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ALGEMENE INFORMATIE
Bouwstoffen uit reststoffen
Producenten van cementgebonden minerale reststoffen maken van afvalstoffen nuttige bouwstoffen.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van het storten van afvalstoffen en tevens
vermindert hierdoor de behoefte aan de winning van primaire grondstoffen. Minerale reststoffen
kunnen geschikt zijn als grondstof voor zulke bouwstoffen. De minerale reststof kan zijn
verontreinigde grond of een industriële reststof, een steenachtige fractie bouw- en sloopafval, een slib
of een filterkoek. In een menginstallatie, waarin de grondstoffen gecontroleerd gedoseerd worden,
mengt de producent de minerale reststof met cement of cementvervanger en eventuele additieven.
Mixed-in-place immobilisatie (infrezen) valt niet onder deze BRL.
Door binding met cement ontstaat een bouwstof, waarin de verontreinigingen vastgelegd zijn (zie
definitie later). Deze bouwstof wordt dan ook wel een immobilisaat genoemd. De producenten van
cementgebonden minerale reststoffen leveren een niet-uitgehard immobilisaat. Dit valt onder deze
BRL. Na aanbrengen in de toepassing hardt het immobilisaat uit en ontstaat een uitgehard
immobilisaat. Het aanbrengen valt niet onder deze BRL.
Toepassingen van cementgebonden minerale reststoffen (immobilisaten)
Immobilisaten zijn geschikt voor verschillende buitentoepassingen. De meest gebruikte toepassing is
de toepassing als funderingslaag onder wegen. Een vergelijkbare toepassing is de toepassing op
parkeerterreinen en bedrijfslocaties; ook dit is een toepassing onder een verhardingslaag. Daarnaast
zijn toepassingen van immobilisaat als ballastlagen mogelijk, bijvoorbeeld achter een keerwand en
drukverdelende lagen. Andere toepassingen zijn grote bouwblokken voor buitentoepassingen
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(minimaal 0,5 m ). De criteria voor de toepassing van immobilisaten zijn, dat het materiaal
terugneembaar moet zijn en dat het een minimale omvang moet hebben. Sommige potentiële
toepassingen vallen om deze reden niet onder de BRL, zoals kleinere betonelementen (dakpannen,
stenen) en binnentoepassingen (binnenwanden). Ook de toepassing als verhardingslaag in de
wegenbouw, zijnde een toplaag, die direct door het verkeer wordt bereden, valt niet onder de BRL.
Deze toepassing is volgens de Regeling bodemkwaliteit niet-duurzaam vormvast, omdat deze lagen
te lijden hebben van afslijting en desintegratie.
Voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit
Voor de toepassing van immobilisaten als bouwstof dient voor wat betreft de milieuhygiënische
kwaliteit onder meer te worden voldaan aan de eisen gesteld in het Besluit bodemkwaliteit. Om aan te
tonen dat het uitgeharde immobilisaat naar verwachting aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet, heeft
de producent de keuze om het product te certificeren. In dit verband gelden door het Ministerie van
Infrastructuur & Milieu (I&M) erkende kwaliteitsverklaringen voor het bevoegd gezag als afdoende
bewijs dat een gecertificeerde bouwstof daadwerkelijk aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet. De
certificatie van het immobilisaat vindt evenals bij andere bouwstoffen, die pas in de toepassing
verharden plaats op het niet-uitgeharde product. Indien de door de producent voorgeschreven
verdichting wordt gevolgd, is het vertrouwen aanwezig dat het uitgeharde immobilisaat in zijn
toepassing voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit bodemkwaliteit.
De basis voor certificering wordt vastgelegd in de beoordelingsrichtlijn (BRL). Een BRL geeft de
“spelregels” waaraan zowel de producent als de certificerende instelling zich dienen te houden.
Zonder BRL is certificatie niet mogelijk.
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KOMO-productcertificaat
De Handleiding certificering Besluit bodemkwaliteit biedt schrijvers van beoordelingsrichtlijnen een
uniform kader voor de invulling van de eisen die vanuit het Besluit bodemkwaliteit worden gesteld. In
deze handleiding wordt een minimaal beoordelings- en kwaliteitsniveau voor gecertificeerde
bouwstoffen beschreven en worden regels gegeven voor de opzet en invulling van de milieuparagraaf
van beoordelingsrichtlijnen. Om als erkende kwaliteitsverklaring door het Ministerie van I&M te
worden aangemerkt, dient de BRL op zodanige wijze te zijn ingevuld dat het beoordelings- en
kwaliteitsniveau van de te certificeren bouwstof ten minste gelijkwaardig is aan wat in voornoemde
handleiding is beschreven. Bij de invulling van de BRL is deze handleiding als leidraad gebruikt.
De op basis van deze beoordelingsrichtlijn af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als
KOMO productcertificaat voor de toepassing in funderingslagen en daarmee vergelijkbare
toepassingen of als KOMO- productcertificaat voor de overige toepassingen. De productcertificaten
hebben betrekking op het niet-uitgeharde immobilisaat en geven aan, dat het product na verdichting
en uitharding conform de door de producent aangegeven instructies verwacht mag worden te voldoen
aan bepaalde technische en milieuhygiënische eigenschappen. Voor de toepassing als
funderingslaag is de ontwerpdruksterkte de geborgde technische eigenschap. De eis voor de
druksterkte van ten minste 1,5 MPa voor deze toepassing is afgeleid van de eis voor gebonden
funderingen uit paragraaf 28.22 van de RAW 2010. Voor de technische eigenschappen van het
product kunnen andere relevante producteigenschappen van belang zijn, die echter niet door middel
van deze BRL worden geborgd. Voor overige toepassingen is deze druksterkte niet relevant voor de
toepassing. De milieuhygiënische eigenschappen betreffen vooral de eisen uit het Besluit
bodemkwaliteit, maar ook de asbest regelgeving, de kwik regelgeving en de regelingen rondom
gevaarlijke afvalstoffen. De eisen voor beide KOMO-productcertificaten zijn in deze BRL gelijk met
uitzondering van de eis voor het massaverlies in de diffusieproef. Deze eis is geregeld in de Regeling
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bodemkwaliteit. Voor de toepassing als gebonden funderingen geldt een eis van maximaal 200 g/m ,
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voor overige toepassingen geldt een eis van maximaal 30 g/m .
De milieueis duurzame vormvastheid wordt onvoldoende verzekerd met de beschikbare producteisen
en de aanvullende methodiek van het Besluit bodemkwaliteit en is daarom zeker gesteld met eisen
die aanvullend in de BRL zijn opgenomen.
De huidige versie van de beoordelingsrichtlijn is vooral gericht op de milieuhygiënische kwaliteit van
de bouwstof. Aan funderingslagen en overige toepassingen worden uiteraard meer civieltechnische
eisen gesteld dan alleen de druksterkte. Deze eisen worden vooralsnog in het contract tussen
producent en afnemer geregeld. Wellicht worden deze eisen in de toekomst ook in een algemene
technische standaard en/of in de beoordelingsrichtlijn opgenomen.
Eisen aan de minerale reststoffen
De afvalstoffen die conform deze BRL verwerkt kunnen worden tot immobilisaten moeten minerale
reststoffen zijn. Het product bestaat uit cement als bindmiddel, water en verder alleen uit minerale
reststoffen. Producenten zoeken naar een optimale mix van reststoffen die tot een goed product leidt.
Om tot een goed product te komen zijn bijvoorbeeld de korrelopbouw en het vochtgehalte van de
reststoffen belangrijke parameters. De producenten die deze beoordelingsrichtlijn volgen, stellen
bewust eisen aan de te immobiliseren reststoffen, die in hun product verwerkt worden.
Het gaat hierbij om reststoffen die goed gebonden kunnen worden in een cementmatrix. Gevaarlijke
afvalstoffen zijn in deze beoordelingsrichtlijn expliciet uitgesloten, ook als ze in principe wel
immobiliseerbaar zijn. Afvalstoffen met stoffen die op basis van overheidsbeleid uit de keten
verwijderd moeten worden, zijn ook niet toegelaten voor verwerking tot product. Hierbij gaat het om
afvalstoffen met persistente organische verbindingen en kwik. Ook aan de niet gevaarlijke afvalstoffen
worden nog nadere eisen gesteld om te voorkomen dat reststoffen met hoge concentraties van
bepaalde componenten in kleine hoeveelheden worden weggemengd.
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In het huidige beleid met betrekking tot mengen is niet eenduidig geregeld, wanneer mengen
wegmengen wordt. Om te voorkomen dat afvalstoffen in kleine percentages worden weggemengd is
in deze BRL een eis opgenomen. Een product dat gemaakt zou worden met minimaal 10% van een
reststof zou moeten voldoen aan de samenstellings- en uitloogeisen uit het Besluit bodemkwaliteit,
ook al worden in de productie kleinere hoeveelheden toegevoegd. Dit geeft voor de organische
parameters direct een bovengrens voor acceptatie. Deze mag voor organische contaminanten niet
hoger zijn dan een factor 10 boven de grenswaarde uit het Besluit bodemkwaliteit. In het algemeen
zal per minerale reststof een lagere grens voor de aanwezige gehalten moeten worden aangehouden,
omdat ook rekening moet worden gehouden met aanwezigheid van dezelfde stof(fen) in andere
toevoegingen in het product.
Door het stellen van acceptatiegrenswaarden aan de te accepteren reststoffen wordt geborgd dat
wordt voldaan aan de asbest regelgeving, de kwik regelgeving en de regelingen rondom gevaarlijke
afvalstoffen.
De onderhavige versie van de beoordelingsrichtlijn is een uitbreiding van de vorige versie, waarin
alleen grond, baggerspecie en AVI-bodemas werden gebruikt als hoofdbestanddelen (minimaal 80%
van de te verwerken reststoffen). In de vorige versie was deze beperking opgenomen, omdat er op
dat moment alleen ervaring was met deze reststoffen. De overige 20% (nevenbestanddelen) waren
door de fabrikant vrij invulbaar. Het is gebleken, dat ook andere minerale reststoffen verwerkt kunnen
worden tot een immobilisaat. Vanwege de herkenbaarheid van het product wordt een onderscheid
gemaakt tussen hoofdbestanddelen (80%) en nevenbestanddelen (overige 20%). De
hoofdbestanddelen van het immobilisaat worden op het productcertificaat vermeld.
Afbakening met BRL 5070 (betonelementen)
Er is een mogelijke overlap van deze BRL met de BRL‟s voor beton (BRL 9338 (betonmortel) en BRL
5070 (betonelementen)). De onderhavige BRL is alleen bedoeld voor de verwerking van reststoffen
met te immobiliseren stoffen tot nuttige producten. De reststoffen moeten dan ook minimaal 80% van
het mengsel uitmaken.
Variaties in mengselontwerp
De productie van immobilisaten begint met een vooronderzoek naar het mengselontwerp. In dit
vooronderzoek wordt getest of het gekozen mengselontwerp aan de (technische, milieuhygiënische
en andere) eisen voldoet. In het vooronderzoek worden ook de variaties getest die later bij productie
mogelijk kunnen voorkomen. Variaties kunnen ontstaan door spreiding in bijvoorbeeld de
korrelopbouw van de aangevoerde reststoffen. Ook kan een mengselontwerp iets worden aangepast
als het hogere vochtgehalte in de ene reststof kan worden gecompenseerd door een lager
vochtgehalte in de andere reststof. Bijvoorbeeld doordat een reststof vochtiger is, wordt een drogere
reststof in hogere concentratie toegevoegd.
Later tijdens productie kunnen door allerlei oorzaken zich nieuwe variaties voordoen. Als deze groot
zijn (> 10% verandering in mengselontwerp) is er sprake van een nieuw product. Bij kleinere variaties
wordt een verificatieonderzoek gedaan, waarna deze kennis wordt toegevoegd aan de al bestaande
kennis uit het vooronderzoek. Er is sprake van een steeds bredere basis voor een beheerste
productkwaliteit.
Einde levensduur
De producten zijn onder meer toepasbaar als funderingslagen in de GWW. Als het werk, waarin de
deze immobilisaten zijn toegepast, zijn functie verloren heeft, kan het product weer worden
opgenomen en na breken opnieuw worden verwerkt tot een cementgebonden product (immobilisaat).
In principe kan deze cyclus eindeloos doorgaan.
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De techniek van immobilisatie garandeert dat tijdens de levensduur geen diffuse verspreiding van
componenten plaatsvindt buiten de toegestane uitloging en een zeer beperkte slijtage. Aan het eind
van de levensduur zijn de immobilisaten nog steeds als zodanig als vormgegeven materiaal
herkenbaar en terugneembaar, zoals door het Besluit bodemkwaliteit voorgeschreven.
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INLEIDING
Onderwerp

In deze beoordelingsrichtlijn zijn alle relevante eisen opgenomen met betrekking tot de
milieuhygiënische eigenschappen van de cementgebonden minerale reststoffen in de betreffende
toepassing, zoals in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit zijn gesteld. Voor de
toepassing in gebonden funderingen, zoals beschreven in deelhoofdstuk 28.2 van de standaard RAW
bepalingen 2010 en daarmee vergelijkbare toepassingen, geldt de druksterkte als de technische eis.
Dit leidt tot een KOMO-productcertificaat voor gebonden funderingen. Andere civiel-technische
eigenschappen van funderingslagen, die in het contract tussen producent en opdrachtgever worden
geregeld, zoals E-modulus of buig-treksterkte, maken geen deel uit van deze beoordelingsrichtlijn.
Voor de overige toepassingen kan een KOMO- productcertificaat voor overige toepassingen worden
verkregen. Voor de overige toepassingen zijn geen civieltechnische eisen opgenomen. Deze moeten
volgen uit de relevante besteksvoorwaarden.
Deze beoordelingsrichtlijn bevat ook eisen ten aanzien van de technische duurzaamheid van het
product, zodat het product duurzaam voldoet aan de milieuhygiënische eisen. Het gaat er hierbij om
dat het product tijdens het hele gebruik als bouwstof het karakter van „vormgegeven bouwstof‟
behoudt, zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Deze eisen hoeven niet identiek te zijn aan de
eisen die vanuit andere technische gebruiksoverwegingen gewenst zijn.
De cementgebonden minerale reststoffen worden geproduceerd met als hoofdbestanddeel
verontreinigde grond (eventueel met aanhangend steenachtig bouw- en sloopafval), baggerspecie of
een andere minerale reststof. De hoofdbestanddelen zijn minimaal 80% m/m van de totale
hoeveelheid minerale reststof. Er kan sprake zijn van één hoofdbestanddeel of van een
gespecificeerd mengsel van hoofdbestanddelen. De hoofdbestanddelen worden gespecificeerd op
het productcertificaat. De nevenbestanddelen worden niet op het productcertificaat vermeld, maar zijn
door de opdrachtgever/afnemer opvraagbaar bij de producent. Als het hoofdbestanddeel een
specifiek mengsel is van minerale reststoffen en de mengverhouding hiervan wijzigt meer dan 10%
1
absoluut , dan is er sprake van een nieuw hoofdbestanddeel. Naast de producteisen die aan het
immobilisaat worden gesteld, worden aan de minerale reststoffen acceptatiegrenswaarden gesteld,
die voorkomen dat er sprake is van wegmengen. Deze grenswaarden zijn opgenomen in paragraaf
6.4.
Teerhoudend asfaltgranulaat en gevaarlijk afval mogen niet geaccepteerd worden voor immobilisatie.
Indien de producent verontreinigde grond of baggerspecie verwerkt, moet hij een procescertificaat
hebben conform de BRL 7500, protocol 7510, “procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van
grond en baggerspecie”. De acceptatie, opslag, overslag en verwerking van verontreinigde grond
worden geregeld door protocol 7510. Voor overige minerale reststoffen wordt dat in deze BRL
geregeld. De eisen ten aanzien van de productkwaliteit worden voor zowel de reststoffen grond en
baggerspecie als voor overige minerale reststoffen in deze BRL geregeld.
Het immobilisaat is een vormgegeven bouwstof, die in werken kan worden toegepast. Indien een
producent grond of baggerspecie heeft geïmmobiliseerd is de grond of baggerspecie overgegaan in
een bouwstof die als zodanig wordt beoordeeld.
De verwerking van de minerale reststoffen vindt plaats in een menginstallatie. De dosering van de
grondstoffen en de mengcondities worden hierbij gecontroleerd. De productie van immobilisaat op
1

Onder „10% absoluut‟ wordt hier verstaan „10% van de totale hoeveelheid materiaal in het eind
product minus het bindmiddel cement‟.
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een andere wijze, bijvoorbeeld door frezen van cement in grond of een minerale reststof, valt niet
onder deze BRL.
Het aanbrengen van het immobilisaat in het werk valt buiten het kader van deze beoordelingsrichtlijn.
Wel moet de producent instructies geven ten aanzien van het verwerken van het immobilisaat in het
werk.
Naast de eisen die in deze BRL zijn vastgelegd, worden door de certificatie-instelling aanvullende
eisen gesteld in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het
algemene certificatiereglement van het betreffende instituut.
De erkende kwaliteitsverklaring maakt het mogelijk dat de potentiële kwaliteit van het product bekend
is voorafgaand aan de daadwerkelijke toepassing van het immobilisaat in een werk. Volgens de weten regelgeving moet de potentiële kwaliteit van een immobilisaat bekend zijn voordat het toegepast
wordt (site Bodemplus/bodembeleid/overzicht FAQ‟s nummer 17). Dit betekent, dat als een product
nog niet onder een certificaat valt, er per partij een partijkeuring van het product wordt uitgevoerd, en
dat de resultaten van deze partijkeuring bekend moeten zijn alvorens het product wordt toegepast.
Deze partijkeuring moet dan in een vooronderzoek worden uitgevoerd met de partij(en) reststoffen die
in het werk zal/zullen worden toegepast.

1.2.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied omvat gebonden toepassingen in buitentoepassingen, zoals bedoeld in het
Besluit bodemkwaliteit. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit betreft het een duurzaam
vormgegeven toepassing:

Gebonden funderingen in de GWW, zoals beschreven in paragraaf 28.2 van de Standaard
RAW-bepalingen 2010 en vergelijkbare toepassingen. Een vergelijkbare toepassing is de
toepassing op parkeerterreinen en bedrijfslocaties; ook dit is een toepassing onder een
®
verhardingslaag. Voor deze toepassing kan een KOMO -productcertificaat voor gebonden
funderingen worden verkregen.
Opmerking: Druksterkte (voor zover volgend uit eisen van het BBK en voor zover volgend uit (minimum) eisen
om met immobilisatie een product te maken volgens de specificaties in deze BRL) en milieuhygiënische eisen
worden door het productcertificaat geborgd, andere eisen voor de toepassing volgen uit andere
standaardvoorschriften en/of moeten in het contract tussen producent en opdrachtgever worden geregeld

Overige gebonden toepassingen in een aaneengesloten grote massa in buitentoepassingen.
Deze toepassingen zijn de toepassing van immobilisaat in ballastlagen, bijvoorbeeld achter
een keerwand, in drukverdelende lagen en in grote bouwblokken voor buitentoepassingen
3
(minimaal 0,5 m ), bijvoorbeeld voor depotwanden. Het immobilisaat moet in deze
toepassingen terugneembaar worden gebruikt, zodat als het werk zijn functie verloren heeft,
het product na breken opnieuw kan worden verwerkt tot een cementgebonden product. In
deze toepassingen kan een KOMO-certificaat voor overige toepassingen worden verkregen.
De eisen voor KOMO-productcertificaat voor gebonden funderingen en voor KOMO productcertificaat
voor overige toepassingen zijn in deze BRL gelijk, behalve voor het massaverlies, zoals is
beschreven in 3.3.1.
Niet onder deze BRL vallen binnentoepassingen, waarvoor het Besluit bodemkwaltieit niet van
3
toepassing is. Ook kleinere elementen (< 0,5 m ) vallen niet onder de BRL. Ook de toepassing als
verhardingslaag in de wegenbouw, zijnde een toplaag, die direct door het verkeer wordt bereden, valt
niet onder de BRL. Deze toepassing is volgens de Regeling bodemkwaliteit niet-duurzaam vormvast,
omdat deze lagen te lijden hebben van afslijting en desintegratie.
Het oogmerk bij de toepassingen van de onderhavige producten van mengsels van cementgebonden
minerale reststoffen is, dat het product alleen wordt toegepast op plaatsen waar het kan worden
teruggenomen en dat het ook wordt teruggenomen. Na terugname met selectieve verwijdering en
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verwerking kan het materiaal dan opnieuw worden gebruikt in een soortgelijke toepassing. Dit om te
bereiken, dat de geimmobiliseerde stoffen niet alsnog zich diffuus verspreiden.

1.3.

Leeswijzer

Deze beoordelingsrichtlijn is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 2 bevat termen en definities.
Hoofdstuk 3 bevat de producteisen, terwijl de bijbehorende bepalingsmethoden zijn vermeld in
hoofdstuk 4.
Hoofdstuk 5 bevat de eisen die gesteld zijn aan het kwaliteitssysteem van de producent. Dit betreft de
noodzakelijke procedures en documenten. De inhoud van de controle door de producent is
opgenomen in hoofdstuk 6.
Hoofdstuk 7 bevat de controle door de certificatie-instelling.
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TERMEN EN DEFINITIES

Additieven
Materiaal dat gedurende het mengproces wordt toegevoegd in kleine hoeveelheden vergeleken
met de hoeveelheid cement om de eigenschappen van het uitgeharde immobilisaat te
veranderen.
Afleverbon
Een leveringsdocument dat bij partij niet-uitgehard immobilisaat wordt meegeleverd en waarop
ondermeer is vermeld is welk product, aan wie en welke hoeveelheid is geleverd.
Baggerspecie
Materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water
bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2
millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de
bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende
schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.
Beoordelingsrichtlijn
Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document dat alle benodigde informatie bevat over een
certificatiesysteem voor een bepaald onderwerp van certificatie. Dit kan zowel attesten betreffen,
als product-, proces- en kwaliteitssysteemcertificatie en betreft zowel publiekrechtelijke eisen als
privaatrechtelijke eisen. Voor niet-onderwerp gebonden informatie kan zijn verwezen naar het
algemene certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling.
Bouwstof
Materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10
gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond
of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast in een werk
Cement en cementvervanger
Cement en cementvervanger zijn een hydraulisch bindmiddel, dat wil zeggen een fijngemalen
anorganische stof, die gemengd met water een pasta vormt, die bindt en verhardt door middel
van hydratatiereacties en -processen en die na verharding zijn sterkte en stabiliteit behoudt, zelfs
onder water. Gewone cementen vallen onder de norm EN 197. Cementvervangers hebben
hetzelfde werkingsmechanisme als cement.
Noot: Cementvervangers: in de toekomst zal hiervoor wellicht EN 13282 (hydraulic road binders) gehanteerd kunnen
worden (nu nog niet gemandateerd).

Certificatiesysteem
Een certificatiesysteem is een algemeen stelsel van voorschriften en procedures voor het
beheren en uitvoeren van certificatie.
Componenten
Anorganische of organische parameters waaronder de parameters waaraan eisen gesteld zijn in
bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.
Continue industriële processen
Productieprocessen op industriële schaal, die gedurende lange periode plaatsvinden.
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Depot
Opgeslagen hoeveelheid van een minerale reststof van waaruit het materiaal wordt genomen ten
behoeve van de productie en die door aanvoer van deze minerale reststof wordt aangevuld.
Duurzame vormvastheid
Onder duurzame vormvastheid van een bouwstof wordt verstaan dat een vormgegeven bouwstof
gedurende zijn levensduur in het werk onder normale gebruiksomstandigheden zijn vorm
behoudt en nagenoeg geen materiaalverlies heeft door erosie, slijtage, en andere invloeden van
binnenuit of buitenaf.
Emissie
Stoffen, trillingen, warmte, die of geluid dat direct of indirect vanuit een bron in de lucht, het water
of de bodem worden, onderscheidenlijk wordt gebracht. In deze BRL betreft dit de emissie van
stoffen naar water of bodem.
Gehalte gewogen asbest
Het gehalte gewogen asbest is de serpentijn asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de
amfiboolasbestconcentratie
Gevaarlijke afvalstof
Een gevaarlijke afvalstof is een afvalstof die volgens de Eural classificatie is geclassificeerd als
gevaarlijke afvalstof.
Grond
Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en
organische stof in een verhouding en met een structuur zoals die in de bodem van nature
worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een
korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie.
Grondstoffen
Samenstellende bestanddelen van het mengsel, dat door immobilisatie tot een vormgegeven
bouwstof wordt. Zowel de minerale reststoffen als de cement/cementvervanger en additieven zijn
grondstoffen voor de productie van immobilisaat.
Hoofdbestanddelen
De bestanddelen van het mengsel van minerale reststoffen, die samen minimaal 80% m/m van
het mengsel uitmaken en die expliciet vermeld worden op het productcertificaat.
De minerale reststoffen, niet zijnde grond of baggerspecie, die deel uitmaken van het
hoofdbestanddeel, zijn afkomstig van continue industriële processen.
Immobilisaat
Het product verkregen door immobilisatie van reststoffen. Het niet-uitgeharde immobilisaat is het
product, dat door de producent aan de afnemer geleverd wordt; het uitgeharde immobilisaat is de
bouwstof in zijn toepassing, die duurzaam vormvast is en waarin componenten zijn vastgelegd
op korte en lange termijn.
(Koude) immobilisatie
Immobilisatie is een technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen
van een reststof worden gewijzigd, zodanig dat de kans op verspreiding van
milieuverontreinigende stoffen door uitloging, erosie of verstuiving op de korte en lange termijn
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wordt verminderd. Bij koude immobilisatie bestaat de technologische ingreep uit het vastleggen
van de reststof met een bindmiddel.
Noot: In het kader van deze BRL is uitsluitend sprake van koude immobilisatie van minerale
reststoffen. In deze BRL is het bindmiddel cement of cementvervanger.
Kwaliteitsverklaring
Een kwaliteitsverklaring is een document dat is uitgegeven volgens de regels van een
geaccrediteerd certificatiesysteem en dat uitspraken doet over het onderwerp van certificatie.
Menginstallatie
Een menginstallatie is een installatie waarin de grondstoffen voor het immobilisaat ex situ
worden gemengd, zodat het mengsel ontstaat, dat na uitharden het uitgeharde immobilisaat
wordt. De menginstallatie kan zowel een continue menger zijn, als een batchmenger. De
grondstoffen moeten gedoseerd ingebracht kunnen worden via on-line of off-line weging.
Mengsel
In deze BRL wordt onder „mengsel‟ verstaan het mengsel van minerale reststoffen en met het
daarin aanwezige vocht, en het bindmiddel. Het mengsel is gelijk aan het onuitgeharde
immobilisaat.
Minerale reststof
Een materiaal met een gehalte aan droge stof van ten minste 30 % (m/m), gekenmerkt door een
matrix die voor > 50 % is opgebouwd uit silicium- en aluminium(hydr)oxiden en/of calciumverbindingen en waarin één of meer anorganische en/of organische componenten als bedoeld in
bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit aanwezig kunnen zijn door ontstaanswijze, door
productie en beheer of door verontreiniging. Grond en bagger vallen ook onder deze definitie.
Nevenbestanddelen
Bestanddelen van het mengsel van minerale bestanddelen die samen maximaal 20% van het
mengsel uitmaken en die niet expliciet vermeld hoeven te worden op het productcertificaat.
Product
Het product, dat door de producent wordt geleverd is het niet-uitgeharde immobilisaat.
Opmerking: De producteisen in deze BRL hebben echter alle betrekking op het uitgeharde immobilisaat.

Productcertificaat
Een productcertificaat is een document dat verklaart dat een product in overeenstemming is met
bepaalde “productspecificaties”. De productspecificaties in deze BRL hebben betrekking op het
uitgeharde immobilisaat.
Productielocatie
De locatie waar de menginstallatie staat en het product wordt geproduceerd. Er kan sprake zijn
van een vaste productielocatie of van een tijdelijke productielocatie. Bij een tijdelijke
productielocatie vindt gedurende korte tijd de productie plaats van immobilisaat, die op één
projectlocatie wordt toegepast.
Productiepartij
Een productiepartij is een identificeerbare hoeveelheid product van vergelijkbare kwaliteit.
Proefstuk
Inhoud van één mal na verharding, of van één geboorde cilinder uit een werk.
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Projectlocatie
De locatie waar het product wordt toegepast in een werk.
Receptuur
Een receptuur is de vastgestelde bereidingswijze van een niet uitgehard immobilisaat, waarin de
hoeveelheden van de reststoffen (hoofdbestandeel en nevenbestanddelen) en van het bindmiddel
zijn beschreven en de volgorde van mengen.
Indien een hoofdbestanddeel meer dan 10% m/m absoluut afwijkt (berekend op de totale
hoeveelheid minerale reststoffen) van de vastgelegde receptuur is er sprake van een andere
receptuur.
Toetsingswaarde
De maximaal toegelaten samenstellingswaarden voor organische en overige parameters en
emissiewaarden in overeenstemming met bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit.
Vormgegeven bouwstof
Een vormgegeven bouwstof is een bouwstof met een volume per kleinste eenheid van ten
3
minste 50 cm , die onder normale omstandigheden een duurzame vormvastheid heeft.
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PRODUCTEISEN

Dit hoofdstuk omvat de eisen, waaraan het product volgens de beoordeling van deze BRL moet
voldoen. De bijbehorende bepalingsmethoden zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

3.1.

Milieuhygiënische eisen waaraan het product volgens deze BRL wordt
getoetst.

Een product dat volgens deze BRL een certificaat ontvangt is getoetst volgens de voorwaarden van de
volgende milieuregelingen voor de daarbij aangegeven criteria. Daarnaast wordt getoetst op een aantal
aanvullend opgenomen milieucriteria die mede ontleend zijn aan bestaand en ontwikkelend
milieubeleid. Deze worden hieronder opgesomd en met deze BRL geborgd.
3.1.1.
Besluit Bodemkwaliteit (BBK)
De BRL richt zich alleen op producten die ook vallen onder de reikwijdte van het BBK, waarbij de BRL
zich inhoudelijk richt op borging van (toetsing op) gehalten van stoffen, uitloging van stoffen en
duurzame vormvastheid, volgens de eisen en procedures van het BBK
Noot: De BRL richt zich dus alleen op vormgegeven steenachtige (minerale) bouwstoffen die buiten
worden toegepast in mogelijk contact met water.
Het Besluit gaat uit van een algemene zorgplicht, die ook door producenten van deze producten in
acht moet worden genomen. Voor een aantal parameters geeft het Besluit concreet geformuleerde
eisen en toetsingsprocedures, waarvoor deze BRL toeziet op de juiste uitvoering.
Het Besluit heeft ook een verwijderingsplicht voor bouwstoffen, nadat een werk buiten gebruik raakt.
3.1.2.
Samenstelling
De samenstellingswaarden van het uitgeharde product, bepaald overeenkomstig paragraaf 4.2, mogen
de maximumwaarden voor bouwstoffen in bijlage A, tabel 2 van de Regeling bodemkwaliteit niet
overschrijden. Deze waarden zijn ter informatie opgenomen in bijlage A van deze BRL.
3.1.3.
Emissie
De emissiewaarden van het vormgegeven uitgeharde product, bepaald overeenkomstig paragraaf 4.3
of 4.4, mogen de maximumwaarden voor vormgegeven bouwstoffen in bijlage A, tabel 1 van de
Regeling bodemkwaliteit niet overschrijden. Deze waarden zijn ter informatie opgenomen in bijlage B
van deze BRL.
3.1.4.
Asbest
Het gewogen gehalte aan asbest in de afzonderlijke minerale reststoffen en andere grondstoffen
voorzover deze reststoffen en grondstoffen als product worden aangeboden, alsook in het daaruit
samengestelde product mag niet groter zijn dan 100 mg/kg d.s. aan gewogen asbest, zijnde het gehalte
serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest.De eis bedraagt 0 mg/kg indien voor
producten niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest. Indien minerale
reststoffen als afvalstof op de productielocatie worden afgeleverd mag aan het afval niet opzettelijk
asbest zijn toegevoegd.
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3.1.5.

BRL 7500, protocol 7510, “procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond
en baggerspecie”
De acceptatie, opslag, overslag en verwerking van verontreinigde grond ten behoeve van de
productie van immobilisaten worden geregeld door protocol 7510. Voor overige minerale restoffen
wordt dit geregeld door deze BRL. De borging van de producteigenschappen van de immobilisaten,
zowel van grond , baggerspecie als van overige minerale reststoffen wordt geregeld door deze BRL.
3.1.6.
Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
De toepassing van cementgebonden minerale reststoffen in werken is toegestaan, omdat er conform
artikel 2, lid1b van dit Besluit sprake is van het toepassen van bouwstoffen, als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.
3.1.7.
Productenbesluit asbest
Toetsing op het gehalte aan asbest, voor zover niet al vallend onder het BBK. Dit betreft ook de
toetsing van gebruikte grondstoffen, voor zover vallend onder het productenbesluit asbest en
aspecten in het productenbesluit asbest waarnaar is verwezen vanuit het BBK.
De producent dient van elke aangeboden minerale reststof of andere grondstof van het product te
weten wat het gehalte asbest is of dat asbest geheel afwezig is. Teneinde het asbestgehalte van het
product te kunnen garanderen moet de producent in zijn innamebeleid eisen stellen aan de maximaal te
accepteren gehalten asbest per in te nemen partij materiaal. De producent streeft naar een zo laag
mogelijk gehalte van asbest in ingenomen grondstoffen, bereikt door maatregelen die eerder in het
proces van toelevering door betrokkenen zijn genomen.
Opmerking: Het productenbesluit asbest geeft aan dat geen asbest actief aan een product mag worden toegevoegd. Dus ook niet
aan de (half)producten die gebruikt worden als grondstoffen voor dat product (de bovenbedoelde “0-eis”) of aan afvalstoffen die
voor het maken van het product worden aangeleverd.

3.1.8.
Landelijk afvalstoffenplan (LAP 2009-2021)
De BRL toetst producten op enkele onderdelen van het LAP, namelijk:
1. Mengen: Onder mengen wordt in het LAP verstaan het samenvoegen van qua aard,
samenstelling of concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen. Mengen mag
niet, tenzij expliciet en gespecificeerd toegestaan. Dit sluit in wisselwerking aan bij de NvT van het
BBK waarin aangegeven is dat, mede op grond van het afvalstoffenbeleid alleen partijen materiaal
van vergelijkbare kwaliteit mogen worden gemengd.
Hierbij is tevens het oogmerk het voorkómen dat afvalstoffen niet volgens de „minimum standaard‟
(meest hoogwaardig soort van mogelijke bewerking voor dat afval) worden verwerkt, en dat risico‟s
ontstaan op diffuse verspreiding van milieugevaarlijke stoffen
In deze BRL is aangegeven dat „gevaarlijk afval‟ niet mag worden toegevoegd. Daarnaast kunnen
andere afvalstoffen onder dit criterium worden geweerd.
2. Kwik: De Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen beoogt een zo
hoogwaardig mogelijke verwerking van afvalstoffen te stimuleren door verschillende categorieën van
gevaarlijke afvalstoffen te scheiden en gescheiden te houden. Kwikhoudend afval valt - voorzover het
gaat om afval met een gehalte van meer dan 10 mg/kg d.s. aan kwik - onder categorieën 29 of 30 van
de regeling en moet gescheiden worden gehouden van andere (gevaarlijke) afvalstoffen. de
acceptatiegrens voor minerale reststoffen in deze BRL is 5 mg/kg d.s..
3. Teerhoudend asfaltgranulaat. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van teerhoudend
asfalt is nuttige toepassing binnen de kaders van het beleidskader, voorafgegaan door thermische
bewerking waarbij de aanwezige PAK worden vernietigd. Teerhoudend asfaltgranulaat is niet
toegestaan voor gebruik als minerale reststof. Teerhoudend asfaltgranulaat is asfaltgranulaat met een
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PAK-10 gehalte van meer dan 75 mg/kg d.s.
4. PCB-houdende afvalstoffen. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van PCBhoudende olie en overige PCB-houdende afvalstoffen is verwijderen door verbranden. Hierbij moet
verzekerd zijn dat de PCB‟s worden vernietigd of onomkeerbaar worden omgezet. Afvalstoffen zijn
PCB-houdend bij meer dan 0,5 mg/kg d.s. PCB‟s per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180.
PCB-houdende afvalstoffen zijn niet toegestaan voor gebruik als minerale reststof.
3.1.9.
Stoffenbeleid en -regelgeving
De BRL toetst producten op enkele (groepen) stoffen, waarvoor landelijk beleid wordt gevolgd en of
wettelijk eisen zijn geformuleerd, namelijk:
Persistente organische verontreinigende stoffen (POPs). Op grond van de Europese verordening
850/2004 + latere aanpassingen daarvan gelden verboden en beperkingen t.a.v. POPs. De
grenswaarde voor som-PCDD‟s/PCDF‟s is 0,015 mg TEQ/kg d.s.
3.1.10. Overige specifieke eisen in deze BRL
In het kader van bovenstaande regelingen en/of op grond van nadere overwegingen over de
milieuhygiënische eigenschappen worden producten ook getoetst op de volgende criteria:
1. Wegmengen: Minerale reststoffen mogen alleen worden toegepast indien het product, bij
substantiële toevoeging van deze reststoffen nog aan de wettelijk gestelde milieueisen kan voldoen
en indien de minerale reststoffen een functionele bijdrage leveren aan de kwaliteit van het product.
Voor een “substantiële toevoeging” wordt uitgegaan van een toevoeging van tenminste 10% van het
mengsel van minerale reststoffen. Indien veel kleinere hoeveelheden van een reststof worden
toegevoegd mogen de gehalten en/of uitloging van de componenten niet hoger zijn dan wat bij
toevoeging van 10% van het materiaal zou zijn toegestaan uit oogpunt van samenstelling en/of
uitloging.
2. Duurzame vormvastheid: Voor de onderhavige bouwstoffen zijn geen of maar beperkt algemeen
geldende technische standaarden beschikbaar, waarnaar voor de producteigenschappen kan worden
gerefereerd. Bij andere bouwproducten geven dergelijke standaarden een zekere garantie met
betrekking tot de duurzame vormvastheid, waarbij de proef met het massaverlies van de Regeling
bodemkwaliteit een aanvullend criterium geeft. Daarom zijn in deze BRL enkele fysische toetsen
voorgeschreven om zo toch redelijke zekerheid te geven dat het uitgeharde product tijdens de
technische levensduur vormvast blijft.
3. Het gehalte los metallisch ijzer in AVI-bodemas mag niet meer dan 3,0% m/m bedragen.
4. Los metallisch aluminium in AVI-bodemas mag niet visueel aantoonbaar zijn.

3.1.11. Overige milieueisen
Leveranciers, producenten en gebruikers van grondstoffen en producten dienen zich rekenschap te
geven van andere nationale en internationale regelingen die ook op de onderhavige materialen en
producten van toepassing (kunnen) zijn.
In enkele van die regelingen zijn ook algemene verplichtingen opgenomen, zoals de zorgplicht in de
Wet bodembescherming en de zorgplicht in de Wet milieubeheer.
Noot: In deze paragraaf zijn alleen regelingen en voorwaarden opgenomen, met enkele eisen
daaruit, die in de dagelijkse praktijk van onderhavig onderwerp directe aandacht vragen. Andere
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regelingen bevatten milieuvoorschriften waar gewoonlijk „automatisch‟ aan wordt voldaan. Dit neemt
niet weg dat bij het gebruik van primaire en secundaire materialen overschrijdingen van de eisen in
die regelingen kunnen optreden en dat in die gevallen (ook door de producent) tijdig maatregelen
moeten worden genomen om een dergelijke overschrijding te voorkómen.

3.2.

Fysische producteisen

De cementgebonden minerale reststof dient volgens het BBK na uitharding duurzaam vormvast te
zijn. De producent is verantwoordelijk dat een product wordt gemaakt dat geschikt is om gedurende
de gehele levensduur in het werk aan deze eis te voldoen.
Voor toetsing aan deze eis wordt tenminste voldaan aan de eisen, opgenomen in deze paragraaf.
Noot: Op het moment van vaststellen van deze BRL is voor geen van de beoogde toepassingen een
voldoend uitgewerkte algemeen geldende civieltechnische product specificatie beschikbaar, waar
impliciet naar kan worden gerefereerd m.b.t. de duurzame vormvastheid van het product. Daarom zijn
in deze BRL enkele toetsmethoden met grenswaarden opgenomen die tezamen de duurzame
vormvastheid in het werk garanderen.
3.2.1.
Massaverlies
De cementgebonden minerale reststof dient duurzaam vormvast te zijn. Onderdeel van deze
beoordeling is dat bij het uitgeharde product, bij een ouderdom van 28 dagen, het totale massaverlies
2
na 64 dagen, bepaald overeenkomstig paragraaf 4.5, maximaal 200 g/m mag bedragen in de
toepassing als gebonden fundering. Dit betreft de toepassingen in gebonden funderingen in de GWW.
Voor overige toepassingen, bijvoorbeeld ballastmateriaal achter keerwanden, drukverdelende lagen,
afdekkingslagen, vloeren in bedrijfshallen en blokken voor damwanden is het massaverlies maximaal
2
30 g/m .
3.2.2.
Druksterkte
De druksterkte van de cementgebonden minerale reststof, bepaald overeenkomstig paragraaf 4.6,
moet bij een ouderdom van 28 dagen ten minste 1,5 MPa bedragen.
Let op, deze eis geldt voor cilindrische proefstukken. Bij gebruik van kubusvormige proefstukken
moet de druksterkte ten minste 1,6 MPa bedragen.
3.2.3.
Bestandheid tegen nat/droogwisselingen
Het massaverlies van de cementgebonden minerale reststof bepaald volgens de methode beschreven
in paragraaf 4.7 moet minder zijn dan 1 % (m/m). Tevens moet de afname in ultrasone
voortplantingssnelheid bepaald volgens de methode beschreven in paragraaf 4.7 minder zijn dan 25 %.
3.2.4.
Bestandheid tegen vorst/dooiwisselingen
De verzadigingsgraad na 7 dagen capillaire waterabsorptie door de cementgebonden minerale reststof
moet kleiner zijn dan de kritische verzadigingsgraad van het immobilisaat. Beide eigenschappen dienen
te worden bepaald zoals omschreven in paragraaf 4.8.

3.3.

Inhoud van het productcertificaat

Het productcertificaat verklaart dat het niet-uitgeharde product na verwerking een uitgehard product
kan opleveren dat voor het beoogde toepassingsgebied of de beoogde toepassingsgebieden voldoet
aan de producteisen genoemd in paragraaf 3.1 en 3.2.
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Voor de toepassing gebonden funderingen in de GWW en vergelijkbare toepassingen zoals genoemd
®
in paragraaf 1.2 kan een KOMO -productcertificaat voor funderingslagen worden verkregen. Deze
kwaliteitsverklaring dient in overeenstemming te zijn met het model in bijlage C.
®

Voor overige gebonden toepassingen, zoals genoemd in paragraaf 1.2 kan een KOMO
productcertificaat voor overige toepassingen worden verkregen. Deze kwaliteitsverklaring dient in
overeenstemming te zijn met het model in bijlage D.
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BEPALINGSMETHODEN

Dit hoofdstuk bevat de bepalingsmethoden waarmee aangetoond kan worden dat het product uit de
menginstallatie aan de eisen uit hoofdstuk 3 voldoet. De aanmaak van de proefstukken is gegeven in
paragraaf 4.1, de bepalingsmethoden zelf zijn weergegeven in de daarop volgende paragrafen.

4.1.

Aanmaak proefstukken

Vervaardigen proefstuk (proctorcilinder)
Benodigdheden:
Metalen of kunststof cilinders met een wanddikte van ten minste 3 mm en een inwendige diameter
van 101 ± 2 mm, of 152 ± 2 mm indien de maximale korrelgrootte (D95) van de te minerale reststoffen
groter is dan 25 mm. Voor de overige apparatuurspecificaties zie NEN-EN 13286-2.
Werkwijze:
Vervaardig de proefstukken door de cementgebonden minerale reststof te verdichten volgens de
normale proctorproef ) of de verzwaarde proctorproef (NEN-EN 13286-2). Indien sprake is van een
natte specie worden de mallen in afwijking van de norm gevuld zonder verdichting met de hamer. De
proefstukken mogen in afwijking van NEN-EN 13286-2 verdicht worden met een verdichtingsmethode
die in de productie wordt toegepast (bijvoorbeeld met een trilnaad of een triltafel). In deze gevallen
mogen voor de druksterkteproeven en voor de uitloogproeven ook kubussen worden gemaakt in
plaats van cilinders. Voor de duurzaamheidsproeven zijn altijd cilindrische proefstukken nodig.
In afwijking van NEN-EN 13286-2 wordt geen extra water toegevoegd, noch wordt de
cementgebonden minerale reststof vooraf gedroogd. De verdichting vindt daarom plaats bij het
vochtgehalte van de cementgebonden minerale reststof zoals bemonsterd na de menger.
Bepaal het vochtgehalte van een deelmonster van ten minste 250 g, of ten minste 500 g indien de
D95 groter is dan 22,4 mm, door droging tot constante massa bij 110  5 °C. Bereken het
vochtgehalte tot op 0,1 % m/m nauwkeurig en rapporteer samen met de druksterktes.
Het materiaal wordt voorafgaand aan de proef niet gezeefd. De verdichting vindt plaats op al het
bemonsterde materiaal, inclusief steenstukken > 22,4 mm. Wel is het toegestaan om omwille van het
verkrijgen van een vlakke bovenzijde grove steenstukken handmatig te verwijderen uit het bovenste
gedeelte van ca. 3 cm. Eindafwerkingen waarbij extra verdichtingsenergie in de proefstukken wordt
gebracht zijn niet toegestaan.
Bewaar de cilinders bij 20 ± 2 °C in een afgesloten luchtdichte plastic zak tot het moment van
beproeven.

4.2.

Samenstelling

Het gehalte aan organische stoffen (samenstellingswaarde) dient te worden bepaald in
overeenstemming met NEN 7330 door een voor deze verrichting conform AP04 erkend laboratorium.
Voor de metingen aan de minerale reststoffen zoals genoemd in tabel 2 (paragraaf 6.4) wordt zoveel
mogelijk dezelfde procedures gebruikt als voor bouwstoffen in AP04.

4.3.

Emissie (diffusieproef)

De emissie (uitloging van anorganische componenten) dient te worden bepaald in overeenstemming
met NEN 7375 (diffusieproef) door een voor deze verrichting conform AP04 erkend laboratorium.
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Is de onderzoeksfrequentie voor de betreffende component hoger dan 1 maal per jaar, dan is het onder
steekproefregime ook toegestaan de emissie op basis van de eerste 5 trappen van de diffusieproef te
bepalen, zoals hierna beschreven. Bij de toetsing vervangt in dat geval de emissiewaarde van de
verkorte diffusieproef, omgerekend naar de emissiewaarde over 64 dagen, de emissiewaarde van de
volledige diffusieproef.
Onder de emissie wordt verstaan:
 In geval van diffusie; de cumulatief berekende uitloging over 64 dagen. De emissie wordt
berekend over 64 dagen volgens 9.4 van NEN 7375.
 In geval van diffusie gevolgd door uitputting: de cumulatief gemeten uitloging over 64 dagen;
 In geval dat voor een bepaalde parameter geen diffusiegecontroleerd traject kan worden
vastgesteld; de bovenschatting voor T = 36500 dagen voor de bijzondere situaties zoals
vastgelegd in 9.6 van NEN 7375, gedeeld door 24.
Indien het materiaal oplossingsbepaald uitloogt, zal het alsnog moeten worden getoetst als nietvormgegeven bouwstof. Daartoe wordt de kolomproef volgens 4.4 uitgevoerd.
De emissie kan ook worden bepaald in overeenstemming met paragraaf 4.4.

4.3.1.

Alternatieve meetmethoden

Alternatieve of verkorte meetmethoden zijn toegestaan die ten opzichte van de genormaliseerde
uitloogproef een correleerbaar resultaat opleveren. De correlatie wordt als volgt vastgesteld:
er moet worden uitgegaan van een lineair verband:
      '
waarbij


’



=
=
=
=

2

emissie op basis van de diffusieproef [mg/m ]
emissie op basis van de verkorte meetmethode [mg/kg d.s.]
constante [-]
constante [-]

Voorwaarden voor het toepassen van een verkorte meetmethode zijn:
 de correlatie dient op basis van minimaal 15 analyseresultaten te zijn vastgesteld;
 alleen waarden die ten minste gelijk zijn aan 3 maal de aantoonbaarheidsgrens kunnen worden
gebruikt;
2
 de determinatiecoëfficiënt r tussen  en ’ dient minimaal 0,7 te bedragen;
 0,2    5;
  = 0 (het 90 %-betrouwbaarheidsinterval van  dient de waarde 0 te bevatten). In het geval dat
  0, vervangt de bovengrens van het tweezijdig 80%-betrouwbaarheidsinterval voor het lineaire
regressieverband de op basis van vergelijking 1 berekende waarde (de emissie op basis van de
standaard uitloogproef is dan met een betrouwbaarheid van 90% kleiner of gelijk aan de emissie
op basis van de verkorte meetmethode).
' buiten het bereik waarvoor het
Berekening van  64 door extrapolatie is niet toegestaan. Valt  64

verband is afgeleid, dan dient de emissie alsnog met de volledige diffusieproef te worden vastgesteld.

4.4.

Emissie (kolomproef)

Voor vormgegeven bouwstoffen mag de uitloging ook met de kolomproef worden getoetst. De
uitloogwaarde van de kolomproef geldt als bovenafschatting van de uitloogwaarde met de
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diffusieproef. De kolomproef moet worden uitgevoerd conform NEN 7383 of NEN 7373 door een voor
deze verrichting conform AP04 erkend laboratorium.

4.5.

Massaverlies

Het massaverlies dient te worden bepaald in overeenstemming met artikel 3.2.3 van de Regeling
bodemkwaliteit.
Bij de preparatie van het proefstuk is het toegestaan los en aanhangend materiaal te verwijderen door
het oppervlak licht te borstelen.

4.6.

Druksterkte

Bepaal op de voorgeschreven ouderdom van het proefstuk de volumieke massa van het proefstuk
volgens EN 123907
Indien de bovenkant niet volledig vlak is door het uitsteken van grovere bestanddelen van het
immobilisaat, kan door middel van een zachtboard plaatje op het bovenvlak gezorgd worden voor een
gelijkmatige krachtoverbrenging naar het proefstuk. Nabewerkingen van de proefstukken zijn niet
toegestaan.
Bepaal vervolgens de druksterkte van het proefstuk volgens NEN-EN 13286-41 (op 0,1 MPa
nauwkeurig) met behulp van een hydraulische pers.
Bij gerealiseerde druksterktes > 10 MPa is in afwijking van NEN-EN 13286-41 een nauwkeurigheid
van 0,5 MPa voldoende.

4.7.

Bestandheid tegen nat/droogwisselingen

De bestandheid tegen nat/droogwisselingen dient te worden bepaald in overeenstemming met de
2
wijze beschreven in de aangepaste ASTM D559, die is opgenomen in bijlage E .

4.8.

Bestandheid tegen vorst/dooiwisselingen

De bestandheid tegen vorst/dooiwisselingen dient te worden bepaald in overeenstemming met de
RILEM aanbeveling 4CDC3, zoals beschreven in bijlage F.

2

Recent is EN 12504-4 verschenen voor de ultrasoon meting. Nagegaan zal worden of deze bruikbaar is.
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EISEN TE STELLEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE
PRODUCENT

Dit hoofdstuk omvat de eisen aan het kwaliteitssysteem van de producent. De inhoudelijke invulling
van het de controle door de producent is weergegeven in hoofdstuk 6.

5.1.

Directieverantwoordelijkheid

5.1.1.
Beleid
De directie van de producent moet met betrekking tot de productie van cementgebonden minerale
reststoffen hebben omschreven en vastgelegd:
 het kwaliteitsbeleid;
 de bijbehorende doelstellingen;
 de verplichtingen ten aanzien van de kwaliteit.
De directie moet bewerkstelligen dat dit beleid begrepen, in praktijk gebracht en op peil gehouden
wordt op alle niveaus binnen haar bedrijfsorganisatie.
5.1.2.
Organisatie
5.1.2.1. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De producent moet ten aanzien van het personeel dat betrokken is bij de beheersing en borging van
de productie van cementgebonden minerale reststoffen de volgende zaken schriftelijk hebben
vastgelegd:
 taken
 verantwoordelijkheden
 bevoegdheden
 onderlinge verhoudingen
5.1.2.2. Middelen en personeel voor verificaties
De producent moet interne eisen voor verificatie aangeven, zorgen voor passende middelen en
geschoold personeel aanwijzen voor de uitvoering van verificaties.
5.1.2.3. Directievertegenwoordiger
De producent dient een directievertegenwoordiger aan te wijzen, die er voor moet zorgen dat de
beheersing en borging van de productie van niet-uitgehard immobilisaat wordt ingevoerd en
vervolgens op peil blijft. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
directievertegenwoordiger moeten zijn vastgelegd.
5.1.3.

Beoordeling door de directie van de beheersing en borging van de productie van het
immobilisaat
De beheersing en borging van de productie van het niet-uitgehard immobilisaat moet minimaal 1 maal
per jaar door de directie worden beoordeeld en zo nodig worden aangepast om te zorgen dat de
doeltreffendheid en juiste toepassing ervan blijvend verzekerd is. De beoordelingen moeten worden
geregistreerd en gearchiveerd.

5.2.

Het kwaliteitssysteem

De producent moet over een op schrift gesteld kwaliteitssysteem (kwaliteitshandboek) beschikken en
dit op peil houden om te bewerkstelligen dat de producten voldoen aan de eisen uit deze BRL.
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Het kwaliteitssysteem moet omvatten:
 het opstellen en schriftelijk vastleggen van de actuele procedures en de instructies van het
kwaliteitssysteem, overeenkomend met de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen;
 de doeltreffende invoering en toepassing van deze actuele procedures en instructies van
kwaliteitssysteem;

5.3.

Beheersing van documenten

De producent moet over procedures beschikken en deze op peil houden voor de beheersing van alle
documenten die betrekking hebben op de deze beoordelingsrichtlijn. De documenten moeten worden
bijgehouden en uitgegeven door een daartoe bevoegde persoon. De bevoegdheid van de deze
personen moet zijn vastgelegd.
De documenten moeten vóór uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd door de
directievertegenwoordiger.
De beheersing van documenten moet resulteren in:
 beoordeling en goedkeuring van documenten door bevoegde personen;
 de aanwezigheid van geldende uitgaven van documenten op die plaatsen waar de beheersing en
borging van de productie van niet-uitgehard immobilisaten tot stand komt;
 een overzichtelijk en toegankelijk register voor het bijhouden van de geldende uitgaven van de
documenten;
 een archivering van de documenten van minimaal 7 jaar.

5.4.

Identificatie en naspeurbaarheid van producten

De producent moet beschikken over procedures en deze op peil houden voor identificatie van de
producten. Deze identificatie van de producten moet tot het moment van levering mogelijk zijn. De
identificatie van minerale reststoffen moet minimaal 7 jaar bewaard blijven.

5.5.

Acceptatie van grond en baggerspecie

Indien de producent verontreinigde grond of baggerspecie verwerkt, moet hij een procescertificaat
hebben conform de BRL 7500, protocol 7510, “procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van
grond en baggerspecie”. De acceptatie, opslag, overslag en verwerking van verontreinigde grond
worden geregeld door protocol 7510.

5.6.

Acceptatie van minerale reststoffen

De producent dient te beschikken over procedures voor de acceptatie van de minerale reststoffen.
Hierin zijn opgenomen de criteria, waaraan de geaccepteerde minerale reststoffen moeten voldoen.
Hierin moeten duidelijke criteria zijn opgenomen voor de maximaal toegelaten gehalten en/of uitloging
van stoffen in de op de productielocatie ingenomen minerale reststoffen. Hierbij moet in ieder geval
worden voldaan aan de eisen in paragraaf 6.4.2.
.

Cementgebonden minerale reststoffen

5.7.

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9322

blad 30
d.d. 2012-02-29

Procesbeheersing

De producent moet de werkzaamheden voor zover die direct invloed hebben op de kwaliteit vaststellen en vastleggen. De producent moet bewerkstelligen dat deze werkzaamheden onder beheerste
omstandigheden plaatsvinden. Beheerste omstandigheden moeten de volgende elementen inhouden:
 de registratie van de gebruikte minerale reststoffen;
 op schrift gestelde werkvoorschriften (werkplan), die de wijze van vervaardiging beschrijven,
indien het ontbreken hiervan een nadelige invloed zou kunnen hebben op:
 de kwaliteit; hierbij de kritische stappen duidelijk identificeren;
 het gebruik van fabricagemiddelen en installatie-uitrusting;
 de werkomstandigheden;
 het voldoen aan van toepassing zijnde normen of voorschriften;
 het voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsplannen.
 de bewaking en beheersing van daartoe in aanmerking komende proces- en productkenmerken
gedurende de vervaardiging (kwaliteitsplan);
 het gebruik van statistische technieken.
De producent dient een beschrijving van het productieproces in het handboek op te nemen. Hierbij
dienen ook de beoogde producten en hun wijzen van toepassing te worden vermeld, evenals de
grondstoffen die worden gebruikt en de bereidingswijze.

5.8.

Toepassingsvoorschriften en controle bij de toepassing in het werk.

De producent dient te beschikken over instructievoorschriften voor het transport en de verwerking van
het product in het werk. Deze voorschriften dienen te voldoen aan het gestelde in paragraaf 6.15.

5.9.

Keuring en beproeving

5.9.1.
Ingangskeuring van minerale reststoffen
De producent moet ervoor zorgdragen dat ontvangen minerale reststoffen niet worden gebruikt of
verwerkt voordat is vastgesteld dat deze voldoen aan de daaraan gestelde eisen, die zijn opgenomen
in paragraaf 6.4. De producent dient te beschikken over procedures voor de ingangskeuring van de
minerale reststoffen en andere grondstoffen. De producent moet voor ontvangst beschikken over
keuringsrapporten opgesteld volgens de voor de betreffende minerale reststof toepasselijke
voorschriften. Bij de analyse van de samenstelling van minerale reststoffen moet zo veel mogelijk
aansluiting gezocht worden bij de analysemethoden uit de regeling bodemkwaliteit. De producent
moet verifiëren of hem aangeleverde rapporten ten aanzien van de kwaliteit van de minerale
reststoffen betrouwbaar zijn.
5.9.2.
Ingangskeuring van cement/cementvervangers en additieven
De producent moet kwaliteitseisen voor cement/cementvervangers en additieven vaststellen. De
producent moet ervoor zorg dragen dat ontvangen grondstoffen niet worden gebruikt of verwerkt
voordat is vastgesteld dat deze voldoen aan de daaraan gestelde eisen, die zijn opgenomen in
paragraaf 6.4.3.
5.9.3.
Keuring en beproeving van producten
De producent moet alle keuringen en beproevingen uitvoeren volgens het vastgelegde kwaliteitsplan,
om het bewijs te kunnen leveren dat het geleverde product aan de gestelde eisen voldoet. De
controle door de producent wordt uitgevoerd volgens hoofdstuk 6. In het kwaliteitsplan dient onder
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meer te worden aangegeven dat levering van het niet-uitgeharde immobilisaat niet mag plaatsvinden
voordat de producent het product vrijgeeft. Hij geeft het vrij, nadat hij heeft vastgesteld, dat het
product wordt geacht te voldoen aan de producteisen uit hoofdstuk 3 op basis van de controle van de
gebruikte grondstoffen en de waarde van de procesparameters. De producent dient een vrijgavepunt
vast te stellen.
Zowel in de procedure voor de dagelijkse procescontrole, als in de procedure voor het vooronderzoek
zijn vastgesteld:
 vastlegging van de gehele grondstofsamenstelling;
 vastlegging van de procesparameters;
 wijze en frequentie van bemonsteren;
 wijze van onderzoek (intern/extern);
 vastlegging van de keuringsresultaten.
5.9.4.
Registratie van keuringen en beproevingen
De producent moet over een registratie beschikken en deze op peil houden om hiermee het bewijs te
kunnen leveren dat de desbetreffende producten zijn gekeurd en/of beproefd volgens het
kwaliteitsplan. De resultaten van de keuringen en beproevingen dienen te worden vastgelegd.
5.9.5.
Keurings-, meet- en beproevingsmiddelen
De producent moet zorgen voor de beheersing, de kalibratie en het onderhoud van alle keurings-,
meet- en beproevingsmiddelen. Dit betreft in ieder geval de mallen voor het maken van de
proefstukken, de proctorhamer voor de verdichting van de proefstukken, de oven voor het bepalen
van het vochtgehalte, de weegapparatuur ter vaststelling van de volumieke massa, de hydraulische
druksterktemeter.
De producent moet:
 vaststellen welke metingen moeten worden verricht, met welke nauwkeurigheid en de daarbij
passende keurings-, meet- en beproevingsmiddelen kiezen;
 op voorgeschreven tijden alle keurings-, meet- en beproevingsmiddelen kalibreren, minimaal 1x
per jaar danwel in een hogere frequentie zodanig dat zekerheid bestaat over het voldoen aan de
relevante eisen van de keurings-, meet- en beproevingsmiddelen. Verwezen wordt naar de
relevante paragrafen uit de NEN-EN-ISO/IEC 17025voor wat betreft de eisen aan kalibratie;
 over schriftelijk vastgelegde en op peil gehouden procedures voor kalibratie beschikken.
 beschikken over procedures hoe te handelen bij een waarneming dat keurings-, meet- en
beproevingsmiddelen niet voldoen of hebben voldaan aan de gestelde eisen. Vastgesteld dient te
worden wat de gevolgen voor geleverde producten zijn en op welke wijze de opdrachtgever
hiervan op de hoogte dient te worden gesteld conform het gestelde onder 5.10.2.
5.9.6.
Uitbesteding monsterneming en analyses
De uitbesteding van de monsterneming dient te geschieden aan een instelling die door het Ministerie
van I & M erkend is voor monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. De erkenning
door het Ministerie betreft monsterneming van vormgegeven bouwstoffen tijdens het productieproces
(ten behoeve van partijkeuringen).
De uitbesteding van milieuhygiënische bepalingen van het product dient te geschieden aan een
laboratorium, dat door het ministerie van I & M is erkend voor onderzoek in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit voor de betreffende verrichting.
De uitbesteding van technische bepalingen dient te geschieden aan een laboratorium, dat voldoet
aan NEN-EN-ISO17025 en aantoonbaar in staat is de betreffende bepaling conform de betreffende
norm uit te voeren. Laboratoria die voor de betreffende bepaling erkend zijn door de Raad van
Accreditatie of een vergelijkbare buitenlandse instelling, worden geacht aan deze eisen te voldoen.
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5.10. Beheersing van producten met tekortkomingen
5.10.1. Voorkomen van het leveren van product met tekortkomingen
De producent moet beschikken over procedures (en deze op peil houden) die moeten voorkomen dat
ten onrechte niet-uitgeharde immobilisaten met tekortkomingen worden afgeleverd. Ten aanzien van
deze tekortkomingen moet het volgende zijn vastgelegd:
 wat men onder tekortkomingen verstaat;
 waar het product met tekortkomingen zich bevindt;
 de wijze waarop het product met tekortkomingen wordt behandeld;
 wie de beslissingsverantwoordelijkheid heeft.
Hierbij dient er ook mee rekening te worden gehouden of de opdrachtgever, bijv. gelet op het tijdstip
van of omstandigheden bij aflevering redelijkerwijs in staat is om het niet-uitgeharde immobilisaat op
de vereiste wijze te verwerken.

5.10.2. Informeren na leveren van product met tekortkomingen
Indien een tekortkoming wordt geconstateerd, nadat het product is afgeleverd aan de opdrachtgever,
dan moet de producent de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

5.11. Corrigerende maatregelen
De producent moet beschikken over procedures (en deze op peil houden) met betrekking tot het
uitvoeren van corrigerende maatregelen om te voorkomen dat tekortkomingen opnieuw optreden.

5.12. Klachtenbehandeling
Klachten van derden moeten volgens een vastgelegde procedure zorgvuldig worden onderzocht. De
indiener van de klacht moet een schriftelijke bevestiging van ontvangst krijgen waarin wordt
aangegeven binnen welke termijn de uitslag van het onderzoek zal worden meegedeeld. Als de klacht
gegrond blijkt, moet met de klager een regeling worden getroffen. De producent moet een register
bijhouden van alle ontvangen klachten en de op grond daarvan genomen maatregelen.

5.13. Opslag en aflevering
De producent moet over procedures beschikken (en deze op peil houden) voor de opslag van de
grondstoffen, het wegen en de aflevering van de niet-uitgeharde immobilisaten. Daarbij dient de
kwaliteit zodanig beheerst te worden dat de kwaliteit van het product voldoet aan de gestelde eisen..
Voor de opslag en overslag van grond en baggerspecie moet worden voldaan aan de eisen uit
protocol 7510.
Bij elke geleverde vracht dient de producent een afleveringsbon te verstrekken waarin wordt verwezen
naar het productcertificaat. De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:
 het certificaatnummer
®
 KOMO merk
 leverancier
 producent
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product (hoofdbestanddeel van de minerale reststoffen)
productielocatie (locatie waar de niet-uitgeharde immobilisaten worden geproduceerd)
menginstallatie (code van de gebruikte menginstallatie)
grootte van de geleverde partij
toepassing
klasse: vormgegeven bouwstof

5.14. Registratie van de beheersing en borging
De producent moet over procedures beschikken en deze op peil houden ten behoeve van de
registratie van gegevens in het kader van de beheersing en borging. De gegevens in deze registratie
moeten aantonen dat aan de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn is voldaan en dat de beheersing en
borging doeltreffend werkt.
De producent moet een logboek bijhouden waarin alle relevante gegevens met betrekking tot de
productie, de productieomstandigheden, de toegepaste minerale reststoffen,
cement/cementvervangers en additieven enzovoorts actueel van dag tot dag worden bijgehouden en
geregistreerd.

5.15. Interne beoordeling van de beheersing en borging
De producent moet over procedures beschikken en deze op peil houden voor het uitvoeren van
interne beoordelingen. De interne beoordelingen worden uitgevoerd door een persoon, die hiertoe
door de directie wordt aangewezen. Deze beoordelingen worden uitgevoerd om te verifiëren of
activiteiten op het gebied van kwaliteit overeenkomen met de geplande maatregelen en om de
doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem vast te stellen. Het resultaat en de bevindingen van de
interne beoordelingen moeten op schrift worden gesteld. Indien afwijkingen zijn geconstateerd dienen
deze te worden opgelost. De directievertegenwoordiger dient hier toezicht op te houden.

5.16. Opleiding
De producent dient voor alle personen die betrokken zijn bij de beheersing en borging van de
vervaardiging van het product, de vereiste kwalificaties vast te stellen. Op basis van deze vereiste
kwalificaties moet voor al deze personen een opleidingsplan worden vastgesteld.
Voor de persoon die bevoegd is tot het bijhouden en voorleggen van de documenten gelden de
volgende eisen:
 opleiding MBO-milieukunde of procestechniek of gelijkwaardig;
 kennis van de relevante aspecten BRL 9322;
 kennis van het eigen kwaliteitsysteem en vigerende (milieu)vergunning(en)
 kennis van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit.
Alle betrokkenen bij acceptatie van de reststoffen dienen aantoonbaar een cursus asbestherkenning
te hebben gevolgd.
Tijdens de werkzaamheden acceptatie en productie moet altijd een persoon beschikbaar zijn die
kennis heeft van de BRL 9322 en die minimaal 1 jaar ervaring heeft in het accepteren van
afvalstoffen.
Minimaal een persoon dient te beschikken over de deskundigheid ten aanzien van de toepassing van
het immobilisaat in het werk.
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MENGSELONTWERP EN CONTROLE DOOR DE PRODUCENT

Dit hoofdstuk beschrijft de eisen aan de controle door de producent. De vastlegging hiervan in het
kwaliteitssysteem en de overige eisen aan het kwaliteitssysteem staan beschreven in hoofdstuk 5.

6.1.

Algemeen

Bij de start van ontwikkeling van een nieuw product begint de producent met een mengselontwerp.
Op basis van zijn kennis en ervaring met de immobilisatietechniek ontwerpt hij voor een specifieke
minerale reststof of een specifiek mengsel van minerale reststoffen een receptuur.
In een vooronderzoek optimaliseert hij de receptuur aanzien van de verwerkbaarheid, de gewenste
producteigenschappen en de economie van het proces. Hij legt hierbij vast wat de grenzen zijn van
zijn samenstelling en binnen welke andere parameters als gradering, vochtgehalte en
temperatuurgebieden hij in staat is een product te leveren dat voldoet aan de gestelde eisen. In dit
vooronderzoek legt hij de ook de bandbreedte vast van zijn receptuur en stelt hij de proces- en
productcontroleparameters vast, waarmee hij de dagelijkse productiecontrole uitvoert. In het
vooronderzoek stelt hij ook vast, hoe hij moet reageren op veranderingen in de omgevingscondities,
zoals uitdroging van het verse mengsel tijdens transport en temperatuurveranderingen. Het doel
hiervan is te komen tot een beheerste kwaliteit van het product.
Opmerking
Hoe uitgebreider de producent het vooronderzoek uitvoert, hoe groter de bandbreedte kan zijn, waarbinnen hij kan
produceren.

vooraf

Mengselontwerp
hoofdbestanddeel/
nevenbestanddelen
min.80%
max.20%
Vooronderzoek
Bandbreedte/gevoeligheid/vaststellen
controleparameters

dagelijks
tijdens productie

Toelatingsonderzoek door
certificatieinstelling (par.7.2)

Productiecontrole
(acceptatie , proces- en
productcontrole)

steekproefsgewijs
of per partij

Productcontrole

variaties buiten
bandbreedte

Verificatieonderzoek

Indien zich tijdens productie variaties voordoen die vallen buiten de bandbreedte die onderzocht is in
het vooronderzoek stelt de producent door middel van een verificatieonderzoek vast of de kwaliteit
van het product nog voldoet aan de gestelde eisen.
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Opmerking: Op deze wijze vergroot hij zijn kennis en kan hij het gebied waarin sprake is van beheerste productkwaliteit
uitbreiden.

Indien het gehalte van een hoofdbestanddeel in het product met meer dan 10% afwijkt van de
gespecificeerde hoeveelheid, is er sprake van een nieuw product, dat apart gecertificeerd moet
worden.
De producent kan werken op een vaste productielocatie, die vergunningsplichtig is of hij werkt met
een mobiele menginstallatie op projectlocaties. In het laatste geval moet hij steeds de
certificeringsinstelling op de hoogte stellen van deze projectlocaties.

6.2.

Vooronderzoek

In het vooronderzoek (mengselontwerp en vooronderzoek) heeft de producent de receptuur van het
mengsel vastgesteld en heeft hij vastgesteld dat het te produceren product met het gekozen mengsel
voldoet aan de eisen. Tevens heeft hij vastgesteld wat de meest geschikte proces- en
productcontroleparameters zijn, waarmee hij de kwaliteit van zijn product kan borgen.
In het vooronderzoek moet de producent vastleggen hoe de resultaten van dit vooronderzoek en de
productiecontrole voor langdurende en laagfrequente proeven voor duurzame vormvastheid worden
gekoppeld aan de geleverde mengsels. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door voor de duurzame
vormvastheid een link te leggen met de korrelopbouw van de grondstof.
Het vooronderzoek wordt op laboratoriumschaal uitgevoerd.
Het vooronderzoek kan bij voorbeeld er als volgt uitzien:
Parameter

% bindmiddel en additief
% fijn in grondstoffen

Bandbreedte (relatief: t.o.v. de
als basis gekozen hoeveelheid.)
(3 monsters per parameter)
+/- 20% relatief
+/- 50% relatief

% vocht

+/- 50% relatief

% hoofdbestanddeel

+/- 10 % absoluut (t.o.v. de
totale hoeveelheid van het
mengsel )
+/- 20% relatief

% nevenbestanddeel

Onderzoek

druksterkte
proctordichtheid, druksterkte,
nat-droog, vorst-dooi
proctordichtheid, druksterkte,
nat-droog, vorst-dooi
druksterkte en uitloging,
duurzame vormvastheid
druksterkte en uitloging,
duurzame vormvastheid

De uitvoering van de druksterktebepaling vindt plaats overeenkomstig paragraaf 4.6. met 3 metingen
per monster (3 proefstukken).
De uitvoering van de uitloogproef vindt plaats met de diffusieproef paragraaf 4.3 en 4.5. In dit
vooronderzoek mag de diffusieproef beperkt worden tot de eerste 5 fracties van de diffusieproef en tot
de elementen die op basis van de samenstelling of de uitloging van de gebruikte grondstoffen
bepaald zijn.
De uitvoering van de duurzaamheidsproeven mag in het vooronderzoek beperkt blijven tot het
massaverlies in de diffusieproef en de nat-droogproef overeenkomstig paragraaf 4.7.
De bandbreedte van de gerealiseerde druksterkte in het vooronderzoek wordt vastgelegd.
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Productiecontrole

De productiecontrole omvat het gehele traject van de ingangscontrole tot de controle van het
geleverde product en de instructie aan de toepasser ten aanzien van het transport en het in het werk
brengen.Tijdens de productie worden het proces en het product dagelijks gecontroleerd.
Opmerking: De beheersing van de milieuhygiënische eigenschappen van het product is vooral gebaseerd op het
vooronderzoek en de grondstoffencontrole, op basis waarvan de producent de samenstelling en emissie kan
voorspellen. De fysische eigenschappen, proctordichtheid en druksterkte, beheerst de producent door vooronderzoek
en door procescontrole

De in het vooronderzoek vastgestelde kritische factoren worden hierin gemonitord en zo nodig wordt
het proces op basis van de beschikbare informatie bijgesteld om het juiste product te blijven leveren.
De producteigenschappen worden steekproefsgewijs of batchgewijs gecontroleerd volgens de
systematiek zoals die in deze BRL beschreven staat.

acceptatie

acceptatieprocedure

Depotvorming
(facultatief)

grondstoffencontrole

bewerking

procescontrole

niet-uitgeharde
producten

productcontrole

transport

instructie

toepassing

instructie

6.4.

Ingangscontrole

6.4.1.
Acceptatie van grond en baggerspecie
De acceptatie van te immobiliseren grond en baggerspecie wordt geregeld in protocol 7510. De
criteria uit dit protocol gelden voor grond en baggerspecie. Ter informatie zijn de maximumwaarden
opgenomen in tabel 1. Geldig zijn de acceptatiegrenswaarden uit de van kracht zijnde versie van dit
protocol. De acceptatiegrenswaarde voor som-PCDD‟s/PCDF‟s komt niet voort uit protocol 7510,
maar uit het stoffenbeleid.
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Tabel 1. Acceptatiegrenswaarden voor grond en baggerspecie
Parameter

Asbest
Minerale olie
som-PAK
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)
Fenol
PCB (som)
Som PCDD‟s/PCDF‟s
Overige organische verbindingen

maximumwaarde
(mg/kg d.s.)
1

100
600
48
3
3
3
3
3
0,6
0,015 mg TEQ/kg d.s.
< 120 % * max.
waarde BBK Industrie

1: Zijnde het gehalte de concentratie serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 0 mg/kg,
indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest..

6.4.2.
Acceptatie van overige minerale reststoffen
Voor minerale reststoffen die deel uitmaken van het hoofdbestanddeel van het product geldt dat ze
regelmatig worden aangevoerd. Deze minerale reststoffen die afkomstig zijn uit continue industriële
processen hebben naar verwachting een homogene samenstelling. De minerale reststoffen van het
hoofdbestanddeel en van het nevenbestanddeel moeten goed gekarakteriseerd zijn. Dit betreft in
ieder geval de samenstelling van de parameters waaraan de Regeling bodemkwaliteit numerieke
eisen stelt. De analyseresultaten dienen afkomstig te zijn van grondstofpartijen die aantoonbaar
representatief zijn voor de geaccepteerde grondstoffen. De analyseresultaten dienen afkomstig te zijn
van een laboratorium dat voor de betreffende analyses geaccrediteerd is conform NEN-EN ISO/IEC
17025: 2005. Voor minerale reststoffen die voortkomen uit een productieproces waarvan andere
stoffen met kritische gehalten of uitloging te verwachten zijn, dienen de beschikbare analysegegevens
ook deze stoffen te bevatten.
Opmerking:
onder „andere stoffen met kritische gehalten of uitloging‟ worden stoffen verstaan waarvoor in het BBK geen numerieke eisen
zijn opgenomen, maar waarvoor, gezien het (mogelijke) niveau, aanleiding is om te controleren en te evalueren of het niveau
schadelijk is en/of strijdig met algemene eisen m.b.t. die stof (zorgplicht.)

Van de parameters waarvan op basis van de kennis van het productieproces of op basis van het
vooronderzoek vastgesteld wordt, dat die mogelijk kritisch zijn ten opzichte van de gestelde grenzen
(risico op overschrijding), moet van elke geleverde partij de samenstelling bepaald worden.
Alleen niet-gevaarlijke reststoffen worden geaccepteerd. In de acceptatieprocedure dient te zijn
opgenomen hoe de minerale reststoffen worden getoetst aan de Eural.
Teerhoudend asfaltgranulaat mag niet worden geaccepteerd als minerale reststof voor immobilisatie.
PCB-houdende afvalstoffen mogen niet worden geaccepteerd als minerale reststof voor
immobilisatie.
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Als een belangrijke grond voor de acceptatie van minerale reststoffen geldt dat het product moet
voldoen aan de maximale samenstellingswaarden voor bouwstoffen uit de Regeling bodemkwaltiteit,
bijlage A. In één of enkele van de toegevoegde minerale reststoffen zou het gehalte hoger kunnen
zijn, mits dit in andere grondstoffen (minerale reststoffen, cement, additieven) lager is.
Om te kunnen bepalen of een grondstof met hogere gehalten dan in bijlage A van de Rbk kan worden
toegevoegd moet de producent dus ook de gehalten in de andere gebruikte grondstoffen kennen.
In deze BRL wordt de bovengrens van het gehalte in een afzonderlijke grondstof aan een limiet
gebonden. Er mogen geen grondstoffen worden toegepast die hogere gehalten hebben dan
aangegeven in tabel 2.
Noot: Indien bij bepaalde grondstoffen concentraties van een component aanwezig zijn nabij de
grenzen in deze tabel, zal dus uit een toetsingsberekening moeten blijken of dit voor het product
aanvaardbaar is, gezien de gehalten van diezelfde stoffen in andere toegepaste grondstoffen.
Toelichting: de bovengrenzen voor de „Rbk-stoffen‟ in tabel 2 zijn 10 maal de waarden in bijlage A van
de Rbk. Indien van een grondstof minder dan 10% m/m aan het product wordt toegevoegd moet toch
aan deze grenswaarden worden voldaan, ook al zou een een stoffenbalans blijken dat de
eindconcentratie in het product (ruim) onder de grenswaarden van bijlage A van de Rbk blijft. Dit om
te voorkómen dat afvalstoffen/reststoffen/grondstoffen met zeer hoge concentraties van één of meer
componenten worden „weggemengd‟ in een immobilisaat.
In de eisen in deze BRL wordt tevens rekening gehouden met het stoffenbeleid, zoals verwoord in
het LAP 2009-2021. Dit betreft grenswaarden voor persistente organochloorhoudende verbindingen
(zoals, PCB‟s en PCDD‟s (dioxines) en PCDFF‟s (dibenzofuranen).) De meest voorkomende van
deze stoffen zijn opgenomen in de tabel. Indien andere van deze stoffen aanwezig zijn moeten deze
nader getoetst worden aan de voorwaarden in het LAP.
In de toelichting van LAP sectorplan 89 staat vemeld dat het voor kwik niet gewenst is om dat in enige
vorm in het milieu te verspreiden. Op basis hiervan is een accceptatie-eis voor kwik opgenomen die
overeenkomt met een in het LAP genoemde waarde.
Het Productenbesluit Asbest verbiedt het toevoegen van asbest aan producten en afvalstoffen. Indien
in producten (evt. na reiniging) nog enige asbest aanwezig is mag het product worden gebruikt mits
het gehalte niet hoger is dan de waarde aangegeven in de tabel.
In deze tabel is deze lijn ook doorgetrokken naar het inname beleid voor minerale reststoffen die nog
niet als product, maar als afvalstof te boek staan. Dit om elke verwarring te voorkómen en elk risico
op te hoge waarden in het product uit te sluiten.
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Tabel 2. Acceptatiegrenswaarden voor minerale reststoffen
parameter

maximumwaarde
(mg/kg d.s.)

Asbest
minerale olie
som-PAK
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (som)
Fenol
PCB

100
2
5000
500
10
12,5
12,5
12,5
12,5
0,5 per congeneer
28, 52, 101, 118, 138,
153 en 180
0,015 mg TEQ/kg d.s.
4,8

som-PCDD‟s/PCDF‟s
Kwik

1

1: Zijnde het gehalte de concentratie serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 0 mg/kg,
indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest..
2: Bij een samenstellingswaarde van 5000 mg/kg minerale olie zou sprake kunnen zijn van een gevaarlijke afvalstof volgens de
Eural. Dit hangt af van de samenstelling van de minerale olie. In dat geval is de maximumwaarde lager (zie Eural), omdat er
geen sprake mag zijn van een gevaarlijke afvalstof.

Voor de gevallen dat minder dan 10% m/m van een minerale reststof is gebruikt in het product moet
het product ook aan de uitloogeisen voor het product voldoen indien de reststof voor 10% m/m
aanwezig zou zijn geweest. In het daadwerkelijke product kan dan een lager gehalte van de
betreffende minerale reststof worden toegepast.
Voor overige parameters dient de producent op basis van de zorgplicht uit de Wet
Bodembescherming en de Wet Milieubeheer te beoordelen of het verantwoord is, dat producten met
die stoffen in het milieu gebracht worden.
Van elke geaccepteerde individuele partij minerale reststoffen dienen de analysegegevens
beschikbaar te zijn. De analysegegevens betreffen tenminste de resultaten van het
samenstellingonderzoek van de componenten uit het Besluit bodemkwaliteit, die op basis van
bekende gegevens over de herkomst van de partij een risico op overschrijding van de grenswaarden
uit tabel 2 of de uitlooggrenswaarden van het te produceren product zouden kunnen geven. Van elke
partij dient duidelijk te zijn dat het asbestgehalte voldoet aan de eis van tabel 2 . Dit kan worden
aangetoond door middel van een bij de partij behorend onderzoeksrapport op basis van SIKB
protocol 2018, een geldig certificaat op basis van BRL 2307 (AVI-bodemas) of door middel van een
visuele controle bij de acceptatie. Van elke geaccepteerde partij dient een registratie plaats te vinden.
Indien uit de historie van een minerale reststof, dan wel uit visuele controles, blijkt dat er een risico is
op de aanwezigheid van asbest, dient in aanvulling op de visuele controle steeksproefsgewijs een
monsterneming en analyse van asbest plaats te vinden.
Voor AVI-bodemas geldt aanvullend op tabel 2, dat het maximaal gehalte los metallisch ijzer ten
hoogste 3,0 % m/m is en dat metallisch aluminium niet visueel aantoonbaar mag zijn.
6.4.3.
Acceptatie van cement/cementvervangers en additieven
Voor cement/cementvervangers en additieven die niet onder certificaat worden geleverd, stelt de
producent specificaties op. Het cement en de additieven moeten aantoonbaar voldoen aan deze
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specificaties. Deze aantoonbaarheid kan voor cement en additieven die onder certificaat geleverd
worden, door productcertificaten worden vastgesteld..
Voor de milieuhygiënische eigenschappen van deze stoffen gelden dezelfde eisen als voor minerale
reststoffen.

6.5.

Grondstoffencontrole (bij depotvorming)

De ontvangen verontreinigde grond/baggerspecie en overige minerale reststoffen kunnen direct
toegepast worden of worden toegevoegd aan een bestaand depot om later te worden verwerkt. De
producent moet aangeven welke criteria gelden voor de indeling van de depots ten aanzien van
relevante eigenschappen: gehalte organische stof, vochtgehalte en korrelopbouw inclusief
lutumgehalte. De criteria uit hoofdstuk 6 van protocol 7510 zijn daarnaast van toepassing voor de
overslag en opslag van grond en baggerspecie.
Indien de Ingekomen materialen worden opgeslagen in depots dient de producent vast te leggen op
welke wijze hij zorgdraagt voor een homogene samenstelling van de depots. De producent dient de
inhoud van de depots te onderzoeken op samenstelling en/of uitloging van de relevante componenten
uit het Besluit bodemkwaliteit met een vastgelegde frequentie. De producent dient per depot vast te
leggen binnen welke grenzen deze waarden zich dienen te bevinden.

6.6.

Proces- en productcontrole

De proces- en productcontrole bestaat uit dagelijkse proces- en productcontroles en uit het
steekproefsgewijs controleren van het product. De vrijgave van het product door de producent vindt
plaats nadat hij heeft vastgesteld, dat het niet-uitgeharde immobilisaat mortel voldoet aan de
producteisen uit hoofdstuk 3 op basis van de controle van de gebruikte grondstoffen en de waarde
van de procesparameters (zie paragraaf 5.9.3)
De frequentie van de steeksproefgewijze controles hangt af van het niveau en de constantheid van de
productkwaliteit. Bij de beoordeling van de milieuhygiënische eigenschappen wordt onderscheid
gemaakt in een steekproef-regime of partijkeuringsregime (zie paragraaf 6.12). Ook wordt
onderscheid gemaakt in parameters die voldoende getoetst kunnen worden bij inname van partijen
materiaal en parameters die alleen getoetst kunnen worden.
Ten behoeve van de controle wordt het product onderverdeeld in eenheden die als partijen worden
beschouwd (zie paragraaf 6.9.2). De keuring bestaat standaard uit het bepalen van een of meer
eigenschappen van 1 monster per partij.
Onder het steekproefregime voor samenstelling en emissie worden opeenvolgende analyseresultaten
gebruikt voor het vaststellen van de onderzoeksfrequentie (zie paragraaf 6.12).

6.7.

Dagelijkse controles

De dagelijkse controles bestaan uit proces- en productcontroles.
6.7.1.
Dagelijkse procescontrole
De procescontroles omvatten minimaal:
 het wegen van de grondstoffen (dosering)
 het vaststellen van het vochtgehalte
 het meten van de temperatuur
 het vaststellen van de mengtijd (bij een batchmenger)
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 het vaststellen van de doorzet (bij een continue menger)
 het vaststellen van de productiehoeveelheid.
De procescontroles dienen zo vaak te worden verricht dat aantoonbaar is dat de gehele dagproductie
voldoet aan de vastgestelde receptuur maar dienen minimaal 3 maal per dag te worden uitgevoerd.
De producent dient de resultaten van de procescontrole in het logboek vast te leggen conform
paragraaf 5.14.
Bij veranderde procesomstandigheden (bijvoorbeeld temperatuur, vochtigheid) dient de producent
indien nodig de procesparameters aan te passen, zodat de kwaliteit van het product gelijk blijft. Hij
doet dit op basis van de informatie uit het vooronderzoek.
6.7.2.
Dagelijkse productcontrole
De productcontroles omvatten minimaal:
 de druksterkte
 de proctordichtheid.
Ten behoeve van een vroegtijdiger inzicht in het potentiële niveau van de druksterkte kan naast een
ouderdom van 28 dagen tevens op een jongere leeftijd (bijvoorbeeld 2 dagen) de druksterkte conform
paragraaf 4.6 worden bepaald.
De eis voor toetsing op de jongere leeftijd van de proefstukken dient te worden verkregen uit de
relatie tussen de druksterkte op beide ouderdommen, zoals bepaald in het toelatingsonderzoek en de
daarop volgende productiecontrole,.
Bij de beoordeling van de omstandigheden moet hij ook aantoonbaar rekening houden met de invloed
van het transport van de specie naar de projectlocatie, bijvoorbeeld door de uitdroging te
verdisconteren die optreedt bij transport onder droge omstandigheden van de productielocatie naar
de projectlocatie. De druksterkte bij de productie wordt dan bepaald bij een vochtgehalte dat afwijkt
van het vochtgehalte in het werk. Het mengsel, resp. het daaruit vervaardigde monster van het
product voldoet dan mogelijk niet direct na de menger, maar wel in het werk. De producent moet dit
aantonen door een aanvullende productcontrole van monsters, die op de projectlocatie zijn genomen.

6.8.

Te bepalen eigenschappen in de productcontrole

6.8.1.
Samenstelling en emissie
Tijdens de productie dient de milieuhygiënische kwaliteit van het immobilisaat te worden
gecontroleerd. Hiertoe dient de producent conform paragraaf 6.9 monsters te nemen van het nietuitgeharde immobilisaat en deze na verdichting en verharding te onderzoeken op samenstelling en/of
emissie. Uitvoering vindt plaats conform paragraaf 4.3 en 4.4. Er dienen minimaal drie proefstukken
te worden onderzocht.
6.8.2.
Massaverlies
Tijdens de productie dient het massaverlies te worden gecontroleerd. Hiertoe dient de producent
conform paragraaf 6.9 monsters te nemen en deze te onderzoeken conform paragraaf 4.5. De
bepaling van de diffusieproef en de duurzame vormvastheid gebeurt op dezelfde monsters. Toetsing
vindt plaats per monster op basis van de in hoofdstuk 3 gegeven eisen. Er dienen minimaal drie
proefstukken te worden onderzocht.
6.8.3.
Druksterkte
In het kader van de productiecontrole dienen de cementgebonden minerale reststoffen conform
paragraaf 4.6 te worden onderzocht op druksterkte. Er dienen minimaal drie proefstukken te worden
onderzocht.
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6.8.4.
Nat-droogbestandheid en vorst-dooibestandheid
Tijdens de productie dienen de duurzaamheidsaspecten (nat/droogwisselingen en
vorst/dooiwisselingen) van de cementgebonden minerale reststoffen te worden gecontroleerd. Hiertoe
dient de producent conform paragraaf 6.9 monsters te nemen en deze te onderzoeken op de
betreffende duurzaamheidsaspecten overeenkomstig de in hoofdstuk 4 aangegeven methoden
(respectievelijk paragraaf 4.7 en 4.8). Toetsing vindt plaats per monster op basis van de in paragraaf
3.3.3 en 3.3.4 vermelde eisen.

6.9.

Monsterneming bij productcontrole

6.9.1.
Algemeen
Alle activiteiten die met monsterneming samenhangen (voorbereidingen, monsterneming, monstervoorbehandeling, verpakking, transport en opslag) dienen in procedures te worden omschreven en
overeenkomstig BRL SIKB 1000 en AP04 te worden uitgevoerd.
Ten minste 1 op de 5 monsternemingen moet worden uitgevoerd door een daartoe erkende instelling.
De monsterneming ten behoeve van de bepaling van de druksterkte vormt een uitzondering op
voorgenoemde eis, die dagelijks door de producent zelf worden genomen. Het aantal
monsternemingen ter bepaling van de druksterkte door een daartoe erkende instelling van
proefstukken is gelijk aan die voor de bepaling van de samenstelling en emissie.
Voor de monsterneming dient SIKB protocol 1003 partijkeuringen van vormgegeven bouwstoffen als
uitgangspunt te worden gehanteerd (onderdeel monsterneming van verse mengsels).
6.9.2.
Definitie van partijen voor productcontrole
Ten behoeve van de productcontrole wordt het product verdeeld in partijen. De producent dient vooraf
aan de certificatie-instelling op te geven wat de producent in dit geval als partij beschouwt. Voor de
bepaling van de samenstelling en emissie mag de te definiëren partijgrootte maximaal 10 % van de
jaarproductie van dat product met die receptuur bedragen zodat minimaal 10 toetsingen per jaar
worden uitgevoerd. Indien de producent ervoor kiest om de productiecontrole blijvend met
partijkeuringen uit te voeren, kan de partijdefinitie aansluiten bij de daadwerkelijk geleverde partijen
van variabele omvang. De producent meldt deze partijen vooraf aan de certificatie-instelling.
Opmerking:
Onder partijkeuringsregime vindt per partij goed- of afkeur plaats op basis van de resultaten van de partijkeuring. In dat geval
kan beter een veel kleinere partijgrootte worden gekozen, aansluitend bij een projectomvang of de omvang van een
dagproductie

6.9.3.
Grepen / proefstukken
Monsters worden samengesteld uit meerdere proefstukken. Proefstukken worden per stuk
vervaardigd uit 1 greep. Het aantal proefstukken (grepen) per monster bij de productiecontrole door
de producent is afhankelijk van de te bepalen eigenschappen.
Bij de bepaling van de samenstelling, de emissie en het massaverlies dient het aantal proefstukken
per te onderzoeken monster ten minste 3 te bedragen.
Toelichting:
Dit houdt in, dat (ten minste) 3 proefstukken uit afzonderlijke batches van 1 partij als 1 mengmonster worden gebruikt bij de
bepaling van bovengenoemde eigenschappen. Bij de diffusieproef worden dus tenminste 3 proefstukken in 1 diffusietest
beproefd.

Bij de bepaling van de druksterkte dient het aantal proefstukken per te onderzoeken monster ten
minste 3 te bedragen.
Bij de bepaling van de bestandheid tegen nat/droogwisselingen en vorstdooiwisselingen is het aantal
proefstukken per te onderzoeken monster tenminste 3, respectievelijk 12.
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Tabel 3. Aantal benodigde proefstukken per te onderzoeken eigenschap
te bepalen eigenschap

aantal grepen (=proefstukken) per
monster

samenstelling

restanten proefstukken druksterkte
≥3
≥3
proefstukken emissie
≥3
≥3
≥ 12
≥3

emissie
massaverlies
nat/droog
vorst/dooi
druksterkte
1)

1)

Indien geen contaminatie voor de te meten component is opgetreden.

6.9.4.
Monsters
Bij de uitvoering van de productiecontrole wordt 1 monster per partij onderzocht. Zoals aangegeven in
de tabel 3 bestaat 1 monster uit meerdere proefstukken (grepen).
Indien bij de toetsing van de emissie of samenstelling in het kader van het toelatingsonderzoek
(paragraaf 7.2.3) of in het kader van de verlenging van het productcertificaat (paragraaf 7.1.4) wordt
vastgesteld dat het product voor 1 van de componenten niet voldoet, dient het product voor de
betreffende component bij de productiecontrole onder partijkeuringsregime te worden gecontroleerd,
waarbij, in afwijking van het bovenstaande, minimaal 2 monsters per partij moeten worden onderzocht
op de betreffende component. Dit geldt zolang de productiecontrole voor deze component vanaf het
moment van toetsen onder partijkeuringsregime plaatsvindt. Bij de keuring onder partijkeuringsregime
vanuit het steekproefregime mag gebruik gemaakt worden van 1 monster. Dit monster dient dan wel
te bestaan uit minimaal 12 proefstukken.
Tabel 4. Aantal monsters per partij en aantal proefstukken per monster
Situatie

aantal monsters
per partij

aantal grepen (=proefstukken) per monster

productiecontrole
onder partijkeuringsregime
onder partijkeuringsregime
vanuit steekproefregime
toelatingsonderzoek
zie 7.2.3 en 7.2.4

1
2
1

bepaald door proef, zie tabel 3
bepaald door proef, zie tabel 3
12 (samenstelling en/of emissie)

2

verificatieonderzoek
zie 6.14 en 7.3.1

1

30 (samenstelling,emissie,druksterkte, nat/droog,
vorst/dooi)
of 12 (samenstelling,emissie,druksterkte)
30 (incl. vorst/dooi)
18 (excl. vorst/dooi

6.9.5.
Wijze van monsterneming
De producent dient over een procedure te beschikken waarin de wijze van monsterneming is uitgewerkt. De wijze van monsterneming dient te voldoen aan SIKB protocol 1003. De partij wordt
gedefinieerd overeenkomstig paragraaf 6.9.2.
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6.9.6.
Monsternemingsplan
De producent dient te beschikken over een uitgewerkt monsternemingsplan. Het monsternemingsplan
dient te voldoen aan SIKB protocol 1003 voor zover relevant voor de wijze van monsterneming.
6.9.7.
Rapportage monsterneming
Van iedere monsterneming dienen de eventuele bijzonderheden te worden gerapporteerd, alsmede:
 datum,
 tijdstip,
 monsternemer,
 locatie van monsterneming,
 greep- en/of monstercodering(en),
 te bepalen eigenschap(pen),
 verpakking en opslag
 een verwijzing naar het monsternemingsplan,
 eventuele opmerkingen.
6.9.8.
Monstervoorbehandeling ter plekke op de productielocatie
Voor de bepaling van de samenstelling, emissie (beoordeling als vormgegeven materiaal), duurzame
vormvastheid en druksterkte worden direct na de monsterneming uit het niet-uitgeharde immobilisaat
ter plekke proefstukken vervaardigd zoals beschreven in paragraaf 4.1. De proefstukken worden
luchtdicht in folie verpakt, van een éénduidige codering voorzien en vervolgens naar het laboratorium
getransporteerd.
6.9.9.
Verpakking en opslag
De verpakking en de opslag van proefstukken dienen te voldoen aan SIKB protocol 1003. In afwijking
van het hierin aangehaalde NVN 7311 dienen de proefstukken gedurende de verhardingsperiode van
28 dagen te worden opgeslagen in een afgesloten luchtdichte plastic zak.
6.9.10. Monsteroverdracht
De monsteroverdracht dient te voldoen aan NEN 5861.

6.10. Monstervoorbehandeling in het laboratorium
6.10.1. Bepaling van de samenstelling
De restanten van de proefstukken gebruikt voor de bepaling van de druksterkte mogen worden benut
voor de bepaling van de samenstelling, mits geen contaminatie van de te meten componenten is
opgetreden.
Opmerking:
Vermijd contaminatie met deeltjes PVC bij het openzagen van de mallen door zorgvuldig te werken en verwijder
eventuele PVC deeltjes van het monster die daarop terecht gekomen kunnen zijn door o.a. verwijdering/openzagen van
de PVC-mallen.

De monstervoorbehandeling bestaat uit het verkleinen van het deelmonster door middel van breken,
malen en monsterverdelen. De monstervoorbehandeling dient verder te voldoen aan NVN 7313 en
AP04, het onderdeel monstervoorbehandeling (AP04-V).
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6.10.2.

Bepaling van de emissie, massaverlies, druksterkte, nat-droogbestandheid en vorstdooibestandheid
De proefstukken dienen conform paragraaf 4.1 te worden vervaardigd. Voor het toelatingsonderzoek
en voor verificatieonderzoek dienen de proefstukken luchtdicht opgeslagen te worden bij 20 ± 2C en
 95 % R.V. gedurende ten minste 28 dagen voor bepaling emissie, massaverlies, nat/droog
bestandheid, vorst/dooibestandheid en druksterkte. Voor vaststellen van de ondergrens van de
kwaliteit (worst case situatie) mag de opslag ook buiten de klimaatkamer plaatsvinden, mits de
proefstukken met kunststoffolie luchtdicht verpakt zijn.
Opmerking:
De eigenschappen van proefstukken die onder de bovengenoemde optimale condities zijn opgeslagen worden geacht
beter te zijn dan van proefstukken die buiten de klimaatkamer zijn opgeslagen.

Voor vroegtijdig inzicht in de potentiële druksterkte kan aanvullend een jongere leeftijd van het
proefstuk worden gekozen. Opslag onder water is niet toegestaan. De monstervoorbehandeling dient
verder te voldoen aan NVN 7312 en AP04, het onderdeel monster-voorbehandeling (AP04-V).

6.11. Te bepalen componenten (emissie en samenstelling)
Alle anorganische componenten waaraan in het Besluit bodemkwaliteit emissie-eisen zijn gesteld (zie
ook bijlage B), dienen te worden bepaald op de emissie.
Tevens dienen alle organische componenten waaraan in het Besluit bodemkwaliteit
samenstellingseisen zijn gesteld (zie ook bijlage A) te worden bepaald op de samenstelling.
Bij productiecontrole onder steekproefregime hoeven alleen de kritische componenten te worden
bepaald, zoals aangegeven in paragraaf 6.12.
De bepalingen dienen overeenkomstig AP04 te worden uitgevoerd. Indien de bepalingen worden
uitgevoerd door een voor de betreffende verrichtingen AP04 erkende instelling, voldoen de
bepalingen aan AP04.

6.12. Keuringsfrequentie productstromen
6.12.1. Samenstelling en emissie
6.12.1.1. Principe bij het vaststellen van de keuringsfrequentie
Bij het vaststellen van de keuringsfrequentie voor de componenten onder steekproefregime kan
worden uitgegaan van een toetsing op variabelen of een toetsing op attributen, beide worden
hieronder toegelicht. Het is toegestaan beide methoden te gebruiken. Dit geldt voor alle onderdelen
van deze BRL. De hier gebruikte k-waardensystematiek is afkomstig uit het Besluit bodemkwaliteit en
is uitgebreid beschreven in de Handleidng certificering Besluit bodemkwalteit.
.
De productiecontrole van meerdere recepturen mag worden gecombineerd, mits in het
toelatingsonderzoek per receptuur wordt vastgesteld, dat de kwaliteit van de recepturen vergelijkbaar
is (zie paragraaf 7.2). Dit betekent, dat de k-waarden (zie beneden) in dezelfde klasse vallen.
TOETSING OP VARIABELEN
De frequentie waarmee partijen op emissie en samenstelling worden gekeurd, wordt vastgesteld aan
de hand van de grootheid k:
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ln( T )  y
,
sy

(1)

waarin: T = toetsingswaarde,

y = voortschrijdend gemiddelde van ln-getransformeerde waarnemingen ( y i  ln( xi ) , met
xi = waarneming i),
sy = voortschrijdende standaarddeviatie van ln-getransformeerde waarnemingen.
De grootheid k dient voor iedere te bepalen component (zie paragraaf 6.11) te worden vastgesteld.
Toelichting:
Een keuring van een partij bestaat uit de analyse van 1 of meerdere monsters. Het minimum aantal monsters per te keuren
partij is gegeven in paragraaf 6.9.4.
Opmerking:
Bovenstaande formule is gebaseerd op de aanname dat de waarnemingen lognormaal zijn verdeeld. Indien de
waarnemingen in werkelijkheid normaal verdeeld zijn, kan het gunstiger zijn dit ook in de berekening van k tot uiting te laten
komen. Hiertoe dient te worden aangetoond dat de waarnemingen normaal zijn verdeeld. Richtlijnen hiervoor zijn
opgenomen in de “Handleiding certificering Besluit bodemkwaliteit”.

TOETSING OP ATTRIBUTEN
De frequentie waarmee partijen op emissie en samenstelling worden gekeurd, wordt vastgesteld aan
de hand van het aantal overschrijdingen.
Toelichting:
Een keuring van een partij bestaat uit de analyse van 1 of meerdere monsters. Het minimum aantal monsters per te keuren
partij is gegeven in paragraaf 6.9.4

6.12.1.2. Initiële keuringsfrequentie
KEURING OP VARIABELEN
De initiële keuringsfrequentie voor emissie en samenstelling wordt bepaald uit de resultaten van het
toelatingsonderzoek (zie paragraaf 7.2). Uit de waarnemingen wordt conform paragraaf 6.12.1.1 de
grootheid k berekend.
TOETSING OP ATTRIBUTEN
De frequentie waarmee partijen op emissie en samenstelling worden gekeurd, wordt vastgesteld aan
de hand van het aantal overschrijdingen in het toelatingsonderzoek volgens de tabel in 6.12.1.3.
Omdat in de meeste gevallen het aantal waarnemingen in het toelatingsonderzoek minder is, dan het
genoemde minimale aantal van 7, zal dienen te worden gestart met een toetsing op variabelen.
6.12.1.3. Frequentie steekproefregime
KEURING OP VARIABELEN
Het voortschrijdend gemiddelde en de voortschrijdende standaarddeviatie worden bepaald op basis
van de laatste 5 of 10 waarnemingen. Een waarneming is in dit geval de gemiddelde emissie of
samenstelling per partij. Hierbij geldt voor de frequentie van onderzoek (= aantal partijkeuringen per
jaar) de volgende indeling:
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Frequentie

n=5

n = 10

k > 6,11

k > 4,63

1 per 3 jaar

4,67 < k  6,11

3,52 < k  4,63

1 per jaar

2,74 < k  4,67

2,07 < k  3,52

1 op 10 partijen, doch ten minste 5 per 3 jaar

1,46 < k  2,74

1,07 < k  2,07

1 op 4 partijen, doch ten minste 10 per 3 jaar

0,69 < k  1,46

0,44 < k  1,07

1 op 2 partijen, doch ten minste 5 per jaar

k  0,69

k  0,44

overeenkomstig het partijkeuringsregime, doch ten minste 10 x
per jaar

= zie paragraaf 6.12.1.1.
= aantal waarnemingen waarover k wordt berekend.

Bij een productiecontrole onder steekproefregime middels keuring op variabelen wordt steeds gebruik
gemaakt van de laatste 5 waarnemingen of 10. Bij aanvang zijn er nog onvoldoende waarnemingen
beschikbaar. Derhalve kan gebruik worden gemaakt van de meest recente waarnemingen uit het
toelatingsonderzoek, zolang er nog onvoldoende waarnemingen uit de productiecontrole zijn.
Toelichting:
Bij het beschikbaar komen van een nieuwe waarneming valt steeds de oudste waarneming af. Zo gebruikt men de 4
meeste recente waarnemingen van het toelatingsonderzoek wanneer de eerste waarneming bij de productiecontrole
beschikbaar komt. Komt er weer een nieuwe waarneming beschikbaar (totaal dus 2 waarnemingen uit de
productiecontrole), dan gebruikt men nog maar de drie meest recente waarnemingen van het toelatingsonderzoek. etc.

GAMMAREGELING (ALLEEN BIJ KEURING OP VARIABELEN)
In het geval dat de laatste n waarnemingen alle kleiner zijn dan   de toetsingswaarde geldt een
keuringsfrequentie conform onderstaande tabel:
Eigenschap

n



emissie bepaald met de diffusieproef

5

0,29

1 per 3 jaar

10

0,37

1 per 3 jaar

5

0,41

1 per jaar

5

0,17

1 per 3 jaar

10

0,26

1 per 3 jaar

5

0,27

1 per jaar

emissie bepaald met de kolomproef

Samenstelling

Frequentie

5

0,17

1 per 3 jaar

10

0,26

1 per 3 jaar

5

0,27

1 per jaar

In het geval dat de laatste 5 waarnemingen alle kleiner zijn dan de bepalingsgrens, geldt eveneens
een frequentie van 1 per 3 jaar.
De waarde voor k hoeft in deze gevallen dan niet te worden berekend.
KEURING OP ATTRIBUTEN
Op basis van het aantal overschrijdingen in de voortschrijdende reeks van laatste waarnemingen
wordt per geproduceerde kwaliteit de volgende indeling aangehouden:
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Frequentie

0
1

van
van

229, of
387

1 per jaar

0
1

van
van

22, of
38

1 op 10 partijen, doch ten minste 5 per 3 jaar

0
1

van
van

7, of
12

1 op 4 partijen, doch ten minste 10 per 3 jaar

1
3

van
van

7, of
12

1 op 2 partijen, doch ten minste 5 per jaar

2
4

van
van

7 en
12

overeenkomstig het partijkeuringsregime, doch ten minste
10 x per jaar

= aantal waarnemingen waarover het aantal overschrijdingen van de toetsingswaarde wordt vastgesteld.

6.12.1.4. Frequentie partijkeuringsregime
Bij een productiecontrole onder partijkeuringsregime dient iedere partij, zoals is vastgelegd in
paragraaf 6.9.2., te worden onderzocht.
6.12.2. Massaverlies
Het massaverlies dient tenminste één maal per jaar te worden gecontroleerd.
De bepaling van de emissie middels de diffusieproef en het massaverlies kunnen hiertoe gelijktijdig
worden uitgevoerd op dezelfde monsters (zie paragraaf 4.5).
Indien niet voldaan wordt aan de eisen (zie paragraaf 3.2.1), dient de bepaling ten minste 5 maal per
jaar te worden uitgevoerd. Indien het product bij 5 opeenvolgende bepalingen voldoet aan de eisen,
kan de frequentie worden verlaagd tot ten minste 1 maal per jaar. Zolang hieraan niet wordt voldaan,
dient het uitgeharde product als niet-duurzaam vormvast te worden aangemerkt. Hiermee kan het
niet-uitgeharde immobilisaat dus niet met productcertificaat worden geleverd.
6.12.3. Druksterkte
De druksterkte van het immobilisaat dient ten minste 1 maal per productiedag door de producent te
worden gecontroleerd op minimaal 3 proefstukken, die na verdichting worden uitgehard.
6.12.4. Nat-droogbestandheid en vorst-dooibestandheid
De nat-droogbestandheid en de vorst-dooibestandheid dienen ten minste 1 maal per jaar te worden
gecontroleerd per producttype/receptuur. Indien niet voldaan wordt aan de eisen gesteld in paragraaf
3.2.3 en 3.2.4, dient de bepaling ten minste 3 maal per jaar te worden uitgevoerd. Indien het
uitgeharde immobilisaat bij 3 opeenvolgende bepalingen voldoet aan de gestelde eisen, kan de
frequentie worden verlaagd tot ten minste 1 maal per jaar.

6.13. Toetsing
6.13.1. Samenstelling en emissie
6.13.1.1. Toetsingen steekproefregime
OVERSCHRIJDING WAARSCHUWINGSGRENS
Indien de laatste waarneming tot gevolg heeft dat k kleiner wordt dan 1,04 (bij 5 waarnemingen), dient
de producent na te gaan of het proces bijsturing nodig heeft en zo nodig actie te ondernemen. Indien
bij toetsing met de kolomproef k kleiner wordt dan 1,04 (bij 5 waarnemingen, dan dient de diffusieproef te worden uitgevoerd voor de betreffende component.
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Toelichting:
Een overschrijding van de waarschuwingsgrens kan een indicatie zijn dat het proces bijsturing nodig heeft om te
voorkomen dat moet worden overgegaan op het partijkeuringsregime.
Bij gebruik van zowel de kolomproef als de diffusieproef voor de bepaling van de emissie van een specifieke component is
de keuringsfrequentie die berekend wordt uit de resultaten van de diffusieproef bepalend voor de minimale
keuringsfrequentie.

OVERGANG VAN STEEKPROEFREGIME NAAR PARTIJKEURINGSREGIME
Indien k  0,69 (bij 5 waarnemingen) dient voor de betreffende component te worden overgegaan van
het steekproefregime op het partijkeuringsregime. In dat geval worden individuele partijen gekeurd
(zie paragraaf 6.12.1.4).
6.13.1.2. Toetsingen partijkeuringsregime
ACCEPTATIE VAN PARTIJEN ONDER PARTIJKEURINGSREGIME
Onder partijkeuringsregime worden partijen daadwerkelijk goed- of afgekeurd voor de betreffende
component. Partijen worden goedgekeurd indien het gemiddelde van de waarnemingen per partij
kleiner of gelijk is aan de toetsingswaarde T.
OVERGANG VAN PARTIJKEURINGSREGIME NAAR STEEKPROEFREGIME
Alvorens eventueel over te gaan naar het steekproefregime dienen voor de betreffende component
ten minste 5 opeenvolgende partijkeuringen onder partijkeuringsregime te hebben plaatsgevonden.
Hierna kan na iedere partijkeuring de grootheid k worden berekend over de laatste tien
waarnemingen conform paragraaf 6.12.1.
Indien k > 0,44 (10 waarnemingen) kan worden teruggegaan van het partijkeuringsregime naar het
steekproefregime.
Opmerking:
Zolang er onder partijkeuringsregime niet 10 of meer partijkeuringen hebben plaatsgevonden, kunnen de laatste 5 (of
minder) waarnemingen van het steekproefregime worden gebruikt voor de berekening van k.

6.13.1.3. Omgaan met meetwaarden die kleiner zijn dan de bepalingsgrens
Bij de berekening van de grootheid k met formule 2 en bij de berekening van de gemiddelde waarde
ten behoeve van de toetsing van partijen onder partijkeuringsregime, dienen de meetwaarden die
kleiner zijn dan de bepalingsgrens gelijk te worden gesteld aan de bepalingsgrens.
Opmerking:
De bepalingsgrens dient conform AP04 te zijn vastgesteld.

6.13.2. Massaverlies
Per bepaling dient te worden voldaan aan de eis (zie paragraaf 3.3.1).
6.13.3. Druksterkte
Het gemiddelde van 3 metingen per monster dient te voldoen aan de in paragraaf 3.3.2 genoemde
eis.
6.13.4. Nat-droogbestandheid en vorst-dooibestandheid
Het resultaat per monster dient te voldoen aan de gestelde eis (zie paragraaf 3.2.3 en 3.2.4).
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6.14. Wijzigingen in het productieproces
Indien wijzigingen in het productieproces, de productsamenstelling, en/of de grondstoffen zijn
aangebracht, dient te worden vastgesteld dat het product voldoet aan de criteria gesteld in hoofdstuk 3.
Er is sprake van een wijziging indien de bandbreedte van de parameters in het vooronderzoek is
overschreden, dan wel indien er sprake is van de in gebruikneming van een nieuwe menginstallatie, dan
wel van een nieuwe productielocatie met een nieuw depot grondstoffen.
Het resultaat van dit onderzoek wordt toegevoegd aan dat van de laatste waarnemingen en een nieuwe
waarde van k dient te worden berekend. Op basis van de nieuwe waarde voor k wordt de
keuringsfrequentie vastgesteld.
Bij wijzigingen in het productieproces dient de producent aan te kunnen tonen, dat ook voldaan wordt
aan de eisen ten aanzien van nat-droogbestandheid en vorst-dooibestandheid. Hij kan dit doen door het
uitvoeren van het onderzoek volgens paragrafen 4.7 en 4.8, dan wel door aan te tonen dat de eerdere
resultaten ten aanzien van de nat-droogbestandheid en vorst-dooibestandheid ook van toepassing zijn
op de gewijzigde condities. Dat kan bijvoorbeeld gedaan zijn, doordat uit onderzoek de relatie tussen de
korrelopbouw en de nat-droogbestandheid en vorst-dooibestandheid bekend is.
Wijzigingen in het productieproces, de productsamenstelling, het bindmiddel en/of grondstoffen en de
gevolgen hiervan voor de milieuhygiënische kwaliteit van het product dienen direct te worden gemeld
aan de certificatie-instelling.
Wijzigingen in de projectlocatie dienen 2 weken tevoren schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij de
certificatieinstelling.
Grote wijzigingen in het productieproces die gevolgen hebben voor het productcertificaat zelf betreffen:
 Hoofdbestanddeel. Het hoofdbestandeel wordt gespecificeerd op het productcertificaat. Als
het hoofdbestandeel een (gespecificeerd) mengsel is van minerale reststoffen en de
mengverhouding hiervan meer dan 10% absoluut wijzigt, dan is er sprake van een nieuw
hoofdbestanddeel.
Dit is het geval als de samenstelling van het mengsel van minerale reststoffen wijzigt van
bijvoorbeeld 60% grond en 40% AVI-bodemas naar 40% grond en 60% AVI-bodemas. Of van
bijvoorbeeld 40% grond, 40% sorteerzeefzand, 15% puingranulaat en 5% overig naar 80%
sorteerzand, 15 % puingranulaat en 5 % overig.
Er is dan sprake van een nieuw product, waarop een nieuw vooronderzoek moet worden
uitgevoerd en een nieuw toelatingsonderzoek. Bij overlap van het vooronderzoek op het
nieuwe product met bestaande kennis van reeds gecertificeerde producten, mag dit
toelatingsonderzoek bestaan uit 2 partijen in plaats van 5 partijen.
 Menginstallatie. Bij aanwezigheid van meerdere menginstallaties bij 1 producent worden
deze menginstallaties met een unieke code weergegeven op het productcertificaat. De
nummers van de verschillende menginstallaties worden op het productcertificaat vermeld.
 Productielocatie. De tijdelijke productielocaties en de daarop gebruikte menginstallatie(s)
worden door de certificatieinstelling bijgehouden in een register.
Het uit te voeren onderzoek bij wijzigingen in het productieproces is weergegeven in tabel 5.
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Tabel 5. Omvang onderzoek bij wijzigingen in het productieproces
Wijziging

Omvang onderzoek

Nieuwe receptuur
(wijziging hoofdbestanddeel >
10% absoluut)

Vooronderzoek en
Toelatingsonderzoek van
2 partijen indien binnen
bandbreedte k-waarde,
anders 5 partijen met
2 monsters per partij
Verificatieonderzoek
1 partij, 1 monster per partij
Verificatieonderzoek
1 partij, 1 monster per partij
Verificatieonderzoek
1 partij, 1 monster per partij

Nieuwe menginstallatie
Nieuwe productielocatie met
nieuw grondstoffendepot
Overige wijzigingen (buiten
bandbreedte vooronderzoek)

Testen

Druksterkte, emissie,
samenstelling,druksterkte
(2 partijen);
nat-droog, vorst-dooi (1 partij)
Druksterkte. emissie,
nat-droog, vorst-dooi
Druksterkte, emissie,
nat-droog, vorst-dooi
Druksterkte, emissie,
nat-droog

De productiecontrole van meerdere recepturen mag worden gecombineerd, mits in het
toelatingsonderzoek per receptuur is vastgesteld dat de kwaliteit van de recepturen vergelijkbaar is,
qua druksterkte, korrelopbouw en duurzaamheid. De combinatie van de productiecontrole van
meerdere recepturen houdt in dat de recepturen afwisselend worden onderzocht. De duurzaamheid
kan dan indirect worden geborgd door proces- en productiecontroleparameters, zoals de
korrelopbouw van de grondstof.

6.15. Transport en toepassing
De cementgebonden minerale reststof krijgt pas in zijn toepassing de gewenste producteigenschappen.
Bij toepassing van een minerale reststof als gebonden fundering in de GWW en vergelijkbare
toepassingen wordt het niet-uitgeharde immobilisaat uit de menger getransporteerd naar de
toepassingslocatie en daar in het werk gebracht.
De producent dient zorg te dragen voor een duidelijke instructie aan de toepasser aangaande het
transport en het in het werk brengen van de cementgebonden minerale reststof. De
verwerkingsinstructie moet aantoonbaar aansluiten bij omstandigheden, functionele eisen, en bij de
eigenschappen van het materiaal en mede gebaseerd zijn op de ervaring in praktijkprojecten. Een
voorbeeldinstructie voor de toepassing van het product in een fundering is gegeven in bijlage G. Bij
voorkeur zal de producent zelf de toepassing van het immobilisaat in het werk en de uitharding
begeleiden. De producent dient te beschikken over deskundigheid ten aanzien van de toepassing van
het immobilisaat in het werk.
Bij toepassing in grote blokken voor damwanden vindt de verwerking plaats in mallen op de
productielocatie onder toezicht van de producent.
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CONTROLE DOOR DE CERTIFICATIE-INSTELLING
Verlening, gebruik en geldigheidsduur van het productcertificaat

7.1.1.
Algemeen
Het certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling bevat de algemene procedure met
betrekking tot de aanvraag, de beoordeling en op grond daarvan de verlening en de verlenging van
het productcertificaat.
7.1.2.
Verlening van het productcertificaat
Het productcertificaat (KOMO-productcertificaat) wordt conform het certificatiereglement van de
betreffende certificatie-instelling afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek in positieve zin is
afgerond.
In het geval dat het toelatingsonderzoek op 1 of meerdere onderdelen niet in positieve zin is afgerond
en de certificatie-instelling op grond van de onderzoeksresultaten niet tot afgifte van het
productcertificaat is overgegaan, bestaat de mogelijkheid de procedure ter verkrijging van het
betreffende productcertificaat opnieuw te doorlopen. Het opnieuw doorlopen van het
toelatingsonderzoek is slechts eenmaal mogelijk voor hetzelfde product.
Certificaten dienen per vestiging of per bedrijf te worden afgegeven onder vermelding van de
vestigingslocatie. Bij aanwezigheid van meerdere menginstallaties bij 1 producent worden deze
menginstallaties met een unieke code weergegeven op het productcertificaat. De tijdelijke
productielocaties en de menginstallaties worden door de certificatieinstelling bijgehouden in een
register. Het productcertificaat dient conform het model in bijlage C en D te worden opgesteld.
De hoofdbestanddelen van het gespecificeerde mengsel minerale reststoffen, dat voor minimaal 80%
in het product aanwezig is, dient op het productcertificaat te worden vermeld conform bijlage C en D.
Indien een nieuwe receptuur in gebruik wordt genomen, dient een nieuw toelatingsonderzoek te
worden uitgevoerd op dit nieuwe product. Voor het nieuwe product wordt een nieuwe versie van het
productcertificaat verleend, waarbij het nieuwe product wordt vermeld. Het nieuwe
toelatingsonderzoek bestaat ten minste uit keuring van een tweetal partijen op de milieuhygiënische
eisen en de druksterkte en van 1 partij op de eisen voor nat-droogbestandheid en vorstdooibestandheid (zie 6.14). Indien de milieuhygiënische eisen vallen binnen de bandbreedte van het
reeds gecertificeerde product, kunnen de data worden toegevoegd en wordt hiermee een nieuwe kwaarde berekend.
Bij uitbreiding van het productcertificaat voor een nieuwe receptuur, een nieuwe productielocatie of
een nieuwe menginstallatie kan worden volstaan het aantal keuringen zoals genoemd in tabel 5 (zie
6.14).
7.1.3.
Erkenning van het productcertificaat
Na afgifte van het productcertificaat wordt dit door de certificatie-instelling ter registratie aangemeld bij
de Stichting KOMO. Stichting KOMO controleert het productcertificaat, plaatst het goedgekeurde
productcertificaat op haar website en stuurt het voor registratie naar Stichting Bouwkwaliteit (SBK).
De certificaathouder dient zelf het productcertificaat en uittreksel uit het register van de Kamer van
Koophandel aan Agentschap NL te sturen. Dit is nodig voor de erkenning door het Ministerie van I &
M. De erkenning van het productcertificaat wordt bekend gemaakt middels een publicatie op de
website van Agentschap NL
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7.1.4.
Geldigheidsduur van het productcertificaat
Het productcertificaat is in principe geldig voor onbepaalde tijd. Periodiek wordt door de certificatieinstelling vastgesteld of het productcertificaat kan worden voortgezet.
In het geval de productie van de cementgebonden minerale reststoffen (tijdelijk) is gestopt, zal bij een
onderbreking van langer dan 1 jaar het productcertificaat worden opgeschort. Bij heraanvang van de
productie zal door middel van een extra periodieke beoordeling worden nagegaan of het
productcertificaat kan worden behouden. Bij een onderbreking van langer dan 3 jaar komt het
productcertificaat te vervallen.

7.2.

Toelatingsonderzoek

7.2.1.
Beoordeling van het kwaliteitssysteem
De certificatie-instelling beoordeelt de documentatie en de doeltreffendheid en juiste toepassing van het
kwaliteitssysteem op de productielocatie. De certificatie-instelling verifieert of het kwaliteitssysteem
voldoet aan de in hoofdstuk 5 gestelde eisen. De tijdsbesteding voor dit toelatingsonderzoek bedraagt
minimaal 2 mensdagen. Indien de organisatie gecertificeerd en erkend is voor de BRL SIKB 7500 met
het techniekgebied immobilisatie, kan er een tijdsreductie van 0,5 dag worden toegepast. Bij
toevoeging van een extra productielocatie aan een bestaand productcertificaat voert de certificerende
instelling een toelatingsonderzoek van minimaal een auditdag uit op deze extra productielocatie.
7.2.2.
Beoordeling van de monsterneming
De monsterneming kan volledig aan een daartoe door de minister van I & M in het kader van het
Besluit bodemkwaliteit aangewezen instantie worden uitbesteed, dan wel de producent neemt zelf de
monsters onder verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling.
In het laatste geval dient tenminste 1 partij door een externe, daartoe aangewezen instantie te
worden bemonsterd. Per component dient het analyseresultaat voor deze partij dan binnen het
interval van de analyseresultaten voor de overige partijen te liggen:
y producent  3  s y, producent  y extern  y producent  3  s y, producent

waarin: y extern  ln(x) , met x = analyseresultaat voor de extern bemonsterde partij,
y producent = gemiddelde van de ln-getransformeerde analyseresultaten voor de door de

sy,producent

producent bemonsterde partijen,
= standaarddeviatie van de ln-getransformeerde analyseresultaten voor de door de
producent bemonsterde partijen.

De monsterneming moet worden uitgevoerd met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6.9 en
6.10.
7.2.3.
Beoordeling van het product – emissie, samenstelling en massaverlies
7.2.3.1. Algemeen
De certificatie-instelling onderzoekt of de specificaties van ieder product in overeenstemming zijn met
hoofdstuk 3. Hiertoe beoordeelt de certificatie-instelling de kwaliteit van ten minste 5 verschillende
productiepartijen die in een bepaalde periode zijn geproduceerd.
Partijen worden gedefinieerd als aangegeven in paragraaf 6.9.2. De producent dient te onderbouwen
dat zowel de onderzochte partijen als de productieperiode representatief zijn voor de productie van de
immobilisaten. Het is niet toegestaan een partij meer dan 1 maal te onderzoeken.
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Voor partijkeuringen die in het kader van het toelatingsonderzoek worden uitgevoerd, dient in
afwijking van paragraaf 6.9.4 iedere partij conform paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit te
worden onderzocht (minimaal 2 monsters per partij).
7.2.3.2. Geldigheid van onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten dienen volledig conform AP04 en de NEN 73xx-serie te worden verkregen.
Dit geldt voor de monsterneming, monstervoorbehandeling, uitloogproeven, analyses e.d.
7.2.3.3. Te bepalen componenten
Het product dient te worden onderzocht op de componenten die worden genoemd in paragraaf 6.11.
De bepalingen dienen door een voor de betreffende verrichtingen AP04 geaccrediteerde instantie te
worden uitgevoerd.
7.2.3.4. Toetsing
EMISSIE EN SAMENSTELLING
Voor ieder product wordt voor iedere onderzochte component getoetst of voldaan wordt aan het
volgende criterium:
y  F  s y  ln(T )

waarin: T = toetsingswaarde,

y = gemiddelde van de ln-getransformeerde waarnemingen ( y i  ln( xi ) , met xi =
gemiddelde waarde van partij i),
sy = standaarddeviatie van de ln-getransformeerde waarnemingen,
F = factor die afhankelijk is van het aantal waarnemingen:
aantal waarnemingen

F

aantal waarnemingen

F

5

0,69

13

0,38

6

0,60

14

0,36

7

0,54

15

0,35

8

0,50

16

0,34

9

0,46

17

0,32

10

0,44

18

0,31

11

0,41

19

0,31

12

0,39

 20

0,30

Het product kan worden toegelaten indien een of meer componenten niet voldoen aan de
toelatingseisen. Het gevolg is wel dat deze component(en) direct in het partijkeuringsregime vallen bij
de productiecontrole.
Voor de bepaling van de uitloging met de diffusieproef volgens NEN 7375 wordt vastgesteld of er
sprake is van bijzondere gevallen, zoals genoemd in tabel 4 van NEN 7375.
MASSAVERLIES
Van iedere onderzochte partij dient het massaverlies van de mengmonsters te voldoen aan de eis
genoemd in paragraaf 3.2.1
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Beoordeling van het product – druksterkte, nat-droogbestandheid en vorstdooibestandheid

DRUKSTERKTE
De certificatie-instelling onderzoekt of de specificaties van ieder product in overeenstemming zijn met
hoofdstuk 3. Hiertoe beoordeelt de certificatie-instelling de kwaliteit van ten minste 3 verschillende
partijen die in een bepaalde periode zijn geproduceerd. Partijen worden gedefinieerd als aangegeven
in paragraaf 6.9.2. De producent dient te onderbouwen dat zowel de onderzochte partijen als de
productieperiode representatief zijn voor de productie van de cementgebonden immobilisaten. Het is
niet toegestaan een partij meer dan 1 maal te onderzoeken.
In principe worden 5 monsters per partij onderzocht. Het resultaat van elk monster moet voldoen aan
de gestelde eis.
NAT-DROOGBESTANDHEID EN VORST-DOOIBESTANDHEID

De certificatie-instelling onderzoekt of het product wat betreft de duurzaamheidsaspecten voldoet aan
de eisen gesteld in paragraaf 3.3.3 en 3.3.4. Hiertoe beoordeelt de certificatie-instelling de kwaliteit
van ten minste 3 verschillende partijen waarvan eveneens onderzoek aan druksterkte heeft
plaatsgevonden. Per partij dient ten minste 1 monster te worden onderzocht. Het resultaat van elk
monster wordt afzonderlijk getoetst aan de gestelde eisen.
De certificatie-instelling beoordeelt de bandbreedte in samenstelling en korrelopbouw waarvoor deze
resultaten volgens opgave van de producent van toepassing zijn.
7.2.5.
Kwaliteit van het uitgeharde product in situ
De partijen immobilisaat die in het toelatingsonderzoek geproduceerd worden moeten partijen zijn die
ook werkelijk in een werk aangebracht worden. De certificatie-instelling beoordeelt de toepasbaarheid
van de verwerkingsinstructie die door de producent is opgesteld (zie paragraaf 6.15).
Hierbij worden per partij minimaal 3 geboorde cilinders uit het werk genomen om te beoordelen of de
beoogde druksterkte in het werk (minimaal 1,5 MPa) gehaald wordt.
Het onderzoek op de overige parameters van de partijen in het toelatingsonderzoek kan plaatsvinden
aan proefstukken die bereid zijn volgens paragraaf 4.1 of aan geboorde cilinders die uit het werk
genomen zijn.

7.3.

Periodieke beoordeling

7.3.1.
Algemeen
Na verlening van de kwaliteitsverklaring en het ondertekenen van de certificatie-overeenkomst wordt
door de certificatie-instelling een beoordelingsprogramma uitgevoerd dat bestaat uit:
 het 1 maal per jaar gedurende minimaal 1 mensdag beoordelen van de doeltreffendheid en juiste
toepassing van het kwaliteitssysteem, waaronder de monsterneming, op de productielocatie. Indien
het bedrijf reeds gecertificeerd is overeenkomstig ISO 9001 door een daartoe door de Raad van
Accreditatie erkende instantie en gecertificeerd en erkend is voor de BRL SIKB 7500 met
techniekgebied immobilisatie dan kan er een reductie van 0,5 dag worden toegepast en dient bij
de vaststelling van het beoordelingsprogramma en beoordelingstijd hiermee rekening gehouden te
worden (“single assessment” principe); de beoordelingsfrequentie blijft 1 maal per jaar.
 het 4 maal per jaar gedurende minimaal een halve mensdag beoordelen van de producten, de
resultaten van de productiecontrole en de daaraan verbonden conclusies op de productielocatie.
Hierbij dienen alle geproduceerde recepturen te worden beoordeeld. Bij elke extra productielocatie
worden 2 extra beoordelingen per jaar uitgevoerd op deze productielocatie. Bij tijdelijke
productielocaties dient bij ten minste 1 op 3 tijdelijke productielocaties een beoordeling te worden
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uitgevoerd. Bij een periodieke productiestop van ten minste 3 maanden kan een reguliere audit
vervallen;
 het ten minste 1 maal per jaar verifiëren van de resultaten van de productiecontrole middels een
laboratoriumonderzoek per receptuur. Hierbij dient de monsterneming door de producent te
worden uitgevoerd in het bijzijn van de certificatie-instelling of te worden uitbesteed aan een voor
de betreffende verrichtingen AP04 geaccrediteerde instantie. De monsters dienen door een extern
laboratorium te worden onderzocht dat voldoet aan de criteria van paragraaf 5.8.6. Bij de
monsterneming moet verder het gestelde in paragraaf 6.9 en 6.10 in acht worden genomen. De
resultaten van de verificatie kunnen bij de productiecontrole worden gebruikt.
Indien bij de productiecontrole de monsterneming èn de analyses (voor zover van toepassing) aan
een extern, voor de betreffende verrichtingen AP04 geaccrediteerde instantie worden uitbesteed,
vervalt de verificatie van de producten en de productiecontrole door de certificatie-instelling voor de
betreffende producteigenschappen.
De genoemde frequenties zijn vastgelegd bij de vaststelling van deze beoordelingsrichtlijn. Op
aanwijzing van het College van Deskundigen kunnen deze frequenties tussentijds worden gewijzigd.
De resultaten van de periodieke beoordelingen worden tussentijds gerapporteerd. Indien niet wordt
voldaan aan deze beoordelingsrichtlijn kunnen sancties, vastgelegd in het certificatiereglement van
de betreffende certificatie-instelling, worden doorgevoerd.
7.3.2.
Gebruik van mobiele menginstallaties
Voor elke projectlocatie dient de producent de inzet van een mobiele menginstallatie minimaal 2
weken vooraf schriftelijk bij de certificatie-instelling te melden. Hierbij dienen ten minste de volgende
gegevens te worden vermeld:
 Bedrijfsgegevens (naam, adres, contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres).
 Adresgegevens projectlocatie.
 Dag en tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.
 Verwachte dag en tijdstip van de beëindiging van de werkzaamheden.
 Hoeveelheid en soort grondstof.
 Welk product wordt geproduceerd.
Wijzigingen dienen onmiddellijk bij de certificatie-instelling te worden gemeld.
7.3.3.
Onderzoek bij klachten
7.3.3.1. Samenstelling en emissie
Indien naar het oordeel van de certificatie-instelling klachten van derden en/of de verificatie van de
resultaten van de productiecontrole en de daaraan verbonden conclusies aanleiding geven tot nader
onderzoek naar de samenstelling en/of emissie dienen de door de certificatie-instelling uit te voeren
onderzoeken aan een externe, voor de betreffende verrichtingen AP04 erkende instantie te worden
uitbesteed. Dit betreft monsterneming, analyses e.d. Bij de monsterneming moet verder het gestelde
in paragraaf 6.9 en 6.10 in acht worden genomen.
Het onderzoek bestaat uit de keuring van ten minste één partij, waarbij 2 monsters worden
onderzocht, ieder bestaande uit 6 proefstukken. Het is niet toegestaan bij deze onderzoeken gebruik
te maken van verkorte meetmethoden.
Tot afkeuring van een partij wordt overgegaan als:

x  1,4  T
waarin: T

x

= toetsingswaarde,
= gemiddelde van de waarnemingen per partij.
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7.3.3.2. Massaverlies
Indien naar het oordeel van de certificatie-instelling klachten van derden en/of de verificatie van de
resultaten van de productiecontrole en de daaraan verbonden conclusies aanleiding geven tot nader
onderzoek naar het massaverlies, dient het door de certificatie-instelling uit te voeren
onderzoek aan een externe, voor de betreffende verrichtingen AP04 erkende instantie te worden
uitbesteed. Dit betreft monsterneming, analyses e.d. Bij de monsterneming moet verder het gestelde
in paragraaf 6.9 en 6.10 in acht worden genomen.
Het onderzoek bestaat uit de keuring van tenminste 1 partij, waarbij 2 monsters worden onderzocht.
Tot goedkeuring van een partij wordt overgegaan als het gemiddelde massaverlies voldoet aan de eis
(zie paragraaf 3.2).
7.3.3.3. Druksterkte
Indien naar het oordeel van de certificatie-instelling klachten van derden en/of de verificatie van de
resultaten van de productiecontrole en de daaraan verbonden conclusies aanleiding geven tot nader
onderzoek naar de druksterkte, dient het door de certificatie-instelling uit te voeren onderzoek aan
een externe, voor de betreffende bepaling door een door de RvA geaccrediteerde instantie te worden
uitbesteed.
Het onderzoek bestaat uit de keuring van ten minste 1 partij, waarbij minimaal drie proefstukken
worden onderzocht. Bij de monsterneming moet het gestelde in paragraaf 6.9 en 6.10 in acht worden
genomen.
Tot goedkeuring van een partij wordt overgegaan als het gemiddelde van de meetwaarden aan de
gestelde eis in paragraaf 3.2 voldoet.
7.3.3.4. Nat-droog bestandheid en vorst-dooibestandheid
Indien naar het oordeel van de certificatie-instelling klachten van derden en/of de verificatie van de
resultaten van de productiecontrole en de daaraan verbonden conclusies aanleiding geven tot nader
onderzoek naar de duurzaamheid, dient het door de certificatie-instelling uit te voeren onderzoek aan
een externe instantie te worden uitbesteed.
Het onderzoek bestaat uit de keuring van tenminste één partij, waarbij minimaal één monster wordt
onderzocht. Bij de monsterneming moet het gestelde in paragraaf 6.9 en 6.10 in acht worden
genomen.
Tot goedkeuring van een partij wordt overgegaan als het resultaat aan de gestelde eis in paragraaf
3.2.3, dan wel 3.2.4 voldoet.

7.4.

Eisen te stellen aan de auditors

Auditors die producenten overeenkomstig deze beoordelingsrichtlijn beoordelen, dienen ten minste:

minimaal een HBO-opleiding te hebben gevolgd op milieu-techniek of een andere HBO-opleiding
in combinatie met vergelijkbare ervaring;

een cursus te hebben gevolgd over de beoordeling van kwaliteitssystemen;

aantoonbare kennis/ervaring te bezitten op het gebied van immobilisatie en daarmee
vervaardigde producten;

aantoonbare kennis/ervaring te bezitten op het gebied van monsterneming en bekend te zijn met
de NEN 7300-serie voor monsterneming;

aantoonbare kennis te hebben van het accreditatieprogramma AP04;

aantoonbaar inhoudelijk bekend te zijn met het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling
bodemkwaliteit,

een cursus asbestherkenning te hebben gevolgd.
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van de bodem (Besluit bodemkwaliteit). Staatsblad van het Koninkrijk
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Regeling bodemkwaliteit

Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 247, 20-12-2007+
Wijzigingen. Vigerende versie.

NEN 5861:1999

Milieu. Procedures voor de monsteroverdracht, NNI, Delft, juli 1999.
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Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen. Monstervoorbehandeling.
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NEN 7371:2004

Vaste grond- en steenachtige bouw- en reststoffen.
Uitloogkarakteristieken. Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging
van anorganische componenten, NEN, Delft, 1 januari 2004.

NEN 7373:2004

Vaste grond- en steenachtige bouw- en reststoffen.
Uitloogkarakteristieken. Bepaling van de uitloging van anorganische
componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met de
kolomproef, NEN, Delft, 1 januari 2004.
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NEN 7375:2004

Uitloogkarakteristieken. Bepaling van de uitloging van anorganische
componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een
diffusieproef, Vaste grond- en steenachtige materialen, NEN, Delft, 1
januari 2004

NEN 7383:2004

Uitloogkarakteristieken. Bepaling van de cumulatieve uitloging van
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen
met een vereenvoudigde procedure voor de kolomproef. Vaste gronden steenachtige materialen, NEN, Delft, 1 januari 2004.

NEN-EN-ISO 9001:2008

Kwaliteitsmanagementsystemen. Eisen, NEN, Delft, 1 november 2008.

NEN-EN 13286-2:2004

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 2:
Beproevingsmethoden voor de laboratoriumreferentiedichtheid en het
watergehalte, proctorverdichting
NEN, Delft, juli 2004.

NEN-EN 13286-41:2003 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 41:
Bepaling van de druksterkte van hydraulisch gebonden mengsels,
NEN, Delft, oktober 2003.

NEN-EN ISO/IEC17025

Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en
kalibratielaboratoria, NEN, Delft, 01-07-2005.

AP04

Accreditatieprogramma Besluit bodemkwaliteit AP04, Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 05-10-2011.

Eural

Europese afvalstoffenlijst, april 2002.
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Besluit bodemkwaliteit

SBK, Rijswijk, 21 december 2007.

Standaard RAW Bepalingen

Standaard RAW Bepalingen 2010, Stichting CROW, Ede.

SIKB-protocol 2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem, Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 10-05-2007.

BRL SIKB 7500

Beoordelingsrichtlijn Bewerken van verontreinigde grond en
baggerspecie, 17-06-2010.

SIKB-protocol 7510

Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en
baggerspecie, 17-06-2010.
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Monsterneming voor partijkeuringen, 17-06-2009.
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Monsterneming voor partijkeuringen, 04-03-2010.
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BIJLAGE A. SAMENSTELLINGSWAARDEN
Deze bijlage is bijgevoegd ter informatie. Deze bijlage geeft de maximum toegelaten
samenstellingswaarden voor bouwstoffen weer zoals genoemd in bijlage A van de vigerende Regeling
bodemkwaliteit.
Tabel A.1.

Maximum samenstellingswaarden van organische stoffen

Component

samenstellingswaarde (mg/kg d.s.)

benzeen
ethylbenzeen
tolueen
1)
xylenen (som 3)

1
1,25
1,25
1,25

fenol

1,25

naftaleen
fenantreen
antraceen
fluorantheen
chryseen
benzo(a)antraceen
benzo(a)pyreen
benzo(k)fluorantheen
indeno(1,2,3cd)pyreen
benzo(ghi)peryleen
2)
PAK‟s totaal (som 10)
PCB's (som 7)
minerale olie
asbest
1)
2)

3)
4)

4)

3)

5
20
10
35
10
40
10
40
40
40
50
0,5
500
100

Som van m-xyleen, p-xyleen en o-xyleen.
Som van naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen,
benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen.
Som van PCB 28,52,101,118,138,153,180.
Zijnde het gehalte van de concentratie serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest.
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BIJLAGE B. EMISSIEWAARDEN
Deze bijlage is bijgevoegd ter informatie. Geldig zijn de emissiewaarden zoals genoemd in bijlage A van
de vigerende Regeling bodemkwaliteit.
Tabel B.1.

Maximum emissiewaarden van anorganische stoffen
component
antimoon (Sb)
arseen (As)
barium (Ba)
cadmium (Cd)
chroom (Cr)
kobalt (Co)
koper (Cu)
kwik (Hg)
lood (Pb)
molybdeen (Mo)
nikkel (Ni)
seleen (Se)
tin (Sn)
vanadium (V)
zink (Zn)
bromide
chloride
fluoride
sulfaat

2

Emissiewaarde (E64d in mg/m )
8,7
260
1.500
3,8
120
60
98
1,4
400
144
81
4,8
50
320
800
670
110.000
2.500
165.000

BIJLAGE C. MODEL KWALITEITSVERKLARING KOMO

® productcertificaat

KOMO

(gegevens certificatie-instelling)

(logo CI/accreditatie-instelling)

Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen
voor toepassing als gebonden fundering in de GWW en
vergelijkbare toepassing
Producent:

Nummer:
..-…/.
Uitgegeven:
….-..-..
Geldig tot:
….-..-..

[Naam bedrijf]
Productielocatie
Naam
Adres
Vestigingsplaats

[Straatnaam]

[Postcode + plaatsnaam]
[Postbus]
[Postcode + plaatsnaam]
Telefoon ()
Telefax ()
E-mail:
Website:

Vervangt:
..-…/.
d.d. ….-..-..

Producten:

Verklaring van ……(naam certificatie-instelling)

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9322 conform het (naam certificatie-instelling) (naam Reglement)
afgegeven door (naam certificatie-instelling).
(naam certificatie-instelling) verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de producent
vervaardigde immobilisaten bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische en
technische specificaties voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO®-merk op een
wijze als aangegeven in dit productcertificaat..
(naam certificatie-instelling) verklaart dat op dit product door haar 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 I&M 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 Bodem+: www.bodemplus.nl

Voor (naam certificatie-instelling)

(naam)
(functie)

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij (naam certificatie-instelling)
te informeren of dit document nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door de Minister van I&M
erkende kwaliteitsverklaring
Dit productcertificaat bestaat uit .. bladzijden

®

KOMO.
Maatgevend voor de bouw.

Besluit bodemkwaliteit

Beoordeeld is:
Kwaliteitssysteem
Product
Periodieke controle

KOMO® productcertificaat
[Productnaam]
Nummer
: ..-…/
Uitgegeven : ….-..-..
Geldig tot : ….-..-..

1. MILIEUHYGIËNISCHE EN TECHNISCHE SPECIFICATIE
1.1.

Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygiënische en technische eigenschappen van de
door ........................ (producent) geproduceerde niet-uitgeharde cementgebonden minerale
reststoffen (immobilisaten) voor toepassing als gebonden fundering in de GWW en vergelijkbare
toepassing, niet zijnde een verhardingslaag zijnde een toplaag..

1.2.

Merken

De afleveringsbon van de niet-uitgeharde immobilisaten wordt gemerkt met het KOMO-merk (zie
voorzijde van dit productcertificaat).
De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:
 het certificaatnummer: ..-…../...;
 leverancier: ………. (de naam van de leverancier);
 producent: ………. (naam van de producent);
 product: …………. (hoofdbestanddeel van de minerale reststoffen);
 productielocatie: ………(locatie waar de niet-uitgeharde immobilisaten worden geproduceerd);
 menginstallatie: …………(code van de gebruikte menginstallatie)
 grootte van de geleverde partij: ………. ton;
 toepassing: ……………. (funderingslaag)
 klasse: vormgegeven bouwstof.

1.3.

Materiaaleigenschappen

1.3.1. Samenstelling
De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig NEN 7330/AP 04-SB voldoen aan de
grenswaarden van bijlage A, tabel 2 van de Regeling Bodemkwaliteit.
1.3.2 Emissie
De gemiddelde emissiewaarden bepaald overeenkomstig NEN 7375/AP 04-U voldoen aan de
grenswaarden van bijlage A, tabel 1 van de Regeling Bodemkwaliteit.
1.3.2
Asbest
Het gewogen gehalte aan asbest is niet groter dan 100 mg/kg d.s.
1.3.3. Massaverlies
Het massaverlies, bepaald overeenkomstig artikel 3.2.3 van de Regeling bodemkwaliteit bedraagt
2
maximaal 200 g/m .

®
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: ..-…/
Uitgegeven : ….-..-..
Geldig tot : ….-..-..

1.3.3.

Druksterkte

De gemiddelde druksterkte, bepaald volgens NEN-EN 13286-41 bedraagt bij een ouderdom van 28
dagen ten minste 1,5 MPa.
1.3.4.

Bestandheid tegen nat/droogwisselingen

Het massaverlies van het uitgeharde product ten gevolge van nat-droogwisselingen bepaald volgens
aangepaste ASTM D559 is minder dan 1% (m/m). Tevens is de afname in ultrasone
voortplantingssnelheid minder dan 25 %.
1.3.5.

Bestandheid tegen vorst-dooiwisselingen

De verzadigingsgraad na 7 dagen capillaire waterabsorptie door het uitgeharde product bepaald
volgens RILEM aanbeveling 4CDD3 is kleiner dan de kritische verzadigingsgraad.
1.3.5. Overige milieueisen
Het product voldoet aan de overige milieueisen zoals opgenomen in paragraaf 3.1 van de BRL

2.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

De mengsels van cementgebonden minerale reststoffen dienen te worden toegepast in
overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en
herneembaarheid).

3.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
®

WENKEN VOOR DE TOEPASSER
Kennis nemen van de instructies van de producent aangaande het transport en het in het werk
brengen van het mengsel van cementgebonden reststoffen.
Bij aflevering inspecteren of:
 geleverd is wat is overeengekomen;
 het merk en de wijze van merken juist zijn;
 de afleveringsbon alle gegevens bevat;
 het afgegeven productcertificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet
direct van de producent is afgenomen;
 de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te
worden opgenomen met:
 ................ (certificaathouder),
en zo nodig met
 ............... (certificatie-instelling).
Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing.
Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
Het bewijsmiddel (afleverbonnen en eventueel het productcertificaat) dient aan de opdrachtgever
ter beschikking te worden gesteld. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders
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Nummer
: ..-…/
Uitgegeven : ….-..-..
Geldig tot : ….-..-..

7.

dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (certificaat en afleverbonnen) 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.

4.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Besluit bodemkwaliteit

Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de
kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit). Staatsblad van
het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007 en
aanvullende wijzigingen.

Regeling bodemkwaliteit

Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 247, 20-12-2007 en
aanvullende wijzigingen.

AP04

Accreditatieprogramma Besluit bodemkwaliteit AP04, 05-102011, SIKB Gouda.

NEN-EN 13286-41

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels – Deel 41:
Bepaling van de druksterkte van hydraulisch gebonden
mengsels, NEN, Delft, oktober 2003.
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BIJLAGE D. MODEL KWALITEITSVERKLARING KOMO

KOMO® productcertificaat
(gegevens certificatie-instelling)

(logo CI/accreditatie-instelling)

Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen
voor toepassing in overige toepassingen
Producent:

[Naam bedrijf]

Nummer:
..-…/.
Uitgegeven:
….-..-..

Productielocatie
Naam
Adres
Vestigingsplaats

[Straatnaam]

[Postcode + plaatsnaam]
[Postbus]
[Postcode + plaatsnaam]
Telefoon ()
Telefax ()
E-mail:
Website:

Geldig tot:
….-..-..
Vervangt:
..-…/.
d.d. ….-..-..

Producten:

Verklaring van ……(naam certificatie-instelling)

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9322 conform het (naam certificatie-instelling) (naam Reglement)
afgegeven door (naam certificatie-instelling).
(naam certificatie-instelling) verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de producent
vervaardigde immobilisaten bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische en
technische specificaties voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO®-merk op een
wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
(naam certificatie-instelling) verklaart dat op dit product geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken
en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag met uitzondering van de
melding aan Agentschap NL
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van I&M 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 Bodem+: www.bodemplus.nl

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij (naam certificatie-instelling)
te informeren of dit document nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door de Minister van I&M
erkende kwaliteitsverklaring
Dit productcertificaat bestaat uit .. bladzijden

Besluit bodemkwaliteit

®

KOMO.
Maatgevend voor de bouw.

KOMO.
Maatgevend voor de bouw.

®

Beoordeeld is:
KWALITEITSSYSTEEM
Product
Periodieke controle
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1. MILIEUHYGIËNISCHE EN TECHNISCHE SPECIFICATIE
1.1.

Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygiënische van de door ........................
(producent) geproduceerde cementgebonden minerale reststoffen voor toepassing in overige
gebonden toepassingen, niet zijnde funderingslagen, in een aaneengesloten grote massa in
buitentoepassingen. Deze toepassingen zijn de toepassing van immobilisaat in ballastlagen,
bijvoorbeeld achter een keerwand, in drukverdelende lagen en in grote bouwblokken voor
3
buitentoepassingen (minimaal 0,5 m ), bijvoorbeeld voor depotwanden.

1.2.

Merken

De afleveringsbon van de cementgebonden minerale reststoffen wordt gemerkt met het Nl_BSB-merk
(zie voorzijde van dit productcertificaat).
De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:
 het certificaatnummer: ..-…../...;
 leverancier: ………. (de naam van de leverancier);
 producent: ………. (naam van de producent);
 product: …………. ( hoofdbestanddeel van de minerale reststoffen);
 productielocatie: ………(locatie waar de cementgebonden minerale reststoffen worden
geproduceerd);
 menginstallatie: …………(code van de gebruikte menginstallatie)
 grootte van de geleverde partij: ………. ton;
 toepassing:………………….;
 klasse: vormgegeven bouwstof.

1.3.

Materiaaleigenschappen

1.3.1. Samenstelling
De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig NEN 7330/AP 04-SB voldoen aan de
grenswaarden van bijlage A, tabel 2 van de Regeling Bodemkwaliteit.
1.3.2 Emissie
De gemiddelde emissiewaarden bepaald overeenkomstig NEN 7375/AP 04-U voldoen aan de
grenswaarden van bijlage A, tabel 1 van de Regeling Bodemkwaliteit.
1.3.2
Asbest
Het gewogen gehalte aan asbest is niet groter dan 100 mg/kg d.s.
1.3.3. Massaverlies
Het massaverlies, bepaald overeenkomstig artikel 3.2.3 van de Regeling bodemkwaliteit bedraagt
2
maximaal 30 g/m .

®

KOMO.
Maatgevend voor de bouw.

KOMO.
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®
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Druksterkte

De gemiddelde druksterkte, bepaald volgens NEN-EN 13286-41 bedraagt bij een ouderdom van 28
dagen ten minste 1,5 MPa.
1.3.4.

Bestandheid tegen nat/droogwisselingen

Het massaverlies van het uitgeharde product ten gevolge van nat-droogwisselingen bepaald volgens
aangepaste ASTM D559 is minder dan 1% (m/m). Tevens is de afname in ultrasone
voortplantingssnelheid minder dan 25 %.
1.3.5.

Bestandheid tegen vorst-dooiwisselingen

De verzadigingsgraad na 7 dagen capillaire waterabsorptie door het uitgeharde product bepaald
volgens RILEM aanbeveling 4CDD3 is kleiner dan de kritische verzadigingsgraad.
1.3.5

Overige milieueisen

Het product voldoet aan de overige milieueisen zoals opgenomen in paragraaf 3.1 van de BRL
.

2.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

De cementgebonden minerale reststoffen dienen te worden toegepast in overeenstemming met artikel
5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid).

3.

WENKEN VOOR DE TOEPASSER
1. Kennis nemen van de instructies van de producent aangaande het transport en het in het
werk brengen van het mengsel van cementgebonden reststoffen.
Bij aflevering inspecteren of:
 geleverd is wat is overeengekomen;
 het merk en de wijze van merken juist zijn;
 de afleveringsbon alle gegevens bevat;
 het afgegeven productcertificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet
direct van de producent is afgenomen;
 de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te
worden opgenomen met:
 ................ (certificaathouder),
en zo nodig met
 ............... (certificatie-instelling).
Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing.
Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
Het bewijsmiddel (afleverbonnen en eventueel het productcertificaat) 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.

2.

3.

4.
5.
6.
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De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (certificaat en afleverbonnen) 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.

4.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Besluit bodemkwaliteit

Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de
kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit). Staatsblad van
het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007 en
aanvullingen

Regeling bodemkwaliteit

Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 247, 20-12-2007 en
aanvullingen

AP04

Accreditatieprogramma Besluit bodemkwaliteit AP04, 05-102011, SIKB Gouda

NEN-EN 13286-41

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels – Deel 41:
Bepaling van de druksterkte van hydraulisch gebonden
mengsels, NEN, Delft, oktober 2003
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BIJLAGE E. BEPALING VAN DE BESTANDHEID TEGEN NAT/DROOGWISSELINGEN
NAT/DROOG TESTMETHODE VOOR VORMGEGEVEN MATERIALEN
Onderwerp en toepassingsgebied
De testmethode behelst de procedure voor een nat/droog testmethode om de bestendigheid onder
wisselende nat/droog-omstandigheden te bepalen.
Beginsel van de test
De monsters worden in een cyclus eerst gedurende 5 uur ondergedompeld in water en vervolgens
o
gedurende 42 uur gedroogd bij 70 C. De test omvat totaal 6 cycli. Na beëindiging van iedere cyclus
wordt na de droge stap zowel de massa als de voortplantingssnelheid in de monsters gemeten.
Daarna worden de relatieve massavermindering en de relatieve verandering van de
voortplantingssnelheid bepaald. Aan de hand van de resultaten kan vervolgens vastgesteld worden of
het betreffende monster bestendig is tegen nat/droog omstandigheden.
Eisen te stellen aan de monsters en de metingen
Bij deze test wordt uitgegaan van 3 representatieve monsters van dezelfde samenstelling,
o
geconditioneerd bij 20 ± 2 C, luchtdicht verpakt in plastic folie en opgeslagen bij > 95% RV, zodat het
eigen vochtgehalte wordt gehandhaafd.
De zojuist genoemde monsters dienen cilindrisch van vorm te zijn met diameter 100 ± 5 mm en
hoogte 115 ± 5 mm.
Alle bepalingen van de massa worden met een nauwkeurigheid van 0,1 gram uitgevoerd. Alle
metingen met een ultrasoonmeter (40kHz) worden uitgevoerd door de meetkop in contact te brengen
met het vlakke gedeelte van het monster met behulp van vaseline.
Uitvoering van de test
Voor aanvang van de test wordt de massa van de 3 monsters gemeten (m o). Verder wordt van de
individuele monsters met behulp van ultrasoonmeter (40kHz) de voortplantingssnelheid (vo) gemeten.
o

Vervolgens worden de 3 monsters gedurende 5 uur bij 20 ± 2 C in water ondergedompeld (natte
stap). Daarna wordt de massa afgevallen materiaal gemeten en de indamprest van het water
(opgeloste stof) (Δm1)
Opmerking: in afwijking van ASTM D 559 wordt het massaverlies in elke stap niet bepaald door de metingen van de massa van
de proefstukken, maar de bepaling van de massa van het afgebrokkelde en het opgeloste materiaal. Door de wisselende
vochtgehaltes van de proefstukken blijkt de bepaling van de massa van de proefstukken te grote variaties te geven.
o

De monsters worden daarna in een droogstoof gedurende 42 uur bij 70 C gedroogd (droge stap). De
droogstoof moet voorzien zijn van een goed functionerende ventilatie. Bovendien mag de droogstoof
tijdens de droge stap geen andere monsters bevatten. Daarna wordt de massa de
voortplantingssnelheid gemeten (v1).

Cementgebonden minerale reststoffen
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Afwisselend worden nu de droge- en de natte stap in totaal zesmaal uitgevoerd, tenzij de metingen
verstoord worden door afbrokkelende delen van de monsters. In het laatste geval kan eerder met de
test gestopt worden als de afgebrokkelde massa ten opzichte van de vorige cyclus meer dan 5% van
de massa van het proefstuk bedraagt.
massaverlies: Δm2 ……………..Δm6
voortplantingssnelheid: v2 ……………..v6
Daarna worden de gemeten waarden van de massaverliezen en de voortplantingssnelheid uitgezet
(Y-as) tegen de overeenkomstige cycli (X-as). In het algemeen zal de het massaverlies en de
vermindering van de voortplantingssnelheid tijdens de eerste cycli het grootst zijn. Als het
massaverlies en de vermindering van de voortplantingssnelheid echter tijdens de laatste cycli groter
is dan bij de eerste cyclus, dan dienen de natte en de droge stap met de bijbehorende bepalingen
nog afwisselend zesmaal uitgevoerd te worden.
Als de test uit 12 nat/droog cycli heeft bestaan, moet de subschrift 6 bij Δm6 en v6 veranderd worden
in 12. Als het aantal uitgevoerde cycli minder dan 6 is, dan moet het subschrift 6 bij Δm6 en v6
veranderd worden in het nummer van de laatste cyclus.
N.B.
Na beëindiging van een natte stap kan de test in principe onderbroken worden. De monsters
moeten dan in luchtdicht plastic folie verpakt worden opdat het eigen vochtgehalte gehandhaafd blijft.
Berekening
Uit de metingen van de massa kan de relatieve massaverandering berekend worden:
Δm / m = ∑(Δm1 .. Δm6) / m0
Uit de metingen van de voortplantingssnelheid kan de relatieve verandering van de
voortplantingssnelheid berekend worden:
Δv / v = (v1 – v6) / v1
In het verslag dient tenminste te worden opgenomen:
- codering van de geteste monsters
- de resultaten van de massa- en voortplantingsbepalingen die tijdens de test uitgevoerd zijn.
- de relatieve verandering van de massa, Δm / m, en van de voortplantingssnelheid Δv / v.
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BIJLAGE F.
BEPALING VAN DE BESTANDHEID TEGEN VORST/DOOIWISSELINGEN
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BIJLAGE G. VOORBEELD VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN


De verdichtingsgraad van de ondergrond voor het aan te brengen product als funderingslaag
dient te voldoen aan artikel 22.02.06 lid 5 van de standaard RAW 2010 bepalingen.



Het product dient te worden aangebracht met behulp van een kraan en shovel met grader.



Vervolgens dient het product met behulp van een wals eerst statisch verdicht te worden en
daarna kort dynamisch afgewalst.



Het product dient bij voorkeur in een laag aangebracht te worden. Indien er toch in twee of
meerder lagen gewerkt wordt, dient de bovenkant van de eerste laag licht opgeruwd te
worden over een hoogte van ten minste anderhalf maal de grootste korrelafmeting om een
goede hechting met de volgende laag te bewerkstelligen. De tweede laag moet binnen twee
uur na het aanbrengen van de eerste laag worden aangebracht. De maximale laagdikte per
laag bedraagt ca. 35 – 40 cm.
Bij het aanbrengen van profielcorrecties of uitvullingen op de aangebrachte en al verdichte
laag gebonden fundering, de reeds aangebrachte laag loswerken over een hoogte van ten
minste 50 mm, profileren en statisch afwalsen.



Aan het einde van elke werkdag moet de gebonden fundering over de gehele breedte van de
rijbaan en in de voorgeschreven dikte zijn aangebracht, verdicht en afgewerkt.



Bij terreinen van grote afmetingen een vakverdeling vaststellen. Aan het einde van elke
werkdag moet de gebonden fundering over de gehele breedte van een vak en in de
voorgeschreven dikte zijn aangebracht, verdicht en afgewerkt. De vakken moeten recht
aansluiten.



Uitdrogen van het immobilisaat moet voorkomen worden. Dit kan worden gedaan door de
laag nat te houden of door gelijkmatig afspuiten met een bitumenemulsie. Geen
bitumenemulsie aanbrengen bij neerslag.



De verdichtingsgraad van de funderingslaag dient te voldoen aan artikel 28.22.05 lid 3 van de
standaard RAW 2010 bepalingen.
Het product kan niet geproduceerd en verwerkt worden bij vorst of nachtvorst. Geen
gebonden fundering aanbrengen indien de weerberichtgeving ten behoeve van de
bouwnijverheid voor de desbetreffende regio op de dag van aanbrengen en de twee daarop
volgende dagen weerfase twee of hoger verwacht.



Geen gebonden fundering aanbrengen bij neerslag, tenzij passende maatregelen worden
genomen.



De producent zorgt voor begeleiding op het werk en is beschikbaar voor vragen met
betrekking tot de verwerkings- en verdichtingswijze van het product.



Het product mag de eerste 7 dagen niet zwaar worden belast om schade te voorkomen. Voor
de volledige uitharding is minimaal 28 dagen noodzakelijk. Asfalt of een eventuele slijtlaag
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kan na 1 dag worden aangebracht.


Tijdens het aanbrengen van een laag immobilisaat de dikte van de laag, de verdichtingsgraad
en het vochtgehalte controleren.



Voor elk meetpunt de droge dichtheid bepalen bij voorkeur door middel van de nucleaire
methode. Van het materiaal dat is vrijgekomen op elk meetpunt de maximum proctordichtheid
bepalen. De verdichtingsgraad berekenen met een nauwkeurigheid van 1% als het quotiënt
van de droge dichtheid en de waarde van de maximum proctordichtheid, vermenigvuldigd met
100%



De druksterkte van de gebonden fundering (proef 18 RAW 2010) moet minimaal 1,5 MPa.
bedragen. Indien een hogere druksterkte is afgesproken, moet aan die eis voldaan worden.

