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Industriezand en (gebroken) industriegrind  
Zand - korrelklasse a - klasse achtergrondwaarden. 

K3Delta Zand en Grind B.V.   
 
VERKLARING VAN KIWA 
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9321 "Milieuhygiënische kwaliteit van industriezand 
en (gebroken) industriegrind", versie d.d. 4 november 2014, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 
 
Kiwa verklaart dat: 
 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten bij 

aflevering aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties voldoen, mits zij zijn 
voorzien van het NL BSB®-merk op de wijze als aangegeven in dit certificaat. 

 met in achtneming van het bovenstaande, het product in zijn toepassingen voldoet aan de relevante 
eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 

 
Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de 
melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag. 
 
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 kwaliteitsverklaringen in de 
bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website van Bodem+: www.bodemplus.nl 
 

 
Ronald Karel 
Kiwa 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Certificaathouder 

K3Delta Zand en Grind B.V.   

Wanraaij  2 

6673 DN  ANDELST  

Tel. 024 348 88 88 

www.k3.nl 

KvK. 55269966 

 

Installatie 

Winwerktuig Juliana 

Winlocatie 

Ooijen - Wansum 

Afbeelding van het 

NL BSB®-merk 

 

 

 

 

 

 

® is een collectief merk van 

Stichting Bouwkwaliteit 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 
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Industriezand en (gebroken) industriegrind 
 

 

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES 
Het zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond. 
De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SG voldoen aan bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, met 
inachtneming van artikel 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit. 
 

CERTIFICATIEMERK 
De afleveringsbon van het op basis van de BRL 9321 gecertificeerde industriezand en (gebroken) industriegrind wordt gemerkt met: 
 
het NL BSB® -certificatiemerk (afmeting ten minste 10x10 mm):  
 
 
dan wel  
 
 

het NL BSB® -woordmerk (afmeting ten minste 5 mm hoog):  NL BSB®
 K76937 

 
De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen: 
 datum van belading en aflevering 
 de naam van het schip of bij transport per as, het kenteken 
 geleverde hoeveelheid, uitgedrukt in massa- of volume-eenheden 
 naam en adres van de producent 
 nummer van dit certificaat 
 naam en herkomst van het product, zoals aangegeven op het productcertificaat: 

o wingebied 
o naam of locatie van de verwerkingsinstallatie 
o eventueel handelsnaam 

 moment van aflevering (inclusief/exclusief transport) 
 resultaat van de controle op reinheid van het transportmiddel 
 toepasbaarheid van het product (“kwaliteitsklasse: voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond”). 

 
TOEPASSINGSVOORWAARDEN 
Voor industriezand en (gebroken) industriegrind gelden de volgende toepassingsvoorwaarden: 
 het industriezand en (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast conform de markering op de afleverbonnen, waarin de 

kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd  
 het industriezand en (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit 

bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). 
 
Toepassingen van industriezand en (gebroken) industriegrind dat de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 m3 
hoeven niet te worden gemeld. 
 
WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 
Inspecteer bij aflevering: 
 geleverd is wat is overeengekomen; 
 het merk en de wijze van merken juist zijn; 
 de afleveringsbon alle gegevens bevat. 

 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- K3Delta Zand en Grind B.V.   
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
 
Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse. 
Ga na of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 
Overhandig het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) aan de opdrachtgever. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan 
in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 
De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd 
gezag. Dit geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 
LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 
AP04 -SG Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige  

afvalstoffen – Onderwerp: Samenstelling Grond; vigerende versie beschikbaar via www.sikb.nl. 
Besluit bodemkwaliteit Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469. 
Regeling bodemkwaliteit in het kader van deze beoordelingsrichtlijn wordt uitgegaan van de vigerende versie van de  

Regeling bodemkwaliteit. 
 

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar (het laatste wijzigingsblad bij) de BRL9321. 
 


