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Locatie Certificatieschema 

Stationsweg 2 
4191 KK Geldermalsen 
Nederland 

BRL 2506-1; BRL 2506-2; BRL 9313; BRL 9321;   
BRL 9335; BRL 9341; BRL 9345; BRL SIKB 1000;  
BRL SIKB 2000; BRL SIKB 2100; BRL SIKB 4000; 
BRL SIKB 6000; BRL 6000-21; BRL 6000-25; BRL SIKB 
7000; BRL SIKB 7500; BRL SIKB 11000; 
Certificatie van Asbestinventarisatie; 
Certificatie van Asbestverwijdering; 
Bouwproductenverordening 305/2011: Productgebied 24 
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Recyclinggranulaten 

 

Beoordelingsrichtlijn voor recyclinggranulaten 
Deel 1: Het KOMO Productcertificaat 
 
Initiële beoordeling: 
 - beoordeling productieproces 
 - beoordeling ondersteunend kwaliteitssysteem 
 - beoordeling monsterneming 
 - beoordeling en asbestzorgvuldigheidsmodule 
 - testen product 
 
Periodieke controle: 
 - testen product 
 - beoordeling productiecontrole 
 - beoordeling ondersteunend kwaliteitssysteem 

(NAP-0188) 

BRL 2506-1 

Nationale beoordelingsrichtlijn voor recyclinggranulaten 
Deel 2: Het NL BSB Productcertificaat 
 
Initiële beoordeling: 
 - beoordeling productieproces 
 - beoordeling ondersteunend kwaliteitssysteem 
 - beoordeling monsterneming 
 - testen product 
 
Periodieke controle: 
 - testen product 
 - beoordeling productiecontrole 
 - beoordeling ondersteunend kwaliteitssysteem 

(NAW-0185) 
 

BRL 2506-2 

Zand Zand uit dynamische wingebieden BRL 9313 

Industriezand en –grind Milieuhygiënische kwaliteit van industriezand en –grind BRL 9321 

Grond BRL 9335 
 

Protocol 9335-1 
 

Protocol 9335-2 
 

Protocol 9335-4 
 

 
1 Product as defined in ISO 9000:2005, 3.4.2 
2 Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst. 
3 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Grond 
 

Initieel onderzoek: 
 - inspectie van het product (grond) 
 - audit ondersteunend managementsysteem 
 
Periodiek toezicht: 
 - inspectie van het product (grond) 
 - audit ondersteunend managementsysteem 

(NAW-0211) 
 

met een of meerdere van de bijbehorende protocollen 

 
Individuele partijen grond  
                                                                                              (NAW-0211-1) 

Grond uit projecten 
                                                                                              (NAW-0211-2) 

Samengestelde grondproducten  

                                                                                              (NAW-0211-3) 

Civieltechnische keuring  
                                                                           (NAW-0211-4) 

Protocol 9335-9 
 

Substraten (BSB) Steenachtige substraten Boomgranulaat/daktuinsubstraat 
 
* Initieel onderzoek:  
- Testen product  
- Audit ondersteunend kwaliteitssysteem  
 
* Periodiek toezicht:  
- Testen product  
- Audit ondersteunend kwaliteitssysteem 

BRL 9341 

 

Slakken en slakmengsels 
(BSB) 

NL BSB® productcertificaat voor: Slakken en 
slakmengsels voor toepassing in GWW-werken 
 
* Initieel onderzoek: 
- Testen product 
- Audit ondersteunend kwaliteitssysteem 
 
*  Periodiek toezicht: 
- Testen product 
- Audit ondersteunend kwaliteitssysteem 

BRL 9345 
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Monsterneming voor 
partijkeuringen 

Monsterneming voor partijkeuringen 
 
Initieel onderzoek: 
 - inspectie proces 
 - audit ondersteunend managementsysteem 
 
Periodiek toezicht: 
 - inspectie proces 
 - audit ondersteunend managementsysteem 

 (NAW-0139) 
 
met een of meerdere van de bijbehorende protocollen 

BRL SIKB 1000 
 

 Monsterneming voor partijkeuringen grond en 
baggerspecie  
                                                                      (NAW-0139-1) 

Protocol 1001 
 

 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven 
bouwstoffen  
                                                                      (NAW-0139-2) 

Protocol 1002 
 

 Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven 
bouwstoffen  
                                                                      (NAW-0139-3) 

Protocol 1003 
 

Veldwerk bij milieu-
hygiënisch bodem- en 
waterbodemonderzoek  

Veldwerk bij milieu-hygiënisch bodem- en 
waterbodemonderzoek 
 
Initieel onderzoek: 
 - inspectie proces 
 - audit ondersteunend managementsysteem 
 
Periodiek toezicht: 
 - inspectie proces 
 - audit ondersteunend managementsysteem 

(NAW-0140) 
 
Met een of meerdere van de bijbehorende protocollen 

BRL SIKB 2000 

 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
waterpassen  
                                                                           (NAW-0140-1) 

Protocol 2001 

 Het nemen van grondwatermonsters  
                                                                           (NAW-0140-2) 

Protocol 2002 

 Veldwerk bij milieu-hygiënisch waterbodemonderzoek                     
                                                                           (NAW-0140-3) 

Protocol 2003 

 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 
                                                                           (NAW-0140-4) 

Protocol 2018 
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Mechanisch Boren Mechanisch boren 
 
Initieel onderzoek: 
 - inspectie proces 
 - audit ondersteunend managementsysteem 
 
Periodiek toezicht: 
 - inspectie proces 
 - audit ondersteunend managementsysteem 
 
met bijbehorend protocol 

BRL SIKB 2100 
 

 Mechanisch boren 
(NAW-0141) 

Protocol 2101 
 

Voorbereiding en uitvoering 
van archeologisch 
onderzoek van landbodems 
en waterbodems 

Archeologie 
Initieel onderzoek 

- Inspectie van het proces 
- Audit van het ondersteunend 

kwaliteitsmanagementsysteem 
 
Periodiek toezicht 

- Inspectie van het proces 
- Audit van het ondersteunend 

kwaliteitsmanagementsysteem 
 

(NAW-0212) 

 
Met een of meerdere van de bijbehorende protocollen: 
 
Landbodems 

- Programma van eisen  
                                                              (NAW-0212-1) 
 

- Bureau-onderzoek  
                                                              (NAW-0212-2) 
 

 
- Inventariserend veldonderzoek 

                                                              (NAW-0212-3) 

 
- Opgraven  

                                                              (NAW-0212-4) 

 
- Specialistisch onderzoek  

                                                              (NAW-0212-5) 
 

- Depotbeheer 

                                                              (NAW-0212-6) 

BRL SIKB 4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocol 4001 Programma 
van eisen 
 
Protocol 4002 
Bureauonderzoek  
 
Protocol 4003 
Inventariserend 
veldonderzoek 
 
Protocol 4004 Opgraven 
 
Protocol 4006 Specialistisch 
onderzoek  
 
Protocol 4010 Depotbeheer 
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Voorbereiding en uitvoering 
van archeologisch 
onderzoek van landbodems 
en waterbodems 

Waterbodems 
- Programma van eisen  

(NAW-0212-1) 
- Bureau-onderzoek 

 (NAW-0212-2)  
- Inventariserend veldonderzoek 

 (NAW-0212-7) 
- Opgraven  

(NAW-0212-8) 
- Specialistisch onderzoek 

(NAW-0212-5) 

- Archeologische begeleiding 
 (NAW-0212-9) 

- Depotbeheer 

 (NAW-0212-6) 

 
Protocol 4103  
Inventariserend 
veldonderzoek 
 
 
 

Protocol 4104 Opgraven 

 

 

 

Protocol 4107 

Archeologische begeleiding 

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

Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, 
ingrepen in de waterbodem en nazorg 
 
Initieel onderzoek: 
 - inspectie proces 
 - audit ondersteunend managementsysteem 
 
Periodiek toezicht: 
 - inspectie proces 
 - audit ondersteunend managementsysteem 

(NAW-0142)) 
 
met een of meerdere van de bijbehorende protocollen 

BRL SIKB 6000  
 

 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 
conventionele methoden en nazorg  

(NAW-0142-1) 

Protocol 6001 

 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-
situ methoden en nazorg  

(NAW-0142-2) 

Protocol 6002 

 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem 
en uitvoering van waterbodemsaneringen          
                                                                           (NAW-0142-3) 

Protocol 6003 
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Energiecentrales van 
bodemenergiesystemen  

Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat 
voor het Ontwerpen en Installeren van Energiesystemen 
en het Beheren van Bodemenergiesystemen 
 
Initieel onderzoek: 
- Inspectie product 
- Audit ondersteunende managementsysteem 
 
Periodiek toezicht: 
- Inspectie product 
- Audit ondersteunende managementsysteem 
                                                                                           (NAW-0240) 

BRL 6000-21 
 

Gasverbrandingsinstallaties Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat 
voor “Installeren, Repareren, Onderhouden en 
Inbedrijfstellen/Vrijgeven van installaties“ 
 
Deelgebied “Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en 
bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van 
verbrandingslucht en de afvoer van gas“ 
 
Subdeelgebied 1 :  Gasverbrandingstoestellen en 
individuele verbrandingsluchttoevoer- en 
rookgasafvoervoorzieningen 
 
• a1 het installeren van    gasverbrandingstoestellen en 
individuele verbrandingsluchttoevoer- en 
rookgasafvoervoorzieningen 
 
• b1 het repareren van gasverbrandingstoestellen en 
individuele verbrandingsluchttoevoer- en 
rookgasafvoervoorzieningen 
 
• c1 het onderhouden van gasverbrandingstoestellen en 
individuele verbrandingsluchttoevoer- en 
rookgasafvoervoorzieningen 
 
• d1 het in bedrijf stellen en vrijgeven voor gebruik van 
gasverbrandingstoestellen na werkzaamheden als bedoeld 
in de onderdelen a1 tot en met c1 
 
• e1 het in bedrijf stellen en vrijgeven voor gebruik van 
gasverbrandingstoestellen na werkzaamheden als bedoeld 
in de onderdelen a2 tot en met d2 
 

BRL 6000-25 
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Gasverbrandingsinstallaties Subdeelgebied 2 : Collectieve verbrandingsluchttoevoer en 
-rookgasafvoervoorzieningen 
 
• a2 het installeren van collectieve 
verbrandingsluchttoevoer en -rookgasafvoervoorzieningen 
 
• b2 het repareren van collectieve 
verbrandingsluchttoevoer en -rookgasafvoervoorzieningen 
 
• c2 het onderhouden van collectieve 
verbrandingsluchttoevoer en -rookgasafvoervoorzieningen 
 
• d2 het opleveren van collectieve 
verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en – 
rookgasafvoervoorzieningen met een 
geschiktheidsverklaring 
  
 
 
 
Initieel onderzoek: 
• Organisatiegericht toelatingsonderzoek (audit) 
• Projectgericht toelatingsonderzoek (inspectie) 
  
Periodiek toezicht 
• Organisatiegericht vervolgonderzoek (audit) 
• Projectgericht vervolgonderzoek (inspectie) 
                                                                                                  (NAW-0253) 

BRL 6000-25 

Uitvoeren van 
(water)bodemsaneringen 
en ingrepen in de 
waterbodem 

Uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de 
waterbodem  
 
Initieel onderzoek: 
 - inspectie proces 
 - audit ondersteunend managementsysteem 
 
Periodiek toezicht: 
 - inspectie proces 
 - audit ondersteunend managementsysteem 

(NAW-0143) 
 
met een of meerdere van de bijbehorende protocollen 

BRL SIKB 7000 
 

 Uitvoering van landbodemsanering met conventionele 
methoden 

 (NAW-0143-1) 

Protocol 7001 

 Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden  
(NAW-0143-2) 

Protocol 7002 
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Uitvoeren van 
(water)bodemsaneringen 
en ingrepen in de 
waterbodem 

Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de 
waterbodem  
                                                                                              (NAW-0143-3) 
Tijdelijke uitplaatsing van grond  

(NAW-0143-4) 

Protocol 7003 
 
 
Protocol 7004 

Bewerken van 
verontreinigde grond en 
baggerspecie 

Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie  
 
Initieel onderzoek: 
 - inspectie proces 
 - audit ondersteunend managementsysteem 
 
Periodiek toezicht: 
 - inspectie proces 
 - audit ondersteunend managementsysteem 

(NAW-0144) 
 
met een of meerdere van de bijbehorende protocollen 

BRL SIKB 7500 
 

 Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond 
en baggerspecie  

(NAW-0144-1) 

Protocol 7510 
 

 Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van 
baggerspecie 

 (NAW-0144-2) 

Protocol 7511 
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Ontwerp, realisatie, beheer 
en onderhoud van het 
ondergrondse deel van 
bodemenergiesystemen 

Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het 

ondergrondse deel van bodemenergiesystemen  

 

- audit van het ondersteunende kwaliteitssysteem  
- inspectie van het proces 

(NAW-0238) 

BRL SIKB 11000 
 
Protocol 11001 
 

Ontwerp van open systemen 
(NAW-0238-1) 

Scope 1a 

Ontwerp van gesloten systemen 
(NAW-0238-2) 

Scope 1b 

Detail engineering van open systemen 
(NAW-0238-3) 

Scope 2a 

Detail engineering van gesloten systemen 

(NAW-0238-4) 
Scope 2b 

Realisatie van open systemen 
(NAW-0238-5) 

Scope 3a 

Realisatie van gesloten systemen 
(NAW-0238-6) 

Scope 3b 

Beheer en onderhoud van open systemen 
(NAW-0238-7) 

Scope 4a 

Beheer en onderhoud van gesloten systemen 
  (NAW-0238-8) 

Scope 4b 
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Certificatie van Asbestinventarisatie 
 

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20 
Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 1.5 & 4.54a 

Arbeidsomstandighedenregeling, artikel 4.27 & 4.28 
 

De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanwijzing 

Asbestinventarisatie 

(proces) 

Certificatieschema voor de 

Procescertificaten  Asbestinventarisatie en 

Asbestverwijdering 

- Initiële beoordeling: 

• Audit managementsysteem (audit) 

• Inspectie projectlocatie uitvoering 

asbestinventarisatie (inspectie) 

- Periodieke beoordeling en herbeoordeling: 

• Audit managementsysteem (audit) 

• Inspectie projectlocatie uitvoering 

asbestinventarisatie (inspectie) 

(NAW-0214) 

Certificatieschema voor de 

Procescertificaten 

Asbestinventarisatie en 

Asbestverwijdering; 

paragraaf 1, 2, 3 

 

 

Certificatie van Asbestverwijdering 
 

Arbeidsomstandigheden wet, artikel 20 
Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 1.5 & 4.54d 

Arbeidsomstandighedenregeling, artikel 4.27 & 4.28 
 

De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanwijzing 

Asbestverwijdering   

(proces)  

Certificatieschema voor de Procescertificaten 

Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering 

- Initiële beoordeling 

• Audit managementsysteem (audit) 

• Inspectie projectlocatie uitvoering 

asbestverwijdering (inspectie) 

- Periodieke beoordeling en herbeoordeling: 

• Audit managementsysteem (audit)  

• Inspectie projectlocatie uitvoering 

asbestverwijdering  (inspectie) 

(NAW-0214) 

Certificatieschema voor de 

Procescertificaten 

Asbestinventarisatie en 

Asbestverwijdering; 

paragraaf 1, 2, 4 en bijlage 1 
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Product / 
productgroep 

Module / artikel Conformiteits-
beoordelingsprocedure 

Europese Verordening Bouwproducten 305/2011 (CPR) 
De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding 

                                                                            Productgebied 24 

Besluit: 98/598/EG 
Toeslagstoffen voor 
gebruik 
met hoge veiligheidseisen 
(2/2) 
 
- Lichte toeslagmaterialen 
voor beton, mortel en 
injectiemortel 
(voor gebruik in de 
burgerlijke en 
utiliteitsbouw, 
de wegenbouw en andere 
civieltechnische werken) 
 
- Lichte toeslagmaterialen 
voor bitumineuze 
mengsels 
en oppervlaktebehande-
lingen en voor 
ongebonden en gebonden 
toepassingen 
(voor gebruik in de 
wegenbouw en andere 

civieltechnische 
werken) 

Bouwproductenverordening 
305/2011, Systeem 2+, 

Certificatie van de productiecontrole 

NEN-EN 
12620:2002+A1:2008 
 

Besluit: 98/598/EG 
Toeslagmaterialen (2/2) 
 
- Toeslagmaterialen voor 
ongebonden en 
hydraulisch 
gebonden materialen voor 
civieltechnische- en 
wegenbouw 
(voor gebruik in de 
wegenbouw en andere 
civieltechnische werken 

Bouwproductenverordening 
305/2011, Systeem 2+, 

Certificatie van de productiecontrole 

NEN-EN 
13242:2003+A1:2008 
 

 


