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a. Essentiele kenmerken van de verordening bouwproducten die onder het geharmoniseerde 
deel van een hEN vallen, kunnen in het kader van deze kwaliteitsverklaring niet worden 
gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende prestatieverklaring; het 
niveau voor de conformiteitsverklaring is vastgelegd in de hEN (bijvoorbeeld systeem 2+ of 4);  
 

b. Overeenkomstig paragraaf 4.5 van de Regeling bodemkwaliteit vindt er bij erkende 
kwaliteitsverklaringen voor grond en baggerspecie geen controle plaats op stoffen buiten het 
stoffenpakket; dit wordt om accreditatie-technische redenen expliciet op het voorblad van het 
certificaat vermeld; hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan de erkende kwaliteitsverklaring 
als voldoende bewijs voor het Besluit bodemkwaliteit; 
  

c. In de lijst van documenten wordt aan de verwijzing naar het Besluit bodemkwaliteit en de 
Regeling bodemkwaliteit expliciet toegevoegd: “met de bijbehorende wijzigingen”; daarmee 
wordt in het kader van deze beoordelingsrichtlijn/erkende kwaliteitsverklaring uitgegaan van de 
vigerende versie van deze documenten; zie hiertoe de directe link: 
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/wet-regelgeving/  
 
TOELICHTING: Met name de Regeling bodemkwaliteit wordt regelmatig gewijzigd; de wijzigingen ervan 
worden ter voldoening aan het eerste lid van artikel 8 van de Richtlijn 98/34/EG gemeld. Het is niet 
doelmatig om voor elke wijziging dan ook voor alle beoordelingsrichtlijnen steeds maar weer een nieuwe 
wijziging of een nieuw wijzigblad te verlangen en ook weer apart te laten notificeren, terwijl deze 
wijzigingen inmiddels toch al zijn genotificeerd. Het gaat hier om het naleven van reeds genotificeerde 
wetgeving en dat vergt natuurlijk geen nieuwe notificatie. Op de sites van Bodem+ en van SIKB worden 
alle wijzigingen van genoemde documenten bekend gemaakt en wordt vastgelegd wanneer deze 
wijzigingen inwerking treden. Met de expliciete toevoeging “met de bijbehorende wijzigingen” wordt in 
het kader van deze beoordelingsrichtlijn/erkende kwaliteitsverklaring uitgegaan van de vigerende versie 
van deze documenten. De wet gaat altijd boven de nationale beoordelingsrichtlijn en niet andersom. 
                                             

d. Het bestand voor de gemeenschappelijke verificatie van de niet-kritische parameters moet 
over een periode van ten hoogste vijf jaar (was drie jaar) volledig worden ververst; 
 

e. In deze handleiding gaat het specifiek om de analytische bepalingsgrens waarbij de analyse 
geheel conform AP04 is uitgevoerd en uitdrukkelijk niet om de (veelal veel hoger liggende) 
bepalingsgrens waarop volgens AP04 nog net kan worden getoetst; optrekken van de 
analytische bepalingsgrens bij het berekenen van de k-waarde is niet toegestaan, maar bij het 
overstappen op een betere analysemethode met een lagere analytische bepalingsgrens mag 
gebruik worden gemaakt van het zesde lid van artikel 3.6.2 van de Regeling bodemkwaliteit; 
 

f. De tabel voor de gammaregeling in bijlage H van de Regeling bodemkwaliteit is uitgebreid om 
het gebruik en de ontwikkeling van betere analysemethoden te faciliteren en te stimuleren.  

 

Bepaling Klasse γ (N=5) γ (N=10) Keuringsfrequentie 

samenstelling bouwstoffen, grond en 
baggerspecie en emissie niet-vormgegeven 
bouwstoffen en grond 

 

90/>(99,9) 0,19 0,26 Eén keuring per vijf jaar  

90/(99-99,9) 0,31 0,41 Eén keuring per jaar  

90/(90-99) 0,57 0,76 
Eén keuring per tien partijen 
 (minimaal vijf per drie jaar)  

emissie vormgegeven bouwstoffen                                                                      

90/>(99,9) 0,31 0,38 Eén keuring per vijf jaar  

90/(99-99,9) 0,43 0,52 Eén keuring per jaar  

90/(90-99) 0,67 0,82 
Eén keuring per tien partijen 
 (minimaal vijf per drie jaar)  
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