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Tijdelijke grondwaterbemaling
Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 12000 “Tijdelijke grondwaterbemaling”, versie 2
d.d. 30-03- 2017 en de hieronder vermelde protocollen verleend aan

Tauw B.V.
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de werkzaamheden door op dit certificaat
vermelde vestigingen van de certificaathouder zijn uitgevoerd volgens de specificaties zoals vastgelegd in
dit procescertificaat. Dit op voorwaarde dat de rapportage die aan deze werkzaamheden is gekoppeld
(zoals benoemd in paragraaf 2.9 van BRL SIKB 12000) dit vermeldt op de manier zoals aangegeven in
bijlage 1 van BRL SIKB 12000.
Dit certificaat heeft betrekking op:
•
Protocol 12010: Voorbereiden melding of vergunningaanvraag
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Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.
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Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
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Tijdelijke grondwaterbemaling
PROCESSPECIFICATIE
Het proces is van toepassing op:
•
de tijdelijke grondwaterbemaling, die moeten voldoen aan de
Waterwet (artikel 6.4, 6.5, 6.16 en 6.26), het Waterbesluit, de
Waterregeling en de keur of grondwaterverordening van het
betreffende waterschap. Tevens de infiltraties, retourneringen en
lozingen in het kader van deze tijdelijke grondwaterbemaling.
•
het proces zelf, inclusief alle secundaire processen van
voorbereiden van de tijdelijke grondwaterbemaling (onttrekking en
lozing) tot en met verwijdering van de bemalingsinstallatie.

Buiten het proces vallen in het bijzonder de volgende activiteiten:
•
de werkzaamheden van het bevoegd gezag, zoals
vergunningverlening en handhaving;
•
tijdelijke bemalingen (opmalingen en onderbemalingen) van
oppervlaktewater;
•
Permanente bemaling.

TOEPASSING EN GEBRUIK
De reikwijdte van het certificaat “Tijdelijke grondwaterbemaling” heeft tot
doel om de kans op mogelijke schade bij een tijdelijke
grondwaterbemaling zo laag mogelijk te maken. Een belangrijk
onderdeel hierbij is het uitvoeren van de risico-check op de
omgevingseffecten. Daarnaast is per protocol een ingangscontrole en
evaluatie opgenomen om er voor te zorgen dat de betrokken partijen bij
de tijdelijke grondwaterbemaling met elkaar communiceren.

Indien afgeweken wordt van deze beoordelingsrichtlijn, wordt duidelijk in
de betreffende rapportage vermeld:
•
de onderdelen die niet volgens het procescertificaat zijn uitgevoerd
en de motivatie daarbij.
•
de inschatting van de consequentie, die het afwijken heeft op de
kans op schade in de bouwput/sleuf en de omgeving.
•
interpretatie van de risico’s, die dit met zich meebrengt.
Indien op kritieke punten is afgeweken van de proceseisen, is het gebruik
van het beeldmerk niet toegestaan.

GEBRUIK CERTIFICAAT EN BEELDMERK
Indien de certificaathouder in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk maakt dat de werkzaamheden onder certificaat op grond van deze BRL
worden uitgevoerd, moet aan alle proceseisen van deze BRL voldaan worden. Op de aanbieding van de certificaathouder kan dan het beeldmerk van
SIKB worden opgenomen, zoals op de voorzijde van dit certificaat is te zien.
In alle rapportages, die aan de klant en aan de opdrachtgever worden geleverd, wordt duidelijk vermeld dat de uitvoering van de tijdelijke
grondwaterbemaling op basis van deze beoordelingsrichtlijn is uitgevoerd en dat de certificaathouder hiervoor volgens het procescertificaat “Tijdelijke
grondwaterbemaling” is gecertificeerd. Op de rapportage van de organisatie kan dan het beeldmerk worden opgenomen.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
1.

Controleer bij opdrachtverlening en oplevering of:
1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
1.3 de dienstverlening en rapportage (zie toepassing en gebruik)
geen afwijkingen vertoont

2.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring van de
dienstverlening overgaat, neem dan contact op met:
2.1 Tauw B.V.
en zo nodig met:
2.2 Kiwa Nederland B.V.
2.3 In derde instantie tot SIKB

3.

Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de sites,
www.kiwa.nl en www.sikb.nl.

