NL-BSB® productcertificaat
nummer
vervangt

: 1388-16
: 1388-16
d.d. 1 februari 2016

uitgegeven : 15 februari 2016
geldig tot : Onbepaald

E-BODEMAS
Voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Certificaathouder:

Vliegasunie B.V.
Verklaring van Kiwa Nederland B.V.:
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9302 deel 2 voor het “NL-BSB productcertificaat voor Ebodemas als niet-vormgegeven bouwstof in ongebonden toepassing” d.d. 08-05-2015 afgegeven
conform het Kiwa Nederland B.V. Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en
Attestering.
Kiwa Nederland B.V. verklaart dat:

het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde E-bodemas
bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische
®
specificatie(s), mits E-bodemas voorzien is van het NL BSB merk op een wijze als
aangegeven in dit productcertificaat.

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.

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.
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend
certificaat, indien dit 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.

Luc Leroy
Kiwa
Gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om bij Kiwa Nederland te informeren of dit certificaat nog geldig is.
Raadpleeg eventueel de website: www.kiwa.nl.
Bedrijf:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
2288 EA Rijswijk
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
T
088 998 44 40
E
bmc@kiwa.nl
W www.kiwa.nl

Producent:
ENGIE Energie Nederland N.V.
Centrale Rotterdam
Missouriweg 69
3199 LB Rotterdam

Leverancier:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
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Afbeelding van het NL BSB® woord- en beeldmerk

NL BSB® is een collectief merk van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

®

NL BSB productcertificaat 1388-16
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Technische specificatie
Onderwerp
Dit productcertificaat heeft betrekking op het door [producent] 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.
Milieuhygiënische specificaties:

Toepassingsvoorwaarden:

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig Voor E-bodemas, die als bouwstof wordt aangemerkt, gelden de
AP04-SB en de gemiddelde emissiewaarden bepaald volgende toepassingsvoorwaarden:
overeenkomstig
AP04-U
voldoen
voor
het
beoogde
─ E-bodemas dient te worden toegepast conform de toepassing
toepassingsgebied aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.
zoals aangegeven op de afleverdocumenten
─ E-bodemas dient te worden toegepast in overeenstemming
met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit
(functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid).

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten
E-bodemas wordt gemerkt met:
─ De aanduiding NL BSB® certificatiemerk dan wel NL BSB® woordmerk gevolgd door het certificaatnummer
De uitvoering van het merk is als volgt:
Merk
Beladingsdatum
De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:
─ De aanduiding NL BSB® certificatiemerk dan wel NL BSB® woordmerk
gevolgd door het certificaatnummer
─ De naam en adres van de producent/leverancier
─ De naam van het schip of bij transport per as het kenteken
─ De productielocatie
─ De productnaam
─ De klasse van de bouwstof: niet-vormgegeven bouwstof
─ De massa van de lading
─ Levering inclusief/exclusief transport
Wenken voor de afnemer:
1. Controleer bij aflevering of:
─ Geleverd is wat is overeengekomen
─ Het merk en de wijze van merken juist is
─ De afleverbon alle gegevens bevat
─ De producten geen zichtbare gebreken vertonen
2. Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toepassing
3. 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.
4. De afleverdocumenten en het certificaat dienen aan de opdrachtgever te worden overhandigd, tenzij geleverd wordt aan natuurlijke
personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf
5. De opdrachtgever moet de afleverdocumenten en het certificaat tenminste 5 jaar ter beschikking houden van het bevoegd gezag. Bij
levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf is dit van toepassing voor de afnemer.
VERWERKING
De vervaardiging van E-bodemas moet voldoen aan BRL 9302 deel 2.
Voor E-bodemas zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld bij de
toepassingsvoorwaarden.

