
          

 

 

 

 

Opdrachtgevers vinden het steeds belangrijker dat opdrachten volgens de hoogste kwaliteitsnormen 

worden uitgevoerd. De beste manier om dit als opdrachtnemer aantoonbaar te maken is d.m.v. 

certificering. Daarom hebben wij als aannemer in de GWW sector het afgelopen half jaar maar liefst 

drie nieuwe certificaten weten te behalen, te weten de BRL SIKB 7000 - Protocol 7001 waarmee we 

land- en waterbodemsaneringen mogen uitvoeren, de BRL 9334 Straatwerk en het CO2-Bewust 

certificaat (niveau 3 van de CO2-Prestatieladder). Deze drie nieuwe certificaten zijn een 

waardevolle aanvulling op onze ISO 9001 en VCA** certificaten. 

 

De BRL (beoordelingsrichtlijn) SIKB 7000 (Protocol 7001) waarborgt de 

kwaliteit van de uitvoering van bodemsaneringen volgens conventionele 

methoden door het beschrijven van de specifieke eisen. Dit protocol is van 

toepassing op de uitvoering van bodemsaneringen in het kader van de WBB 

(Wet Bodembeheer) en de WM (Wet Milieubeheer) en op saneringen in 

"drogere oevergebieden" in het kader van de Waterwet. Ook mogen 

waterbodemsaneringen kleiner dan 1000 m3 onder dit protocol worden 

uitgevoerd. 

 

Omdat wij nu opdrachten waarbij bodemsanering (naast 

het aanbrengen van bestrating en riolering) de 

hoofdmoot of een onderdeel is integraal kunnen 

uitvoeren is het voordeel voor de opdrachtgever dat er 

geen afstemmingsverliezen ontstaan. Ook kunnen wij 

als lokale, klantgerichte onderneming nu adequaat 

handelen bij spoedeisende saneringsopdrachten. 

 

 

De in het kader van dit protocol in te zetten conventionele 

technieken zijn beschreven in de Richtlijn Herstel en Beheer 

Bodem- en Waterbodemkwaliteit (www.bodemrichtlijn.nl en 

www.waterbodemrichtlijn.nl). 

http://www.bodemrichtlijn.nl/
http://www.waterbodemrichtlijn.nl/
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Sinds 1 januari 2016 zijn wij in het bezit van dit 

certificaat. Inmiddels staan wij ook geregistreerd als 

“erkende instelling bodemsaneringen” op de website van 

het Ministerie van Rijkswaterstaat (Leefomgeving). Dit is 

een vereiste om de saneringsopdrachten volledig onder 

eigen beheer uit te mogen voeren.   

 

 

 

Het KOMO procescertificaat BRL 9334 Straatwerk is 

ook weer een beoordelingsrichtlijn en heeft 

betrekking op het aanbrengen van maaiveldinrichting 

in de vorm van elementenverharding inclusief 

de fundering en de aansluiting op gebouwen, putten, 

kolken en overige inrichtingselementen zoals 

verkeersbordpalen, lantaarnpalen en straatmeubilair, 

alsmede de aansluiting op bestaand straatwerk. 

 

Het BRL 9334 certificaat is nog vrij nieuw en geeft, 

geïmplementeerd in het ISO/VCA systeem, 

wederom een uitbreiding van de garantie voor het 

leveren van kwaliteit bij de uitvoering van 

straatwerkprojecten. Het uitgevoerde straatwerk 

wordt meerdere malen per jaar onaangekondigd op 

kwaliteit getoetst door een externe deskundige van 

SKG-IKOB. 

 

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven 

helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. De ladder 

kent vijf verschillende niveaus. Wij hebben ons in eerste 

instantie laten certificeren op niveau drie. Voor meer 

informatie over de CO2-Prestatieladder en de verschillende 

niveaus kunt u kijken op de website van de SKAO   

(Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) 

: http://www.skao.nl. 

 

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten 

kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing 

en het efficiënt gebruik van materialen en duurzame 

energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het 

aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-

Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in 

het bedrijfsleven. Met dit certificaat komen wij 

tegemoet aan de algemene maatschappelijke wens en 

het gemeentelijke beleid om duurzaamheid zoveel 

mogelijk te bevorderen en te stimuleren. 

 

http://www.skao.nl/
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De uitstoot van CO2 kan gereduceerd worden door : 

 

1. Bedrijven te stimuleren om de eigen CO2 uitstoot en die van hun leveranciers en 

ketenpartners te kennen. 

2. Constant te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen 

bedrijfsvoering, de eigen projecten én in de keten terug te dringen. 

3. Bedrijven te stimuleren om reductiemaatregelen te formuleren en uit te voeren. 

4. De verworven kennis transparant te delen (o.a. via de website). 

5. Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te 

zoeken naar mogelijkheden om de CO2 uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen o.a. 

door deel te nemen aan (keten)initiatieven en het volgen van cursussen t.b.v. de reductie 

van CO2 uitstoot zoals "Het nieuwe rijden" en "Het nieuwe draaien". 

 

De belangrijkste CO2 reducerende  maatregel die wij de 

afgelopen maanden genomen hebben is de overstap naar het 

gebruik van groene stroom en aardgas op kantoor, hetgeen 

de uitstoot van CO2 van deze twee energiestromen met maar 

liefst 97% vermindert ! 

 

U kunt al onze certificaten bekijken op onze website : http://www.hennyrietveld.nl  

U vindt hier ook meer informatie over ons en onze projecten. 

 

http://www.hennyrietveld.nl/

