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Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.
Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 2000, versie 5 d.d. 12-12-2013 inclusief
wijzigingsblad d.d. 10-03-2016, afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie-reglement voor
Certificatie en Attestering voor het toepassingsgebied van de hieronder vermelde protocollen zoals
gedefinieerd in paragraaf 1.3 van deze beoordelingsrichtlijn.
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
SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatieonderzoek
dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door APS Milieu B.V. verrichte veldwerk bij
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, voor zover dat valt binnen de op 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 in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties.
Voor het Besluit bodemkwaliteit is de certificaathouder een door de Minister van Infrastructuur en
Milieu erkende organisatie, indien deze is opgenomen in het overzicht van erkende
bodemintermediairs op de website van Bodem+: www.bodemplus.nl.
Dit certificaat is afgegeven op 23 november 2016 en is geldig tot 27 april 2019.
SGS INTRON Certificatie B.V.
Ir. J.W.P. de Bont
Certificatiemanager
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Procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek
Certificaatnummer: VB-028/8

1.

PROCESSPECIFICATIES
Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd
conform de richtlijnen in Protocol 2001, Protocol 2002 en Protocol 2018 van de
Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 voor het procescertificaat Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek.
Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de
genoemde documenten vermeld in de Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 die is
genoemd op www.sikb.nl.

2.

WENKEN VOOR DE TOEPASSER
Dit certificaat heeft alleen betrekking op de in het certificaat vermelde en door het
bedrijf gehanteerde protocollen.
Dit certificaat betreft een procescertificaat op basis van het systeem voor certificatie
van processen ondersteund door audit van het managementsysteem, zoals
beschreven in NEN-EN-ISO/IEC 17067.
De opdrachtgever kan herkennen dat de opdracht, die gegeven is aan de
opdrachtnemer voor het veldwerk onder certificaat wordt uitgevoerd, doordat de
opdrachtnemer dit in haar offerte en rapportage aan de opdrachtgever dient te
vermelden.
Ingeval van klachten dient contact te worden opgenomen met:
2.1.
APS Milieu B.V. te Haarlem,
en zo nodig met:
2.2.
SGS INTRON Certificatie B.V.

Pagina 2 van 2

