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mr. J.A.W.M. de Haas 
 

 

Nr. Werkveld Soort en omvang Methoden & procedures1 

1  Bodembeschermende 

voorzieningen 

Inspectie bodembeschermende 

voorzieningen  

inclusief een of meerdere van onderstaande 

protocollen 6701 t/m 6703 

AS SIKB 6700   

                      (NAW-0136) 

 

 

2  Visuele inspectie van vloeistofdichtheid 

van bodembeschermende voorzieningen  

Protocol 6701 

                     (NAW-0136-1) 

3  Inspectie vloeistofdichtheid van 

bodembeschermende voorzieningen met 

geo-elektrische meting 

Protocol 6702 

                     (NAW-0136-2) 

4  Inspectie vloeistofdichtheid van 

bodembeschermende voorzieningen met 

hydrologische meting 

Protocol 6703  

                     (NAW-0136-3) 

5  IBC Bouwstof Controle staat van het werk waarin IBC 

bouwstof is toegepast. 

Deelscope: Isolerende constructie met 

deklaag 

AS SIKB 6900 

                      (NAW-0138) 

Protocol 6902 

                          (NAW-0138-2)  

 
Indien niet wordt verwezen naar een codering en bij een normatief document geen datum of versie aanduiding wordt gegeven betreft de accreditatie de actuele versie van het document. 
1  Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema waarvoor RvA-BR012 van toepassing is. De versie van het betreffende schema is 
vermeld op de lijst met schema’s waarvoor de RvA accreditatie kan verlenen, zoals bedoeld in RvA-BR010. 
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Nr. Werkveld Soort en omvang Methoden & procedures1 

6  Controle staat van het werk waarin IBC 

bouwstof is toegepast 

Deelscope: Vloeistofdichte wegverharding 

of vloer 

AS SIKB 6900 

                      (NAW-0138) 

Protocol 6902 

                          (NAW-0138-2)  

 


