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Normec Certification B.V. verklaart hierbij op basis van het certificatie onderzoek dat het proces van:

Smink Boskalis Dolman V.O.F.
Voor de bewerkingsiocatie(s):

Lindeboomseweg 15, Hoogland (Amersfoort)
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voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat
Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
voor het toepassingsgebied:
Protocol 7510: Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie
Gecertificeerde bewerkingsmethode(n)/techniek(en): extractieve methoden en droge zeeftechnieken
Processpecificatie
Het proces betreft het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie. Overeenkomstig de in het certificaat genoemde
specificatiegebieden. Het proces omvat tenminste de volgende activiteiten: Voor- acceptatie, inkeuringen en eindacceptatie, scheiding en
clustering van partijen, bewerking, uitkeuring en afzet.
Onder deze BRL valt het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie ten behoeve van de verbetering van de milieuhygiënische
kwaliteit, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, de Wet milieubeheer en/of Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
De opdrachtgever kan herkennen dat de opdracht, die gegeven is aan de bewerker voor de uitvoering van een opdracht tot bewerking van
(verontreinigde) grond ca. en baggerspecie onder certificaat wordt uitgevoerd, doordat de bewerker dit in zijn offerte en rapportage aan de
opdrachtgever dient te vermelden.
Indien de opdrachtgever voorafgaand aan een aanbieding mondeling opdracht verstrekt aan de Organisatie, dan bevestigt de organisatie dit
schriftelijk en vermeldt daarbij dat de werkzaamheden onder certificaat op grond van deze BRL uitvoert. Na afloop van de uitgevoerde
werkzaamheden geeft de Organisatie een rapportage af aan de opdrachtgever waaruit blijkt dat de werkzaamheden conform de eisen uit de
BRI. zijn uitgevoerd. Werkzaamheden die niet onder certificaat zijn uitgevoerd worden separaat vermeld. De Organisatie maakt op
aanbiedingen en rapportages gebruik van het keurmerk "Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB" zoals dit onderaan dit certificaat is
weergegeven.
De opdrachtgever kan zich in geval van klachten tot Boskalis Servicepunt Grondstoffen (via 010-2882800 of grondstoffen@boskalis.com )
wenden en zo nodig tot Normec certification B. V.
Controleer of dit certificaat nog geldig is, informeer hiervoor bij Normec Certification B. V. Controleer of het bedrijf op basis van dit certifiGaa.
door de Minister van Infrastructuur en Milieu is aangewezen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

\ts W<q0

-

c mr

rncen

Normec certification B.V. voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit. Nadrui uitsluitend in het geheel toegestaan.

