Certificatie 21 BRL SIKB 11000 

Produceren, bewerken en samenvoegen 
van grond en bagger 

      

Produceren van grond of baggerspecie met 
toepassing van een systeem van 
kwaliteitsbewaking met het oog op het 
afgeven van erkende kwaliteitsverklaringen 
volgens de Regeling bodemkwaliteit 

Diverse documenten   Certificatie 10 Zie categorie 2 van 
bijlage C van de 
Rbk 2021 

Bewerking, zijnde de procesmatige ex-situ 
reiniging en bewerking van grond die is 
ingedeeld in de kwaliteitsklasse sterk 

Bewerken van verontreinigde grond of 
baggerspecie 

  Certificatie 5 BRL SIKB 7500 

https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://www.nen.nl/nen-en-iso-iec-17065-2012-en-176243
https://www.nen.nl/nen-en-iso-iec-17065-2012-en-176243
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-2100
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-6000-21-certificering-bodemgebonden-energiesystemen/
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-11000
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-7500


 

 

Omschrijving van de werkzaamheden (conform Rbk 2021) Titel van het document Externe 

functie- 

scheiding 

verplicht? 

Persoons- 

registratie 

verplicht? 

Certificatie 

of 

accreditatie? 

Categorie 

volgens 

bijlage C 

Rbk 2021 

Normdocument 

verontreinigd kwaliteitsklasse matig of sterk 
verontreinigd of baggerspecie die is 
ingedeeld in de kwaliteitsklasse sterk 
verontreinigd. 

1  

Samenvoegen van verschillende partijen 
grond of baggerspecie in de zin van artikel 
4.1255 van het Bal 

 Grond (BRL 9335), of 

 Bewerken van verontreinigde 

grond of baggerspecie (BRL 7500) 

  Certificatie 18  BRL SIKB 9335, 

of  

 BRL SIKB 7500  

Partijkeuringen, veldwerk en analyses       

Monsterneming bij partijkeuringen ter 
voldoening aan een verplichting die geldt bij 
of krachtens het Besluit bodemkwaliteit 

Monsterneming voor partijkeuringen 
 

Mag onder 
voorwaarden 

Verplicht 
(monster-
nemer) 

Certificatie of 
accreditatie 

9 BRL SIKB 1000, of  
AS SIKB 1000 

Analyse van bouwstoffen, grond of 
baggerspecie ter voldoening aan een 
verplichting die geldt bij of krachtens het 
Besluit bodemkwaliteit 

Accreditatieprogramma voor keuring 
van partijen grond, bouwstoffen en 
korrelvormige afvalstoffen 

Mag onder 
voorwaarden 

 Accreditatie: 3 NEN-EN-ISO/IEC 
17025  
AP04 

Veldwerk dat bestaat uit het plaatsen van 
boringen en peilbuizen ten behoeve van het 
nemen van grond- en grondwatermonsters, 
het nemen van grond- en 
grondwatermonsters, locatie-inspectie of 
maaiveldinspectie en monsterneming van 
asbest in de bodem of het laten uitvoeren 
van vergelijkbare onderzoeken in de bodem 
of oever van een oppervlaktewaterlichaam. 

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- 
en waterbodemonderzoek 
(landbodem) 

Mag onder 
voorwaarden 

Verplicht 
(veldwerker

) 

Certificatie of 
accreditatie 

12 BRL SIKB 2000 of 
AS SIKB 2000  
(protocollen 2001, 
2002 en 2018) 
 
 

Veldwerk bij waterbodemonderzoek  Mag onder 
voorwaarden 

(veldwerker
) 

Certificatie of 
accreditatie 

12 BRL SIKB 2000 of 
AS SIKB 2000 
(protocol 2003) 

                                                 
1: Koude immobilisatie valt vanaf 1 juli 2010 en droog zeven van grond en bagger valt vanaf 1 juli 2011 onder de erkenningsplicht. Dat is 

omdat deze vanaf dat moment onderdeel zijn geworden van de scope van protocol 7510. Dat geldt ook voor het ontwateren en rijpen van 

baggerspecie (tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2021) 
 

https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-9335
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-7500
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-1000
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/as-sikb-1000
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://www.nen.nl/nen-en-iso-iec-17065-2012-en-176243
https://www.nen.nl/nen-en-iso-iec-17065-2012-en-176243
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/ap04
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/#_Persoonsregistratie_kritische_uitvo
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-2000
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/as-sikb-2000
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-2000
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/as-sikb-2000
https://www.sikb.nl/doc/BRL2000/Protocol_2003_v6_0_20180201.pdf


 

 

Omschrijving van de werkzaamheden (conform Rbk 2021) Titel van het document Externe 

functie- 

scheiding 

verplicht? 

Persoons- 

registratie 

verplicht? 

Certificatie 

of 

accreditatie? 

Categorie 

volgens 

bijlage C 

Rbk 2021 

Normdocument 

Deze werkzaamheid is niet aangewezen voor 
zover zij uitsluitend in de privésfeer wordt 
verricht, niet wordt verricht om direct of 
indirect aan een wettelijke verplichting te 
voldoen en bij het verrichten van de 
werkzaamheid ook geen andere publieke 
belangen in het geding zijn. 

Analyse voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek, bij een verkennend 
onderzoek, een nader onderzoek of 
vergelijkbaar onderzoek van de bodem, dan 
wel bij een onderzoek in het kader van een 
ingreep in de bodem of oever van een 
oppervlaktewaterlichaam 

Accreditatieschema 
Laboratoriumanalyses voor grond-, 
waterbodem- en 
grondwateronderzoek 

Mag onder 
voorwaarden 

 Accreditatie 4 AS SIKB 3000,  

 protocol 3010 

t/m 3090 

 protocol 3110 

t/m 3190 

 protocol 3210 

t/m 3290 

Mechanisch boren in de bodem Mechanisch boren   Certificatie 19 BRL SIKB 2100 

Graven en saneren van de bodem, 
grondwatersanering en 
baggerswerkzaamheden 

      

Milieukundige begeleiding die bestaat uit: 

 Processturing bij het uitvoeren van de 

milieubelastende activiteit graven in 

bodem met een kwaliteit boven de 

interventiewaarde bodemkwaliteit zoals 

bedoeld in artikel 4.1233 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving 

 Processturing en verificatie bij het 

uitvoeren van de milieubelastende 

activiteit saneren van de bodem als 

bedoeld in artikel 4.1244 van het Besluit 

activiteitenleefomgeving 

 Processturing en verificatie bij het 

uitvoeren van een grondwatersanering 

Milieukundige begeleiding en evaluatie 
van (water)bodemsaneringen, 
ingrepen in de waterbodem en nazorg 

Verplicht  
(onderdeel 
verificatie) 

Verplicht 
(milieukund

ig 
begeleider) 

Certificatie 8 BRL SIKB 6000 

https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/as-sikb-3000
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-2100
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-6000


 

 

Omschrijving van de werkzaamheden (conform Rbk 2021) Titel van het document Externe 

functie- 

scheiding 

verplicht? 

Persoons- 

registratie 

verplicht? 

Certificatie 

of 

accreditatie? 

Categorie 

volgens 

bijlage C 

Rbk 2021 

Normdocument 

geregeld bij of krachtens een 

omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4 

van de Omgevingswet, 

Omgevingsverordening als bedoeld in 

artikel 2.6van de Omgevingswet of een 

omgevingsvergunning als bedoeld in 

artikel 5.1 van de Omgevingswet 

 Processturing bij het uitvoeren van een 

ingreep zijnde een baggerwerk of 

onderhoudswerk met een omvang van 

tenminste 1.000 m3, in de bodem of 

oever van een oppervlaktewaterlichaam 

die is ingedeeld in de 

bodemkwaliteitsklasse sterk verontreinigd 

 Het uitvoeren van de milieubelastende 

activiteit graven in bodem met een 

kwaliteit boven de interventiewaarde 

bodemkwaliteit zoals bedoeld in paragraaf 

4.120 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving 

 Het uitvoeren van de milieubelastende 

activiteit saneren van de bodem als 

bedoeld in paragraaf 4.121 van het 

Besluit activiteiten leefomgeving. Voor 

het uitvoeren van deze werkzaamheid is 

geen erkenning bodemkwaliteit vereist 

indien sprake is van een ongewoon 

voorval op of in de bodem of in een 

oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in 

afdeling 19.1 Omgevingswet en 

onverwijld handelen noodzakelijk is, 

gedurende de eerste 24 uur na ontstaan 

van het voorval 

Uitvoering van 
(water)bodemsaneringen en ingrepen 
in de waterbodem 

  Certificatie 11 BRL SIKB 7000 

https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-7000


 

 

Omschrijving van de werkzaamheden (conform Rbk 2021) Titel van het document Externe 

functie- 

scheiding 

verplicht? 

Persoons- 

registratie 

verplicht? 

Certificatie 

of 

accreditatie? 

Categorie 

volgens 

bijlage C 

Rbk 2021 

Normdocument 

 Het uitvoeren van een 

grondwatersanering geregeld bij of 

krachtens een omgevingsplan als bedoeld 

in artikel 2.4 van de Omgevingswet, 

Omgevingsverordening als bedoeld in 

artikel 2.6 van de Omgevingswet of een 

omgevingsvergunning als bedoeld in 

artikel 5.1 van de Omgevingswet; 

 Het uitvoeren van een ingreep zijnde een 

baggerwerk of onderhoudswerk met een 

omvang van tenminste 1.000 m3, in de 

bodem of oever van een 

oppervlaktewaterlichaam die is ingedeeld 

in de bodemkwaliteitsklasse sterk 

verontreinigd 

Bodembeschermende (en 
vloeistofdichte) voorzieningen 

      

Aanbrengen van isolerende voorzieningen als 
bedoeld in artikel 3.9.6, eerste lid regeling 
bodemkwaliteit zoals geldend op 31-12-2021 

Aanleg van afdichtingslagen met 
zandbentonietpolymeergel mengsel 
 

  Certificatie 16 BRL 1148 

Verwerken van kunststoffolie    Certificatie 16 BRL 1149 
 

Inspecteren van de aanleg van een werk met 
isolerende voorzieningen als bedoeld in 
artikel 3.9.6, eerste lid regeling 
bodemkwaliteit zoals geldend op 31-12-2021 

Inspectie werk met IBC-Bouwstof   Accreditatie 15 AS SIKB 6900 

Controle van de staat van een werk als 
bedoeld in artikel 3.9.8, eerste lid onder c 
regeling bodemkwaliteit zoals geldend op 31-
12-2021 

Inspectie werk met IBC-bouwstof   Accreditatie 17 AS SIKB 6900 

Periodieke inspectie van 
bodembeschermende voorzieningen 

Inspectie bodembeschermende 
voorzieningen.  

Verplicht  Accreditatie 7 AS SIKB 6700 

https://www.sikb.nl/bodembescherming/richtlijnen/as-sikb-6900
https://www.sikb.nl/bodembescherming/richtlijnen/as-sikb-6900
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://www.sikb.nl/bodembescherming/richtlijnen/as-sikb-6700


 

 

Omschrijving van de werkzaamheden (conform Rbk 2021) Titel van het document Externe 

functie- 

scheiding 

verplicht? 

Persoons- 

registratie 

verplicht? 

Certificatie 

of 

accreditatie? 

Categorie 

volgens 

bijlage C 

Rbk 2021 

Normdocument 

Aanleg van bodembeschermende 
voorzieningen als bedoeld in artikel 4.509 
van het Besluit activiteiten leefomgeving 

Aanleg of herstel van een 
vloeistofdichte voorziening 

  Certificatie 1 BRL SIKB 7700 

Verwijderen, onklaar maken en 
installeren van ondergrondse tanks: 

      

Verwijderen, onklaar maken, reparatie en 
installeren van ondergrondse opslagtanks, 
leidingen en appendages 

Tankinstallaties: ontwerpen, 
installeren, modificeren, (her-) 
classificeren, keuren en herstellen  

  Certificatie 13 BRL SIKB 7800 
 

 Tot 1 juli 2021 geldt BRL 903 (naast 
BRL SIKB 7800): 

 Uitvoeren, installeren en repareren 

ondergrondse tanks 

 Uitvoeren bodemweerstandmeting 

 Aanbrengen en herstellen van 

kathodische bescherming 
Tanksanering 
HBO/diesel/Tanksaneringen 
Tankreiniging.  

  Certificatie  BRL K903/07 
 
 
BRL K902/04 
BRL K904/02 
BRL K905/03 

Beoordeling en keuring van ondergrondse 
opslagtanks, leidingen en appendages en 
daarbij horende voorzieningen 

Controle en herkeuring 
tank(opslag)installaties 

Verplicht  Accreditatie 14 AS SIKB 6800 

Produceren van bouwstoffen       

Produceren van bouwstoffen met toepassing 
van een systeem van kwaliteitsbewaking met 
het oog op het afgeven van erkende 
kwaliteitsverklaringen volgens de Regeling 
bodemkwaliteit 

Diverse documenten    Certificatie 2 Zie categorie 2 van 
bijlage C van de 
Rbk 

 
 

https://www.sikb.nl/bodembescherming/richtlijnen/brl-sikb-7700
https://www.sikb.nl/bodembescherming/richtlijnen/brl-sikb-7800
https://www.kiwa.nl/upload/BRL/K903%20incl%20wijzbl.pdf
http://www.tanksanering.nl/Erkenning.htm
http://www.tanksanering.nl/Erkenning.htm
http://www.tanksanering.nl/Erkenning.htm
https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitsborging-bodemintermediairs-kwalibo/functiescheiding-bodembeheer/
https://www.sikb.nl/bodembescherming/richtlijnen/as-sikb-6800

