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Procescertificaat Milieukundige begeleiding van 
(water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en 
nazorg 
 
Certificaatnummer: BB-063/10 
 
Certificaathouder: 

BK Ingenieurs B.V.  Nevenvestiging: 
Dokweg 17 A     Nijverheidsweg 26-12 
1976 CA  IJMUIDEN    5071 NK  UDENHOUT 
Postbus 264     Postbus 123 
1970 AG  IJMUIDEN    5070 AC  UDENHOUT 
Telefoon (088) 32 12 520    Telefoon (013) 51 14 470 
Telefax (088) 32 12 529    Telefax (013) 51 14 606 
E-mail info@bkingenieurs.nl 
Website www.bkingenieurs.nl 
 
Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V. 
Dit procescertificaat is afgegeven op basis van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 versie 4.2 d.d. 
2-10-2014 inclusief wijzigingsblad d.d. 8-10-2015 voor het procescertificaat Milieukundige 
begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg conform het 
SGS INTRON Certificatie-reglement voor Certificatie en Attestering door SGS INTRON Certificatie 
B.V. Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten binnen de volgende protocollen: 
 
Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 
 methoden en nazorg - milieukundige processturing en milieukundige 
 verificatie 
Protocol 6002: Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden 
 en nazorg - milieukundige processturing en milieukundige verificatie  
Protocol 6003:  Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en 
 uitvoering van waterbodemsaneringen – milieukundige 
 processturing en milieukundige verificatie 
 
SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 
het bedrijf verrichte werkzaamheden in het kader van milieukundige begeleiding van 
(water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg bij voortduring aan de in dit 
procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen. 
 
Dit certificaat is afgegeven op 10 oktober 2016 en is geldig tot 10 oktober 2019. 
 
SGS INTRON Certificatie B.V. 
 
Ir. J.W.P. de Bont  
Certificatiemanager 
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1. PROCESSPECIFICATIES 
 

Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem 
en nazorg worden uitgevoerd conform de richtlijnen in  
- Protocol 6001 (vestiging IJmuiden, Udenhout) 
- Protocol 6002 (vestiging Udenhout) 
- Protocol 6003 (vestiging IJmuiden) 
van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 voor het procescertificaat Milieukundige 
begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg.  
Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de 
genoemde documenten vermeld in de Beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 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. 
 
De opdrachtgever kan herkennen dat de opdracht, die gegeven is aan de 
opdrachtnemer voor de milieukundige begeleiding en evaluatie van een 
bodemsanering 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. BK Ingenieurs B.V. te IJmuiden, 
 en zo nodig met: 
2.2. SGS INTRON Certificatie B.V. 
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