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Postbus 267, NL-4100 AG  CULEMBORG 
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Procescertificaat Bewerken van verontreinigde grond en 
baggerspecie 
 
Certificaatnummer: BVG-006/8 
 
Certificaathouder: 

Jansen Recycling B.V. 
Kanaaldijk Zuid 24 
5691 NL  SON EN BREUGEL   Bewerkingslocaties: 
Postbus 60     Kanaaldijk Zuid 24 
5690 AB  SON     5691 NL  SON EN BREUGEL 
Telefoon +31 (0) 88 877 87 78     
E-mail info@ajansenbv.com   Kanaaldijk Zuid-Oost 1 
Website www.ajansenbv.com   5705 BE  HELMOND  
     
 
Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V. 
Dit procescertificaat is op basis van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7500 versie 4.0 d.d. 17-04-2014 
inclusief wijzigingsblad d.d. 10-03-2016 voor het procescertificaat Bewerken van verontreinigde 
grond en baggerspecie conform het SGS INTRON Certificatie-reglement voor Certificatie en 
Attestering afgegeven door SGS INTRON Certificatie B.V. Dit certificaat is geldig voor het 
volgende protocol:  
 
SIKB protocol 7510: Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en 

baggerspecie 
 
SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 
het bedrijf verrichte werkzaamheden in het kader van het bewerken van verontreinigde grond en 
baggerspecie bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties 
voldoen. De gecertificeerde bewerkingstechnieken staan op bladzijde 2 van dit certificaat vermeld. 
 
Dit certificaat is afgegeven op 18 april 2019 en is geldig tot 18 april 2022. 
 
SGS INTRON Certificatie B.V. 
 
 
Ir. J.W.P. de Bont 
Certificatiemanager 
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1. PROCESSPECIFICATIES 
 
Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie wordt uitgevoerd conform de richtlijnen in  
SIKB protocol 7510 van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7500 voor het procescertificaat 
Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie. 
Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde 
documenten vermeld in de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7500 die is genoemd op www.sikb.nl. 
 
Onder het Procescertificaat Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie, vallen de 
volgende gecertificeerde bewerkingstechnieken: 

 
Naam bewerkingstechniek  Protocol 7510 

Biologisch reinigen n.v.t. 

Extractief reinigen Kanaaldijk Zuid-Oost 1, Helmond 

Thermisch reinigen Kanaaldijk Zuid 24, Son en Breugel 

Immobiliseren n.v.t. 

Droog zeven  n.v.t. 
 

Naam bewerkingstechniek  Protocol 7511 

Landfarming n.v.t. 

Ontwatering / Rijping  n.v.t. 

Zandscheiding n.v.t. 
 

Naam of omschrijving 
mobiele installatie  

Protocol 7510 

n.v.t. n.v.t. 
 
 
2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 
 
Dit certificaat heeft alleen betrekking op de in het certificaat vermelde en door het bedrijf 
gehanteerde SIKB protocollen. 
 
De opdrachtgever kan herkennen dat de opdracht, die gegeven is aan de bewerker voor de 
uitvoering van een opdracht tot het bewerken van (verontreinigde) grond c.a. en baggerspecie 
onder certificaat wordt uitgevoerd, doordat de bewerker dit in zijn offerte en rapportage aan de 
opdrachtgever dient te vermelden. 

 
Ingeval van klachten dient contact te worden opgenomen met: 
2.1. Jansen Recycling B.V. te Son en Breugel 
 en zo nodig met: 
2.2. SGS INTRON Certificatie B.V. 
 

http://www.sikb.nl/
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