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: Certificaat heeft betrekking op:

Product: Granuliet

'Wingebieden: BremangerwNoorwegen

Glensenda, Schotland
Bodemkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarden

= : Korrelklasse: 'A

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V. ::.-
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9321 d.d. 2014-11-04 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie-reglement
voor Certificatie en Attestering,~

os"

SGS INTRON Certificatie B.V. verk/aart dat:,.
het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde industriezand bij voortduring voldoet aan de
in dit productcertificaat vastgelegde mtlieuhygienische specificaties, mits dit voorzien is van het NL-BSBe-merk op een wijze
als aangegeven in dit productcertificaat.
voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of in/ormatieplicht van de
gebruiker aan het bevoegd gezag.
met inachtneming van het bovenstaande, het industriezand in zijn toepassingen en met inachtneming van de daarbij
horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is
opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en
van BodemNN www.bodemolus.nl.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V. ir. J.W.P. de Bont

Certificatiemanager

+sas

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V, te informeren of dit certificaat
nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende kwaliteitsverklaring.

POOOOCRH

RvACO15

Dit certificaat bestaat uit 4 bladzijden
cor(none
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1. MILIELIHYGIENISCHE SPECIFICATIES

1.1 Onderwerp en toepassingsgebied

Dit NL BSBB productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygienische kwaliteit van het door Graniet Import Benelux B.V.
geproduceerde industriezand binnen het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.

1.2 Merken

De atieveringsbon van het industriezand wordt gemerkt met het NL-BSBe merk (zie voorzijde van dit NL-BSBB productcertificaat).
De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen (zie tevens voorzijde van dit NL-BSBB productcertificaat):
~ het certificaatnummer
~ producent
~ wingebied
~ naam van het product
~ locatie verwerkingsinstaflatie
~ massa van de belading (in ton/m')
~ datum van belading en levering
~ kenmerk transportmiddel (naam schip / kenteken)
~ controle transportmiddel (schoon/niet schoon/ controle niet mogelijk)
~ moment van aflevering (levering (inclusief) (exclusief) transport)
~ bodemkwaliteitsklasse

1.3 Productelgenschappen

1.3.1 Samenstelling
De gemiddelde samensteflingswaarden van het industriezand en/of (gebroken) industriegrind bepaald overeenkomstig AP04-SG
voldoen aan de in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale waarden voor de beoogde bodemkwaliteitsklasse,
met inachtneming van artikel 4.2.2 lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

1.3.2 Korrelklasse
Het industriezand voldoet aan de eisen van korrelklasse a overeenkomstig paragraaf 2.3 van BRL 9321.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het industriezand dient te worden toegepast conform de markering op de afleveringsbonnen, waarin de bodemkwaliteitsklasse staat
weergegeven waarvoor het industriezand is gekwalificeerd.

Het industriezand dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit
(functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschiften en melding).

Toepassingen van industriezand dat de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 ma hoeven niet te
worden gemeld.

3. VERWERKING

Voor industriezand zijn verder van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld onder
Toepassingsvoorwaarden.
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4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Bij atlevering inspecteren of:

~ geleverd is wat is overeengekomen;
~ het merk en de wijze van merken juist zijn;
~ de atleverbon alle gegevens bevat;
~ het afgegeven certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de producent is afgenomen;
~ de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met;
~ Graniet Import Benelux B.V.,

en zo nodig met
~ SGS INTRON Certificatie B.V.

3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat geldt niet bij

levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage

door het bevoegd gezag Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN
asasl " ':.-- S«ssi«'oorzover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijn 9321, die ls

genoemd in de door SBK gepubliceerde lijst van nationale beoonlelingsrichtlijnen.

sr" «r,

Nationale BRL 9321 lndustnezand en (gebmken) induslriegnnd, d.d. 2014-11-04.
SSSS .

Besluit bodemkwaliteit Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit
bodemkwaliteil). Slaalsblad van hel Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007 mei alle
bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.

Regeling bodemkwaliteit Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem
(Regeling bodemkwalileil), Nederlandse Slaalscoursnl 247, 2007 mel alle bijbehorende nadien
gepubliceerde wijzigingen.

AP04 Accreditafieprogramma Bouwsloffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.
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