
 

Uw certificaat heeft pas een wettelijke status als er vanuit de overheid een erkenning is verleend op basis van het 
Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Deze erkenning dient u na ontvangst van uw certificaat zelf aan te vragen bij 
Rijkswaterstaat Leefomgeving, een  uitvoeringsorganisatie van de overheid. 
 
Door middel van deze leaflet willen wij u informeren over het aanvragen of wijzigen van uw Besluit bodemkwaliteit (Kwalibo) 
erkenning. 
 
Formulier 
Het aanvraag-/wijzigingsformulier is te downloaden vanaf de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving:  
https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/aanvragen/formulier-aanvragen/ 
 
Uittreksel inschrijving handelsregister 
Als bijlage bij de aanvraag dient u een recent en actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel met de aanvraag mee te 
sturen.  
 
Rijkswaterstaat Leefomgeving controleert of de gegevens op het uittreksel exact overeenkomen met de gegevens die op het 
certificaat vermeld staan. Indien sprake is van productie van bouwstoffen wordt de erkenning afgegeven op de productielocatie. 
 
Voor instellingen in België geldt dat zij een recent en actueel uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met 
de aanvraag meesturen.  
Instellingen in Duitsland dienen een recent en actueel uittreksel uit het Handelsregister (HRA) mee te sturen.  
Indien sprake is van een nevenvestiging en deze niet op dit uittreksel voorkomt, dient tevens een gemeentelijk bewijs van het 
bestaan van de vestiging op de aangegeven locatie met het uittreksel te worden meegestuurd. 
 
Tekenbevoegdheid 
De persoon die de aanvraag ondertekent dient aantoonbaar tekenbevoegd te zijn. Rijkswaterstaat Leefomgeving controleert de 
tekenbevoegdheid van de aanvrager vanuit het meegestuurde uittreksel en/of de machtiging. 
 
Toets op de antecedenten 
Op het aanvraagformulier dient u standaard een antecedentenverklaring in te vullen. Het gaat hierbij om het aangeven van 
economische en milieukundige overtredingen. Op basis hiervan voert Rijkswaterstaat Leefomgeving een integriteitstoets uit.  
 
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
In het geval van een persoonsregistratie (geldt niet voor aanvraag erkenning producenten) moet u per te registreren 
functionaris een originele VOG opsturen.  
 
Geldigheid erkenning 
De erkenning wordt afgegeven voor onbepaalde duur. Kiwa informeert Rijkswaterstaat Leefomgeving over de afgifte van 
nieuwe versies van certificaten, maar u bent als aanvrager zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en actueel houden van uw 
erkenning. Indien u van Kiwa een nieuwe versie van uw certificaat ontvangt moet u bij de onderstaande situatie(s) een wijziging 
van de erkenning aanvragen: 
- wijziging van bedrijfsnaam en/of bestuurder (conform KvK);                                                       
- wijziging van adresgegevens van bedrijfs- en/of productielocatie; 
- wijziging van werkzaamheden / aanpassing van de scope; 
- mutaties in de (SIKB) persoonsregistratie (m.b.v. overzichtslijst verstrekt door Kiwa). 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de aanvraag erkenning Besluit bodemkwaliteit verwijzen wij u 
door naar de website of de helpdesk van Rijkswaterstaat Leefomgeving: 088 797 71 02. 
 
Internet 
Rijkswaterstaat Leefomgeving: www.bodemplus.nl 
SBK:  www.bouwkwaliteit.nl 
SIKB:  www.sikb.nl 
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Er zijn verschillende soorten aanvraagformulieren beschikbaar. Hieronder is te zien voor welke BRL u welk formulier dient te 
gebruiken. 
 
 

• Aanvraagformulier voor adviesbureau en monsternemer: 
 

SIKB 1000 – SIKB 2000 – SIKB 2100 – SIKB 6000 
 

• Aanvraagformulier voor aannemers: 
 

SIKB 7000 – SIKB 7500 – SIKB 7700 v2.0– BRL K902 – SIKB 7800 – BRL K904 – BRL K905 – 
BRL 1148 – BRL 1149   

 

• Aanvraagformulier voor bodemenergiesystemen: 
 

SIKB 11000 – InstalQ 6000-21 – SIKB 2100 
 

• Aanvraagformulier voor producenten: 
 

BRL 1104 – BRL 2307-2 – BRL 2344 – BRL 2506-2 – BRL 5070 – BRL 5071 – BRL 5076 – BRL 5078 – BRL 5079 – 
BRL 52230 – BRL 9301 – BRL 9302-2 – BRL 9313 – BRL 9315 – BRL 9317 – BRL 9320 – BRL 9321 – BRL 9324 – 
BRL 9326 – BRL 9327 – BRL 9331 – BRL 9335  –  BRL 9336 – BRL 9338 – BRL 9341 – BRL 9345 
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