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E-bodemas 
Productbeschrijving: voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof. 

Vliegasunie B.V.  
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9302 deel 2 voor het  "NL-BSB productcertificaat voor 

E-bodemas als niet-vormgegeven bouwstof in ongebonden toepassing" d.d. 8 mei 2015, inclusief 

wijzigingsblad d.d. 27 mei 2019, conform het Kiwa Reglement voor Certificatie. 

 

Kiwa verklaart dat: 

− het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde E-bodemas bij 

aflevering aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties voldoen, mits zij zijn 

voorzien van het NL BSB®-merk op de wijze als aangegeven in dit certificaat. 

− met in achtneming van het bovenstaande, E-bodemas in zijn toepassingen en met in achtneming van 

de daarbij horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit 

bodemkwaliteit. 

 

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de 

melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag. 

 

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend 

certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de 

bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website van Bodem+: www.bodemplus.nl 

 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

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

Certificaathouder 

Vliegasunie B.V. 

Postbus 265 

4100 AG  Culemborg 

Tel. 0345 509988 

www.vliegasunie.nl 

KvK 30123419 

 

 

Productielocatie 

RWE Generation NL B.V. 

Amercentrale 

Amerweg 1 

4931 NC  Geertruidenberg 
 
 

 

 

 

Leverancier 

Vliegasunie B.V. 

Postbus 265 

4100 AG  Culemborg 

Afbeelding van het 

NL BSB®-merk 

 

 

 

 

 

 

® is een collectief merk van 

Stichting Bouwkwaliteit 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK  

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

Besluit bodemkwaliteit 
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E-bodemas voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof 

 

 

NL BSB® 1381-20-BBK 

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE 
 

Onderwerp en toepassingsgebied 
Dit productcertificaat heeft betrekking op het door Vliegasunie B.V. geproduceerde E-bodemas en de bijbehorende milieuhygiënische 
eigenschappen die kunnen worden toegepast op de landbodem en/of in een oppervlaktewaterlichaam. Het product komt vrij bij het 
verbrandingsproces in poederkoolgestookte elektriciteitscentrales  
 
Samenstelling en emissie 
De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP 04-U voldoen 
voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit. 

 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN 
E-bodemas dient te worden toegepast: 

− Conform de toepassing zoals aangegeven op de afleverdocumenten; 

− In overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid). 

 

CERTIFICATIEMERK 
De afleveringsbon van het op basis van de BRL 9302 deel 2 gecertificeerde product wordt gemerkt met: 
 
het NL BSB® -certificatiemerk (afmeting ten minste 10x10 mm):  
 
dan wel  
 
 
het NL BSB® -woordmerk (afmeting ten minste 5 mm hoog): 
gevolgd door het certificaatnummer. 
 
De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen: 

− datum van belading en aflevering; 

− de naam van het schip of bij transport per as het kenteken; 

− massa van de lading; 

− naam en adres van de producent; 

− naam en herkomst van het product, zoals aangegeven op het NL BSB® productcertificaat; 

− moment van aflevering; 

− klasse van de bouwstof: niet- vormgegeven bouwstof; 
 

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 
Inspecteer bij aflevering of: 

− het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat; 

− de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met wat is besteld; 

− het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven; 

− het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  

- Vliegasunie B.V. 
en zo nodig met: 

- Kiwa Nederland B.V. 
 
Controleer of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse. 
 
Ga na of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 
 
Overhandig het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) aan de opdrachtgever. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan 
in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 
De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd 
gezag. Dit geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 
AP04 Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen; vigerende versie 

beschikbaar via www.sikb.nl. 
Besluit bodemkwaliteit Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469 met alle bijbehorende nadien 

gepubliceerde wijzigingen. 
Regeling bodemkwaliteit in het kader van deze beoordelingsrichtlijn wordt uitgegaan van de vigerende versie van de  

Regeling bodemkwaliteit met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen. 

 


