
Modelteksten voor kwaliteitsverklaringen met een aansluiting op het 
Besluit bodemkwaliteit t.a.v. bouwstoffen (géén IBC-Bouwstoffen) 

Modelteksten: ─ Technische specificatie 
─  Milieuhygiënische specificatie 
─ Verwerking 
─ Wenken voor de afnemer 
─ Lijst van vermelde documenten 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

Onderwerp 

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door [producent]1 geproduceerde [product]2 en de bijbe-
horende milieuhygiënische eigenschappen (die/dat) (kunnen/kan) worden [toegepast in bouwwerken 
in of op de landbodem en/of in een oppervlaktewaterlichaam]3. [Het {product}2 komt vrij bij {proces}4]5 

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten 
6 [De {producten/verpakking}7 worden gemerkt met: 

─ De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer 
De uitvoering van het merk is als volgt: 
 

─ Merk 
─ Productiecode of productiedatum] 

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende: 
─ De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer 
─ De naam van de producent/leverancier 
─ De productielocatie 
─ De productnaam en de geleverde hoeveelheid 
─ De aanduiding [vormgegeven/niet-vormgegeven]7 bouwstof 
─ [De sortering]8 
─ [De mengselsamenstelling]8 
─ Toepassing met eventuele voorwaarden voor de toepassing [landbodem, {met uitzondering/met 

inbegrip}7 van halfverhardingen, alle oppervlaktewaterlichamen, grote oppervlaktewater-
lichamen, zeewater- en brakke oppervlaktewaterlichamen {met uitzondering/met inbegrip}7 van 
dynamisch stabiele constructies]7 

………. 

………. 

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE 

Milieuhygiënische specificatie 

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SB en de gemiddelde emis-
siewaarden bepaald overeenkomstig AP04-U voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijla-
ge A van de Regeling bodemkwaliteit. 

Toepassingsvoorwaarde 

Voor [product]2, die als bouwstof wordt aangemerkt, gelden de volgende toepassingsvoorwaarden: 
─ (De/Het) [product]2 dient te worden toegepast conform de toepassing zoals aangegeven op de 

afleverdocumenten 
─ (De/Het) [product]2 dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van 

het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid). 

                                                           
1 Naam producent invullen 
2 Naam product invullen 
3 Juiste tekst i.v.m. toepassing product invullen 
4 Omschrijving proces invullen 
5 Alleen voor halffabricaten zoals AEC-bodemas 
6 Dit tekstblok opnemen indien de producten worden verpakt 
7 Invullen wat van toepassing is 
8 Indien van toepassing 



VERWERKING 

De vervaardiging van de [toepassing]9 moet voldoen aan [norm/richtlijn]10. 
Voor  [product]2 zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals 
vermeld bij de toepassingsvoorwaarden. 

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 (bijv. als gevolg van transport) 

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 
─ [naam certificaathouder]11 
En zo nodig met 
─ [naam CI]12 

4. De afleverdocumenten en het certificaat dienen aan de opdrachtgever te worden overhandigd, ten-
zij 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. 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

Besluit bodemkwaliteit Staatsblad 2007, 469 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stb. ….,…]13 

Regeling bodemkwaliteit Staatscourant 2007, 247 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stcrt. ….,…..]13 

AP04-SB Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en 
korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Samenstelling bouwstoffen (niet 
zijnde grond) en afvalstoffen – Versie 6.2a 

 Uitgegeven door SIKB te Gouda 

AP04-U Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en 
korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Uitloogonderzoek – Versie 6.2 

 Uitgegeven door SIKB te Gouda 

[Overige documenten waarnaar in het certificaat verwezen wordt]14 

                                                           
9 Naam toepassing invullen 
10 Norm of richtlijn invullen die van toepassing is 
11 Naam certificaathouder invullen 
12 Naam CI invullen 
13 Meeste recente wijziging invullen die van toepassing was voor de afgifte van de kwaliteitsverklaring 
14 Overige documenten toevoegen waarnaar in het certificaat verwezen wordt 

N.B. 

Productspecifieke eisen en aanvullingen voor de in deze modeltekst opgenomen verklaring 

moeten zijn opgenomen in de beoordelingsrichtlijn en worden getoetst volgens de daartoe 

vastgestelde procedures 



Modelteksten voor kwaliteitsverklaringen met een aansluiting op het 

Besluit bodemkwaliteit t.a.v. IBC-bouwstoffen 

Modelteksten: ─ Technische specificatie 
─ Milieuhygiënische specificatie 
─ Verwerking 
─ Wenken voor de afnemer 
─ Lijst van vermelde documenten 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

Onderwerp 

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door [producent]15 geproduceerde [product]16 en de bij-
behorende milieuhygiënische eigenschappen (die/dat) (kunnen/kan) worden toegepast in bouwwer-
ken en die niet in contact kunnen komen met [hemelwater, grondwater en/of een oppervlaktewaterli-
chaam]17. (De/Het) [product]2 komt vrij bij [proces]18. 

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten 

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende: 
─ De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer 
─ De naam van de producent/leverancier 
─ De productielocatie 
─ De productnaam en de geleverde hoeveelheid 
─ De aanduiding IBC-bouwstof 
─ De sortering 
─ Toepassing met eventuele voorwaarden voor de toepassing 

………. 

………. 

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE 

Milieuhygiënische specificatie 

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SB en de gemiddelde emis-
siewaarden bepaald overeenkomstig AP04-U voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijla-
ge A van de Regeling bodemkwaliteit. 

Toepassingsvoorwaarde 

Voor [product]2, dat als IBC-bouwstof wordt aangemerkt, gelden de volgende toepassingsvoorwaar-
den: 

─ (De/Het) [product]2 dient te worden voorzien van een isolatiemaatregel die voldoet aan de eisen 
overeenkomstig art. 3.9 van de Regeling bodemkwaliteit en dient te worden toegepast in aan-
eengesloten hoeveelheden van ten minste 5.000 m³ 

─ (De/Het) [product]2 dient te worden toegepast conform de toepassing zoals aangegeven op de 
afleverdocumenten 

─ Het toepassen in een oppervlaktewaterlichaam is verboden 
─ (De/Het) [naam product]2 dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 30, 

31, 32 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, isolatie, melding en her-
neembaarheid). 

                                                           
15 Naam producent invullen 
16 Naam product invullen 
17 Juiste tekst i.v.m. toepassing product invullen 
18 Omschrijving proces invullen 



VERWERKING 

De vervaardiging van de [toepassing]19 moet voldoen aan [norm/richtlijn]20 

Voor  [product]2 zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals 
vermeld bij de toepassingsvoorwaarden. 

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 (bijv. als gevolg van transport) 

2. Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toepassing 

3. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag 
4. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met 

─  [naam certificaathouder]21 
En zo nodig met 
─ [naam CI]22 

5. De afleverdocumenten en het certificaat dienen aan de opdrachtgever te worden overhandigd, ten-
zij geleverd wordt aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf 

6. 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. 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

Besluit bodemkwaliteit Staatsblad 2007, 469 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stb. ….,…]23 

Regeling bodemkwaliteit Staatscourant 2007, 247 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stcrt. ….,…..]9 

AP04-SB Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en 
korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Samenstelling bouwstoffen (niet 
zijnde grond) en afvalstoffen – Versie 6.2a 

 Uitgegeven door SIKB te Gouda 

AP04-U Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en 
korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Uitloogonderzoek – Versie 6.2 

 Uitgegeven door SIKB te Gouda 

[Overige documenten waarnaar in het certificaat verwezen wordt]24 

                                                           
19 Naam toepassing invullen 
20 Norm of richtlijn die van toepassing is invullen 
21 Naam certificaathouder invullen 
22 Naam CI invullen 
23 Meeste recente wijziging invullen dat van toepassing was voor de afgifte van de kwaliteitsverklaring 
24 Overige documenten toevoegen waarnaar in het certificaat verwezen wordt 

N.B. 

Productspecifieke eisen en aanvullingen voor de in deze modeltekst opgenomen verklaring 

moeten worden opgenomen in de beoordelingsrichtlijn en worden getoetst volgens een 

daartoe vastgestelde procedure 



Modelteksten voor kwaliteitsverklaringen met een aansluiting op het 

Besluit bodemkwaliteit, grond en baggerspecie 

Modelteksten: ─ Technische specificatie 
─ Milieuhygiënische specificatie 
─ Verwerking 
─ Wenken voor de afnemer 
─ Lijst van vermelde documenten 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

Onderwerp 

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door [producent]25 geleverde [product]26 en de bijbeho-
rende milieuhygiënische eigenschappen (die/dat) (kunnen/kan) worden toegepast [in of op de landbo-
dem en/of in een oppervlaktewaterlichaam]27. (De/Het) [product]2 komt vrij bij [proces]28. 

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten / het grondbewijs 

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende: 
─ De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer 
─ De naam van de producent/leverancier 
─ De productielocatie 
─ De geleverde hoeveelheid 
─ [De sortering]29 
─ De aanduiding [grond/baggerspecie]30 voor [landbouw en natuur, wonen, industrie, grootschali-

ge toepassingen, etc.]17 
─ Toepassing met eventuele voorwaarden voor de toepassing 

………. 

………. 

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE 

Milieuhygiënische specificatie 

De gemiddelde samenstellingswaarden (waar vereist gecorrigeerd voor het lutum en organisch stof-
gehalte) bepaald overeenkomstig AP04-SG [en de gemiddelde emissiewaarden bepaald overeen-
komstig AP04-U]31 voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage B van de Regeling bo-
demkwaliteit, met in achtneming van art. 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit 

Toepassingsvoorwaarde 

Voor [product]2, dat als [grond/baggerspecie]6 wordt aangemerkt gelden de volgende toepassings-
voorwaarden: 

─ (De/Het) [product]2 dient te worden toegepast conform de voorwaarden voor toepassing zoals 
aangegeven op de afleverdocumenten / het grondbewijs waarin het [toepassingsge-
bied/kwaliteitsklasse]6 staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd 

─ Voor het kader grootschalige landtoepassingen geldt een minimale omvang van 5000 m³ 
─ (De/Het) [product]15 dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 

van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). 

                                                           
25 Naam producent invullen 
26 Naam product invullen 
27 Juiste tekst i.v.m. toepassing product invullen 
28 Omschrijving proces invullen 
29 Indien van toepassing 
30 Invullen wat van toepassing is 
31 Alleen voor grootschalige toepassingen 



VERWERKING 

De vervaardiging van de [toepassing]32 moet voldoen aan [norm/richtlijn]33 

Voor  [product]2 zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals 
vermeld bij de toepassingsvoorwaarden. 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

7. Controleer bij aflevering of: 
─ Geleverd is wat is overeengekomen 
─ De afleverbon alle gegevens bevat 

8. Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toepassing 

9. [Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag]34 
10. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met 

─  [naam certificaathouder]35 
En zo nodig met 
─ [naam CI]36 

11. De afleverdocumenten / het grondbewijs 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 

12. De opdrachtgever moet de afleverdocumenten / het grondbewijs 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. 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

Besluit bodemkwaliteit Staatsblad 2007, 469 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stb. ….,…]37 

Regeling bodemkwaliteit Staatscourant 2007, 247 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stcrt. ….,…..]13 

AP04-U Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en 
korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Uitloogonderzoek – Versie 6.2 

 Uitgegeven door SIKB te Gouda 

AP04-SG Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en 
korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Samenstelling grond – Versie 9.2a 

 Uitgegeven door SIKB te Gouda 

[Overige documenten waarnaar in het certificaat verwezen wordt]38 

                                                           
32 Naam toepassing invullen 
33 Norm of richtlijn invullen die van toepassing is 
34 Indien van toepassing 
35 Naam certificaathouder invullen 
36 Naam CI invullen 
37 Meeste recente wijziging invullen dat van toepassing was voor de afgifte van de kwaliteitsverklaring 
38 Overige documenten toevoegen waarnaar in het certificaat verwezen wordt 

N.B. 

Productspecifieke eisen en aanvullingen voor de in deze modeltekst opgenomen verklaring 

moeten worden opgenomen in de beoordelingsrichtlijn en worden getoetst volgens een 

daartoe vastgestelde procedure 



Modelteksten voor kwaliteitsverklaringen met een aansluiting op het 

Besluit bodemkwaliteit, grond en baggerspecie 

Modelteksten: ─ Technische specificatie 
─ Milieuhygiënische specificatie 
─ Verwerking 
─ Wenken voor de afnemer 
─ Lijst van vermelde documenten 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

Onderwerp 

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door [producent]39 geleverde [product]40 en de bijbeho-
rende milieuhygiënische eigenschappen (die/dat) (kunnen/kan) worden toegepast [in of op de landbo-
dem en/of in een oppervlaktewaterlichaam]41. (De/Het) [product]2 komt vrij bij [proces]42. 

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten / het grondbewijs 

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende: 
─ De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer 
─ De naam van de producent/leverancier 
─ De productielocatie 
─ De geleverde hoeveelheid 
─ [De sortering]43 
─ De aanduiding [grond/baggerspecie]44 voor [landbouw en natuur, wonen, industrie, grootschali-

ge toepassingen, etc.]17 
─ Toepassing met eventuele voorwaarden voor de toepassing 

………. 

………. 

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE 

Milieuhygiënische specificatie 

De gemiddelde samenstellingswaarden (waar vereist gecorrigeerd voor het lutum en organisch stof-
gehalte) bepaald overeenkomstig AP04-SG [en de gemiddelde emissiewaarden bepaald overeen-
komstig AP04-U]45 voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage B van de Regeling bo-
demkwaliteit, met in achtneming van art. 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit 

Toepassingsvoorwaarde 

Voor [product]2, dat als [grond/baggerspecie]6 wordt aangemerkt gelden de volgende toepassings-
voorwaarden: 

─ (De/Het) [product]2 dient te worden toegepast conform de voorwaarden voor toepassing zoals 
aangegeven op de afleverdocumenten / het grondbewijs waarin het [toepassingsge-
bied/kwaliteitsklasse]6 staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd 

─ Voor het kader grootschalige landtoepassingen geldt een minimale omvang van 5000 m³ 
─ (De/Het) [product]15 dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 

van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). 

                                                           
39 Naam producent invullen 
40 Naam product invullen 
41 Juiste tekst i.v.m. toepassing product invullen 
42 Omschrijving proces invullen 
43 Indien van toepassing 
44 Invullen wat van toepassing is 
45 Alleen voor grootschalige toepassingen 



VERWERKING 

De vervaardiging van de [toepassing]46 moet voldoen aan [norm/richtlijn]47 

Voor  [product]2 zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals 
vermeld bij de toepassingsvoorwaarden. 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

13. Controleer bij aflevering of: 
─ Geleverd is wat is overeengekomen 
─ De afleverbon alle gegevens bevat 

14. Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toepassing 

15. [Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag]48 
16. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met 

─  [naam certificaathouder]49 
En zo nodig met 
─ [naam CI]50 

17. De afleverdocumenten / het grondbewijs 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 

18. De opdrachtgever moet de afleverdocumenten / het grondbewijs 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. 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

Besluit bodemkwaliteit Staatsblad 2007, 469 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stb. ….,…]51 

Regeling bodemkwaliteit Staatscourant 2007, 247 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stcrt. ….,…..]13 

AP04-U Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en 
korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Uitloogonderzoek – Versie 6.2 

 Uitgegeven door SIKB te Gouda 

AP04-SG Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en 
korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Samenstelling grond – Versie 9.2a 

 Uitgegeven door SIKB te Gouda 

[Overige documenten waarnaar in het certificaat verwezen wordt]52 

 

                                                           
46 Naam toepassing invullen 
47 Norm of richtlijn invullen die van toepassing is 
48 Indien van toepassing 
49 Naam certificaathouder invullen 
50 Naam CI invullen 
51 Meeste recente wijziging invullen dat van toepassing was voor de afgifte van de kwaliteitsverklaring 
52 Overige documenten toevoegen waarnaar in het certificaat verwezen wordt 

N.B. 

Productspecifieke eisen en aanvullingen voor de in deze modeltekst opgenomen verklaring 

moeten worden opgenomen in de beoordelingsrichtlijn en worden getoetst volgens een 

daartoe vastgestelde procedure 


