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Archeologisch onderzoek
op basis van het systeem voor certificatie van processen ondersteund
door audit van het managementsysteem (systeem 6), zoals beschreven in
NEN-EN-ISO/IEC 17067
VERKLARING VAN KIWA
Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 4000, versie 4.1 d.d. 24-05-2018, afgegeven conform het KiwaReglement voor Certificatie voor

Bureau voor Archeologie
voor het toepassingsgebied van de hieronder vermelde protocol(len) zoals gedefinieerd in paragraaf 1.3
van deze beoordelingsrichtlijn:
• Programma van eisen PvE versie 4.1 (protocol 4001)
• Bureauonderzoek versie 4.1 (protocol 4002)
• Inventariserend veldonderzoek (landbodems) versie 4.1 (protocol 4003)
o
onderdeel overig
Kiwa verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatie-onderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat
dat de door Bureau voor Archeologie verrichte werkzaamheden voor voorbereiding, uitvoering en oplevering van
archeologisch onderzoek, voor zover dat valt binnen de op dit certificaat vermelde protocol(len), inclusief de daarvoor
benodigde secundaire processen vanaf de acceptatie van de opdracht tot oplevering, bij voortduring voldoet aan de in
dit procescertificaat vastgelegde specificaties.
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Ronald Karel
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
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Archeologisch onderzoek
TECHNISCHE SPECIFICATIE
Algemene beschrijving van het proces
Het doel van het totale archeologisch proces is het op een kwalitatief hoogwaardige wijze verkrijgen en het duurzaam bewaren van vondsten,
monsters van en projectdocumentatie over in-situ en ex-situ archeologische vindplaatsen ten behoeve van lopend en toekomstig
(wetenschappelijk) onderzoek en ten behoeve van de beleving van cultureel erfgoed.
Processpecificatie
Het certificatieschema SIKB 4000 stelt alleen eisen aan de voorbereiding en uitvoering van archeologisch onderzoek door de gecertificeerde
organisatie. Activiteiten die voorafgaan aan of volgen op de voorbereiding en uitvoering van het archeologisch onderzoek door de gecertificeerde
organisatie, vallen buiten de werkingssfeer van dit certificatieschema. Dit betreft onder meer de bestuurlijke besluitvorming omtrent het al dan niet
uitvoeren van archeologisch (vervolg)onderzoek en het fysieke beheer van archeologische vindplaatsen.
WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij aflevering of:
• geleverd is wat is overeengekomen;
• de output van het proces geen zichtbare gebreken vertoont.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
• Bureau voor Archeologie te Utrecht;
en zo nodig met:
• Kiwa Nederland B.V.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*
NEN-EN-ISO/IEC 17067

SIKB 4000
* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL

