
 

  

MILIEUHYGIËNISCHE VERKLARING BRL 9335-1 
Versie:   v01.2021 

 

Bewijsnummer: MV211215  Datum afgifte: 16-04-2021  

 
 

Certificaat: 
NC-SIK-35-138 

 
Partijnummer: 

VDK 012 

 

Gegevens certificaathouder en productielocatie: 

Naam: Van de Kruijs Weert B.V. 

Adres: Klakstaartweg 16 

Postcode / woonplaats: 6006 AE  WEERT 

 
Van de Kruijs Weert B.V. beschikt over een SIKB-productcertificaat BRL 9335 en verklaart 
hierbij de partij die in deze milieuhygiënische verklaring is benoemd gekwalificeerd te hebben 
overeenkomstig protocol 9335-1 
 

  Deze partij betreft grond   Deze partij betreft baggerspecie 

 

Te leveren hoeveelheid: <50 m3 

Verwachte periode van levering: 16-04-2021 t/m 31-12-2021 

 
Partijkenmerk: 

 Enkelvoudige partij                    Samengevoegde partij  Na keuring samengevoegde partij 

 Gesplitste partij                    Gelegaliseerde partij  

Oorspronkelijke partijgrootte: 1.992 ton  

 
De partij is onderzocht op de volgende standaard pakketten: 

 Pakket A                         Pakket C1        Pakket C2    Pakket C3  Pakket D  Uitloging 

 
Aanvullende parameters: 

 Geen  PFAS  Asbest                      

 
Gegevens partij:  

  Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem, en 
          voldoet aan de achtergrondwaarden met PFAS-waarde in de toepassingsnorm voor Landbouw/Natuur 
          voldoet aan de achtergrondwaarden met PFAS-waarde in de toepassingsnormen voor Wonen en Industrie 
          voldoet aan kwaliteitsklasse wonen 
          voldoet aan kwaliteitsklasse industrie 
 
        De partij is aanvullend gekwalificeerd voor de volgende toepassing: 
          voldoet aan de emissiewaarden voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing 
          voldoet aan de lokale maximale waarden binnen gebied       van bodembeheernota      . 
 

  Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, en 
          voldoet aan de achtergrondwaarden 
          voldoet aan kwaliteitsklasse A 
          voldoet aan kwaliteitsklasse B en kwaliteitsklasse Industrie 
          voldoet aan kwaliteitsklasse B 
 
        De partij is aanvullend gekwalificeerd voor de volgende toepassing: 
          voldoet aan de emissiewaarden voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing 
 
Beperkingen t.a.v. splitsen 

  De partij mag onbeperkt worden gesplitst. 
  Splitsen in deelpartijen van minimaal       ton is toegestaan. 
  Splitsen is niet toegestaan, de partij moet als een geheel worden toegepast 

 

Gegevens Afnemer: Gegevens toepassings- / bestemmingslocatie: 

Naam Particulier <50m3 / levering Naam Particulier <50m3 / levering 

Adres       Adres       

Postcode / woonplaats       Postcode / woonplaats       

 
Wenken voor de afnemer: 

• Deze Milieuhygiënische verklaring is maximaal 3 jaar geldig na de datum van uitgifte en u dient deze minimaal 5 jaar te bewaren. 

• Nadere specificaties over de partij zijn op te vragen bij de certificaathouder. 

• Op grond van artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient het voornemen tot toepassen van de partij minimaal vijf dagen voor de 
werkelijke toepassing gemeld te worden via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl (behalve als er sprake is van een vrijstelling zoals 
genoemd onder lid 8 van genoemd artikel). 

• Deze erkende Milieuhygiënische verklaring is de milieuhygiënische verklaring die bij de melding dient te worden gevoegd. 

• Splitsen van de partij mag alleen onder de beperkingen die op deze kwaliteitsverklaring staan aangegeven. Verder gelden de 
administratieve bepalingen in artikel 4.3.1 van de Regeling bodemkwaliteit. 

• Bij transport van grond of bagger moeten partijen die gelden als een ‘afvalstof’, vergezeld gaan van een begeleidingsbrief, zoals 
bedoeld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Zie voor 
verdere info www.lma.nl. 

 
 

http://www.lma.nl/

