
KOMO® procescertificaat
SKGIKOB.011473.01.NL

Uitgegeven op: 25-03-2019

Geldig tot: 25-03-2024

Beoordeeld is:
-kwaliteitssysteem
-proces
-eindresultaat
Periodieke controle

Certificaathouder

BK Bouw- en Milieuadvies BV

Dokweg 17A

1976 CA  IJmuiden

T: +31 (0)883 212 500

E: info@bkingenieurs.nl

I:  www.bkingenieurs.nl

Het proces van het meten van trillingen
Verklaring van SKG-IKOB

Dit procescertificaat is op basis van BRL 5023 d.d. 02-01-2013, inclusief wijzigingsblad d.d. 20-11-2015 afgegeven 

conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

Het kwaliteitssysteem en het proces van het meten van trillingen worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat: 

 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder verrichte werkzaamheden met 

betrekking tot het meten van trillingen bij voortduring voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde 

eisen ten aanzien van het proces.

 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het eindresultaat van de door de certificaathouder verrichte 

werkzaamheden met betrekking tot het meten van trillingen op het moment van oplevering door de 

certificaathouder voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen.

Voor SKG-IKOB:

drs. W.C.M. Englebert

Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.
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PROCESCERTIFICATIE

Het proces omvat het schouwen van de belendingen, opstellen van een plan van aanpak, het uitvoeren van trillingsmetingen en het 

valideren van de meetresultaten overeenkomstig SBR Meet- en beoordelingsrichtlijnen Trillingen, deel A (Schade aan gebouwen) en/of deel

B (Hinder voor personen). De verschillende procesonderdelen kunnen niet los van elkaar onder certificaat worden uitgevoerd. Analyse van 

eventuele schadebeelden en advisering op basis van de gevalideerde meetresultaten valt buiten het toepassingsgebied van dit certificaat.

MERKEN

De certificaathouder heeft het recht om het 

nevenstaande certificatiemerk te voeren t.a.v. het 

proces van het meten van trillingen

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Controleer of dit procescertificaat nog geldig is. Raadpleeg hiervoor de website van Stichting KOMO (www.komo.nl) of informeer bij 

SKG-IKOB.

2. De certificaathouder dient het opgedragen project vooraf bij SKG-IKOB te melden en tevens de afnemer te informeren over 

een mogelijke inspectie door SKG-IKOB. De afnemer kan bij SKG-IKOB verifiëren of deze melding heeft plaatsgevonden.

3. De projecten worden door SKG-IKOB steekproefsgewijs geïnspecteerd.

4. Over de inspecties wordt door SKG-IKOB uitsluitend aan de certificaathouder gerapporteerd. Als de afnemer inzage in een 

inspectierapportage wenst, dient de afnemer contact op te nemen met de certificaathouder. De certificaathouder is niet 

verplicht inzage te verschaffen.

5. In geval van beperkt bewaakte metingen dient de certificaathouder de afnemer te informeren over de risico’s met betrekking 

tot de betrouwbaarheid van de meetresultaten.

6. In geval van klachten dient de afnemer zich in eerste instantie te wenden tot de certificaathouder.

7. Als er geen overschrijdingen worden gemeten kan de rapportage worden gebruikt om aan te tonen dat aan artikel 8.4 van 

Bouwbesluit 2012 is voldaan.

8. De door de certificaathouder te verstrekken rapportage is niet de rapportage als bedoeld in artikel 1.26 van Bouwbesluit 2012.
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