Productcertificaat Grond
Certificaatnummer: GR-109
Versienummer: 4

Certificaathouder:

Jansen Recycling B.V.
Kanaaldijk Zuid 24
5691 NL SON EN BREUGEL
KvK-nummer: 17046778
Telefoon
+31 (0)88 87 78 738
E-mail
info@ajansenbv.com
Website
www.ajansenbv.com

Vaste uitvoeringslocaties:
Kanaaldijk Zuid-Oost 1, 5705 BE HELMOND
Beemdweg ong., HELMOND

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.
Dit certificaat is afgegeven op basis van BRL 9335 ‘Grond’, versie 4.0 d.d. 22-06-2017 conform het Reglement voor
Certificatie en Attestering van SGS INTRON Certificatie B.V.
Dit certificaat heeft betrekking op de volgende protocollen van BRL 9335:
•
Protocol 9335-1 Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat:
•
het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten aan de in dit certificaat
vastgelegde milieuhygiënische dan wel civieltechnische specificaties voldoen.
•
voor dit certificaat geen controle plaatsvindt op parameters buiten het gehanteerde stoffenpakket, het gebruik in
werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag met uitzondering van de
melding aan RWS Leefomgeving/Bodem+.
•
Met inachtneming van het bovenstaande, grond in zijn beoogde toepassing voldoet aan de relevante
milieuhygiënische eisen van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, indien het
certificaat is opgenomen in het ‘Overzicht van erkende instellingen’ op de website Rijkswaterstaat Leefomgeving
(www.rwsleefomgeving.nl) en van SBK (www.bouwkwaliteit.nl).
Dit certificaat is afgegeven op 5 mei 2020 en is geldig tot 12 oktober 2022.
SGS INTRON Certificatie B.V.
Ir. J.W.P. de Bont
Certificatiemanager
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Grondbanklocatie

Adres

Postcode en plaats

Protocol 9335-1

Jansen Recycling B.V.

Kanaaldijk Zuid-Oost 1

5705 BE HELMOND

X

Jansen Recycling B.V.

Beemdweg ong.

HELMOND

X

PRODUCTSPECIFICATIE MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE
De partij grond voldoet aan de milieuhygiënische specificaties zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit en heeft hierbij een
kwalificatie als:
Voor de toepassingen in of op de bodem:
• grond* die voldoet aan de achtergrondwaarden met inachtneming van art 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Rbk of;
• grond* die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen of;
• grond* die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie.
Voor de toepassingen onder oppervlaktewateren:
• grond* die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse A;
• grond* die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse B;
• baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zoet oppervlaktewater.
• baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zout oppervlaktewater;
• baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden over het aangrenzend perceel.
Voor de toepassing in een grootschalige toepassing:
• grond* die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassingen.
Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld:
• grond* die voldoet aan de maximale waarden van een nader te bepalen gebiedsspecifiek toetsingskader.
* of baggerspecie
De milieuhygiënische kwaliteit van de geleverde partij staat apart aangegeven op de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335
die bij de partij hoort. De geleverde partij is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vermeld in de
beoordelingsrichtlijn en vermeld op de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335. Extra parameters zijn alleen onderzocht
indien gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan dit noodzakelijk is of indien tijdens de monsterneming
waarnemingen zijn gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk is.
Vraag indien gewenst nadere specificaties op over de partij bij de certificaathouder. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op
de partij wilt uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten.
Voor de toepassingsmogelijkheden zie de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 en de Regeling bodemkwaliteit. Deze
regeling geeft nadere aanwijzingen voor de verwerking. Grond voor grootschalige toepassing mag alleen worden toegepast
onder de toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in de Regeling bodemkwaliteit.
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TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN VERWERKING
Voor grond* gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:
• grond* moet worden toegepast conform de markering op de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335, waarin het
toepassingsgebied en/of de kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.
• Voor grootschalige toepassingen geldt een minimale omvang van 5.000 m3.
• grond* moet worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit
(functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).
Toepassingen van grond* die de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 m3, hoeven niet
te worden gemeld.
* of baggerspecie
WENKEN VOOR DE TOEPASSER
1. Inspecteer bij aflevering of:
• geleverd is wat is overeengekomen;
• het merk en de wijze van merken juist zijn;
• de afleveringsbon/de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 alle gegevens bevat;
• (indien van toepassing) de Civieltechnische verklaring BRL 9335 alle gegevens bevat;
• de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
2. Als het onder 1 gestelde leidt tot afkeuring, neem dan contact op met Jansen Recycling B.V. en zo nodig met SGS
INTRON Certificatie B.V.
3. Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
4. Ga na of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. De Milieuhygiënische verklaring BRL 9335, het certificaat en (indien van toepassing) de Civieltechnische verklaring
moeten aan de opdrachtgever worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in
de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 en het certificaat ten minste 5 jaar ter beschikking
houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van
beroep of bedrijf.
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