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INFOBLAD  

 
Waterschappen en de BRL 12000 
Tijdelijke grondwaterbemalingen 
 

 
Waterschappen zijn het bevoegd gezag op 
grond van de Waterwet bij tijdelijke 
grondwaterverlagingen voor wat betreft de 
onttrekking van grondwater en de lozing 
op regionaal oppervlaktewater en in 
sommige gevallen ook voor het lozen in de 
bodem, zie Handboek Water. De bevoegd 
gezagtaken bestaan uit 
vergunningverlening en/of publiek toezicht 
en/of handhaving.  
Daarbij kunnen waterschappen gebruik 
maken van de kennis en ervaring die SIKB 
op dat onderwerp heeft gebundeld, zoals 
beschreven in de BRL SIKB 12000 en 
bijbehorende protocollen en de BUM 
Tijdelijke bemalingen (BUM TB). De BUM 
TB biedt V&H-afdelingen van 
waterschappen handvatten voor de 
omgang met tijdelijke 
grondwaterbemalingen.  
Waar in dit document BRL 12000 is 
geschreven wordt het gehele schema dus 
inclusief de vier protocollen bedoeld.  
Deze notitie beschrijft hoe waterschappen 

vanuit hun rol van bevoegd gezag Waterwet gebruik kunnen maken van de BRL 12000. 
 
Wat is de BRL 12000? 
De BRL 12000 is een certificeringsschema waarin eisen zijn beschreven waaraan een 
certificaathouder BRL 12000 moet voldoen om zijn certificaat te krijgen/behouden. De 
BRL beoogt de kwaliteit van bronbemalingen te verbeteren, middels richtlijnen voor 
onder meer: 

 risicobeoordeling  

 ingangscontroles en overdracht gegevens 

 expliciet werken; aannames op papier zetten 

 interne kwaliteitscontroles 

 terugkoppeling van ervaringen met andere actoren in het proces 

 expliciete rolverdeling 

 monitoring(strategie) 

Is toepassing van de BRL 12000 verplicht? 
Er bestaat geen wettelijke plicht om BRL 12000 gecertificeerd te zijn of om de BRL 
en/of protocollen toe te passen.  
 
Als de tijdelijke bemaling wordt aangelegd middels een mechanisch boring, moet de 
mechanische boring in bepaalde gevallen wel door een BRL 2100-2101 erkende -en 
dus gecertificeerde- partij worden uitgevoerd op grond van de erkenningsregeling in 
Regeling bodemkwaliteit, art 2.1. De Inspectie Leefomgeving en Transport is bevoegd 
gezag ten aanzien van de erkenningsregeling.   

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboek-water/activiteiten/oppervalktewater/bronbemaling-lozen/
http://sikb.nl/richtlijnen_detail.aspx?id=10010
http://sikb.nl/richtlijnen_detail.aspx?id=10010
http://sikb.nl/richtlijnen_detail.aspx?id=10558
http://sikb.nl/richtlijnen_detail.aspx?id=10558
http://sikb.nl/richtlijnen_detail.aspx?id=9704&tag
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De BRL 12000 is dus een zogenoemd ‘vrijwillig schema’. De certificaathouders  geven 
aan baat te hebben bij het werken conform de BRL 12000, en zien de certificering BRL 
12000 bovendien vaak als positieve onderscheiding in de markt.  
 
Wat kunnen waterschappen ermee?  
De BRL 12000 gaat over kwaliteitsaspecten, maar is ook bruikbaar in het kader van 
bevoegd gezagtaken van waterschappen. Waterschappen hebben de mogelijkheid om 
in de keur, via algemene regels of middels watervergunningen de BRL 12000 voor te 
schrijven in geval van tijdelijke grondwaterbemalingen in hun beheersgebied (bron: 
juristen UvW). Er kan in dat geval voorgeschreven worden dat  de uitvoerende partij 
gecertificeerd is ofwel dat die partij werkt conform BRL 12000. Als wordt 
voorgeschreven dat conform BRL 12000 gewerkt moet worden (maar een certificaat 
niet nodig is) zal het waterschap zelf moeten toezien op de juiste uitvoering conform 
BRL 12000. Dit is analoog aan de situatie dat bepaalde bijvoorbeeld NEN-normen of 
CUR-richtlijnen worden voorgeschreven. In het geval dat wordt voorgeschreven dat de 
uitvoerende partij gecertificeerd moet zijn, zal een certificerende instelling (ook) 
toezien op de juiste uitvoering conform BRL 12000. Het waterschap zal (de 
mogelijkheid van) het voorschrift omtrent BRL 12000 wel kenbaar moeten maken en 
moeten onderbouwen, bijvoorbeeld middels gepubliceerde beleidsregels bij de keur.  
 
De Unie van Waterschappen heeft in haar modelbeleidsregels bij de Keur in 2013 het 
volgende opgenomen (Bron: Modelbeleidsregels UvW 2013, www.uvw.nl) : 
“Om voor de adviseurs, opdrachtgever en uitvoerder uniformiteit in het toetsingskader 
aan te brengen, sluit het [waterschap/hoogheemraadschap] aan bij de 
Beoordelingsrichtlijn SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling, Besluitvorming 
uitvoeringsmethode Tijdelijke grondwaterbemalingen (BUM TM).”   
 
Het voorschrijven dat de uitvoerende partij daadwerkelijk gecertificeerd is op basis van 
BRL 12000 leent zich met name voor vergunningplichtige gevallen. Het waterschap zal 
(de mogelijkheid van) de certificeringsplicht kenbaar moeten maken en moeten 
onderbouwen, bijvoorbeeld middels gepubliceerde beleidsregels bij de keur.  
 
Doen waterschappen en andere partijen al iets met BRL 12000?  
Meerdere waterschappen maken op uiteenlopende manieren gebruik van de BRL 
12000. Meestal is dit in de vorm van beleidsregels ter onderbouwing van 
watervergunningen waarin voorschriften omtrent de BRL 12000 zijn opgenomen. Maar 
er wordt ook op andere manieren gewerkt met de kwaliteitseisen in de BRL 12000. Het 
Hoogheemraadschap van Rijnland bijvoorbeeld verwijst in haar nieuwe keur 2015, 
(dereguleringprincipe), naar de BRL 12000 als onderdeel van erkende maatregelen bij 
het in acht nemen van de zorgplicht. Waterschap Vallei en Veluwe werkt binnen de 
V&H-afdeling volgens de Lean-systematiek, waarin ook de BRL 12000 een plaats heeft 
gekregen.  
 
Voor waterschappen is ook relevant dat steeds meer opdrachtgevers en 
hoofdaannemers werken met de BRL 12000. Voor de wat meer risicovolle projecten 
waar bronbemaling nodig is, nemen hoofdaannemers vaker alleen opdrachtnemers in 
de arm die gecertificeerd zijn op basis van BRL 12000. Andere opdrachtgevers werken 
in de geest van de BRL 12000, bijvoorbeeld door in de eigen specificaties naar de BRL 
12000 te verwijzen of BRL 12000-eisen in de eigen specificaties te verwerken.  
 
Meer informatie is te vinden via de website van SIKB www.sikb.nl.  
 
 

http://www.uvw.nl/
https://www.rijnland.net/regels/keur-en-uitvoeringsregels
http://www.sikb.nl/

