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Dekker Grondstoffen B.V.  

Certificaathouder 

Dekker Grondstoffen B.V.  

Waalbandijk  1 

4053 JB  IJZENDOORN 

Postbus 6073 

4000 HB  TIEL 

Tel. +31 (0)344-579 999 

grondstoffen@dekkergroep.nl 

www.dekkergrondstoffen.nl 

Uitvoeringslocatie 

Zie bladzijde 2 van dit certificaat 

Afbeelding van het NL BSB®-merk 
 

VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9313 "Zand uit dynamische wingebieden" 

d.d. 29 november 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 13 mei 2015, conform het Kiwa-Reglement 

voor Productcertificatie. 

 

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder 

geleverde producten aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties van het 

Besluit bodemkwaliteit voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB
®
-merk op de wijze zoals 

aangegeven in dit certificaat voor de volgende niveaus: 

 

 Niveau IV: zoet of ontzilt zand uit vaste opslaglocatie 

 

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. 

Kiwa  verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, zand uit dynamische wingebieden 

in zijn toepassingen en met in achtneming van de daarbij behorende 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 website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website 

van Bodem+: www.bodemplus.nl. 

 

 
Bouke Meekma 

Kiwa 

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 

 

 

 

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

Zand uit dynamische wingebieden 

® is een collectief merk van 

Stichting Bouwkwaliteit. 

 

Besluit bodemkwaliteit 
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PRODUCTSPECIFICATIE 

 

Milieutechnische specificatie  

In de BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieutechnische specificaties voor grond en baggerspecie, 

zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG, voldoen aan de 

achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van art. 4.2.2. lid 4 en 5 van de Regeling 

bodemkwaliteit. 

 

Herkomst en ketenverantwoordelijkheid 

Dit NL BSB
®
-certificaat is geldig voor zand afkomstig uit het wingebied of depot opgenomen in tabel 1. Voor de winning van het zand uit 

een wingebied beschikt de certificaathouder over een concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar. De 

toestemming kan binnen een wingebied beperkt zijn tot nader vastgelegde winvakken. Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder en 

toezicht door de certificatie instelling borgt de kwaliteit van het geleverde zand uit de winvakken. De BRL 9313 voorziet in de 

traceerbaarheid van het  onder BRL 9313 geleverde zand. Deze ketenverantwoordelijkheid wordt aangegeven met niveaus. De volgende 

5 niveaus worden daarbij onderscheiden: 

-.Niveau I:  winning zout zand  uit maritieme wingebieden 

- Niveau II:  zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie 

- Niveau III:  ontzilt zand  

- Niveau IV:  zoet zand / ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie  

- Niveau V: winning zoet  zand uit niet-maritieme wingebieden 

De certificaathouder kan één of meerdere niveaus uitvoeren. Bij levering van het gecertificeerde product dient te worden aangegeven wat 

de herkomst van de partij is en welk niveau. Het certificaat en afleverbon is een erkend bewijsmiddel mits aantoonbaar blijft dat deze 

documenten bij het geleverde zand behoren. Bij levering aan een andere certificaathouder neemt de afnemer de verantwoordelijkheid  

over en brengt het zand onder eigen certificaat op de markt.  De ketenverantwoordelijkheid borgt dat binnen het kwaliteitssysteem van 

certificaathouders de levering herleidbaar is vanaf zandwinning.  

 

Tabel 1: overzicht wingebied(en) en opslaglocatie(s) 

 
Niveau 

Wingebied* / Opslagdepot I II III** IV V 

Stadionweg 27, ROTTERDAM                X   

Zuiderlingedijk, GORINCHEM               X   

Ingense Veerweg 1, ELST (Utr.)       X   

* beperkt tot de winvakken waarvoor concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar is verleend. Een lijst van 

actuele winvakken is op te vragen bij de certificaathouder en/of certificatie-instelling  

** Ontzilt zand (Niveau III) is zand waarvan het chloridegehalte door spoelen met water is teruggebracht tot maximaal 200 mg Cl /kg ds. 

 

TOEPASSING EN GEBRUIK 

Het zand voldoet aan de achtergrondwaarden zoals verwoord in de Regeling bodemkwaliteit en dient in overeenstemming met artikel 5, 

6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). 

Toepassingen van hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld. 

 

Niveau I en II: Niet ontzilt zeezand is alleen op of in de bodem toepasbaar in zoute en brakke gebieden (gebieden waarbij de bodem in 

contact staat met water met een natuurlijk chloridegehalte hoger dan 5000 mg/l). 

 

Niveau III, IV en V: het zand is vrij toepasbaar. 

 

Voor zand dat in zoute rijkswateren wordt gewonnen en daar vervolgens ook weer wordt toegepast, is het RWS-stoffenpakket C3 van 

toepassing en dient aanvullend tributyltin (TBT) te worden bepaald. 

 

Op de afleverbon wordt  het betreffende certificaatnummer en niveau vermeld (zie onder MERKEN). 
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MERKEN 

De afleverdocumenten worden gemerkt met het NL BSB
®
-merk. 

De uitvoering van merken is als volgt: 

NL BSB
 K83386  

De afleverbon bevat ten minste de volgende aanduidingen: 

1. NL BSB
®
 woord- of beeldmerk;  

2. het certificaatnummer en niveau; 

3. (begin-eind)datum van aflevering; 

4. naam van de certificaathouder; 

5. naam en/of locatie herkomst; 

6. de hoeveelheid geleverd product; 

7. de totale hoeveelheid geleverd product (de gehele partij); 

8. de bestemmingslocatie; 

9. toepasbaarheid (bodemkwaliteitsklasse): voldoet aan de achtergrondwaarden: onbeperkt toepasbaar (Niveau  III, IV en V) / 

toepasbaarheid beperkt tot zoute en brakke gebieden (Niveau I en II); 

10. type levering: voor de wal/ in depot/afgehaald/op het werk. 
 

WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

Inspecteer bij aflevering: 

- geleverd is wat is overeengekomen; 

- het merk en de wijze van merken juist zijn; 

-  de afleverbon alle gegevens bevat; 

- de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen. 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  

- Dekker Grondstoffen B.V. 

en zo nodig met: 

- Kiwa Nederland B.V. 
 

Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan 

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.  

 

De toepasser moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd 

gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in uitoefening van beroep of bedrijf. 
 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

AP04-SG  Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen - 

Onderdeel: Samenstelling Grond; vigerende versie beschikbaar via www.sikb.nl. 

Besluit bodemkwaliteit Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469 met bijbehorende 

 wijzigingen. 

Regeling bodemkwaliteit Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247 met bijbehorende wijzigingen. 

http://www.sikb.nl/

