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kwaliteit komt daarmee overeen met de eisen die gesteld zijn aan de toepassing aan de Tjalmaweg, hier 
mogen uitsluitend N-
bodemassen niet nodig is.  
De uitgevoerde audit geeft geen aanleiding om aan te nemen dat de bodemassen van de geauditeerde 
bedrijven ACCN en wASH niet voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Bijmenging 
Bijmengingen zijn alleen die materialen / materiaalstromen die nog worden toegevoegd aan de bodemas nadat 
deze uit de afvalverbrandingsinstallatie komt.  
Materialen zoals plastic, steen of metalen (batterijen) welke in het huisvuil / bedrijfsafval zitten op het 
moment dat het de afvalverbrandingsinstallatie in gaat en daardoor in de bodemas terecht komen worden niet 
gezien als bijmenging. Er worden geen directe eisen gesteld aan materiaal zoals plastic, steen of metalen maar 
er zijn wel eisen aan bv. het gloeiverlies (maat voor onverbrande delen zoals plastic) en los metallisch ijzer. 
Hier werd door zowel ACCN als wASH aan voldaan. 
 
End-of-waste status 
Conform Europese afvalstoffenwetgeving is al het materiaal waar iemand zich van ontdoet (zoals huisvuil) een 
afvalstof. De classificatie als afvalstof verdwijnt pas op het moment dat wordt voldaan aan de criteria voor 
end-of-waste, dan heeft het materiaal de einde afvalstatus. De regelgeving voor de end-of-waste status is 
complex. In het verleden kon deze status via een rechtsoordeel worden aangevraagd bij de overheid maar dat 
kan momenteel niet meer. Veel bedrijven kiezen er nu voor om een eigen verklaring op te stellen waarin zij 
aangeven dat hun materiaal voldoet aan de end-of-waste criteria. Dit zorgt er voor dat er momenteel nog veel 
onduidelijkheid is over wanneer een afvalstof nu wel of geen end-of-waste status heeft.  
Voor het daadwerkelijk toepassen van bouwstoffen op of in de bodem, zoals de toepassing van bodemassen 
op de Tjalmaweg maakt het niet uit of het materiaal, wat een N-bouwstof is, geclassificeerd wordt als afvalstof 
of dat het de end-of-waste status heeft. Hergebruik van afvalstoffen is namelijk toegestaan wanneer 
bijvoorbeeld wordt voldaan aan de algemene regels van de lidstaat. In Nederland zijn die algemene regels 
voor grond en bouwstoffen beschreven in het Besluit bodemkwaliteit. Dit Besluit is ook van toepassing op het 
toepassen van nieuwe bouwstoffen. Dus ongeacht of de bodemas geclassificeerd is als afvalstof of niet, het 
materiaal moet voldoen aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. Er is geen reden om aan te nemen dat de 
bodemas van ACCN of wASH hier niet aan voldoet. 
 
Conclusie per bedrijf 
 
ACCN 
ACCN is niet gecertificeerd voor het produceren van bodemas maar produceert onder de vergunning van 
Afvalzorg. De ruwe bodemas moet na opwerking voldoen aan de milieuhygienische eisen die door het Besluit 
bodemkwaliteit gesteld worden aan niet-vormgegeven bouwstoffen. Middels partijkeuringen (monsterneming 
uitgevoerd door een erkend monsternemer, analyses uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium) is 
aangetoond dat de bodemas voldoet aan de normen voor niet-vormgegeven bouwstoffen uit de Regeling 
bodemkwaliteit.  
Daarnaast heeft ACCN via analysecertificaten van SGS aangetoond dat aanvullend op het milieuhygiënische 
onderzoek ook andere prameters worden bepaald zoals onder andere het percentage los metallisch ijzer en het 
gloeiverlies. De analyseresultaten op de getoonde certificaten zijn, ondanks dat ACCN niet gecertificeerd is 
voor deze BRL, vergeleken met de eis die de BRL 2307 stelt aan bodemassen. Hieruit blijkt dat voldaan wordt 
aan de eisen uit de BRL 2307.  
De bodemas wordt afgezet als afvalstof. Afvalstoffen mogen als bouwstof worden toegepast indien zij voldoen 
aan het Besluit bodemkwaliteit (zoals hier het geval is). Er is aangetoond dat de bodemas met 
begeleidingsbonnen wordt afgezet naar de Tjalmaweg, zijnde de toepassingslocatie. Het transport wordt 
verzorgd door Boskalis. Er is een duidelijk overzicht van de transporten.  
Voor wat betreft de end-of-waste status is er per mail aangegeven dat ACCN in voorbereiding is om een eigen 
verklaring af te geven omdat de overheid niet meer voorziet in afgifte end-of-waste status. Zie algemene 
conclusie en-of-waste. 
 
wASH 
Bij wASH wordt materiaal verwerkt dat afkomstig is uit de verbrandingsovens van HVC (Dordrecht en 
Alkmaar). Zij accepteren alle aangeleverde bodemas. 
wASH is gecertificeerd voor de BRL 2307, protocol 2307-1 en 2307-2, zij is ook erkend voor protocol 2307-2 
(controle website bodemplus). Aangezien wASH zowel ten tijde van de productie van de bodemas als tijdens 
de audit gecertificeerd en erkend was mag er vanuit gegaan worden dat de door wASH geproduceerde 
bodemas voldoet aan de wettelijke eis. Controle of het certificaat terecht is afgegeven vormt geen onderdeel 
van deze audit. Wel heeft er steekproefsgewijze controle plaatsgevonden op een aantal belangrijke aspecten 
uit de BRL zoals keuringen (civieltechnisch en milieuhygiënisch) en de wijze van afzet.
Uitkeuring op milieuhygiënische kwaliteit vindt, conform de eisen van de BRL, plaats door een erkende 
monsternemers. De analyses worden uitgevoerd door een daartoe erkend laboratorium. 
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Vraag 2.1 Welke processtappen voeren wASH en ACCN uit om te komen tot de Beaumix? 
Onder anderen: in slurrie brengen bodemas, magnetisch verwijderen ferro-metalen, 
zeven, verwijderen non-ferro metalen.  
 
2.2 Welke eisen stellen jullie aan de verschillende reinigingsstappen (bv. 
efficiëntie)? Kunnen jullie aantonen dat hier aan wordt voldaan? 
 
2.3 Worden er procescontroles uitgevoerd en kunnen jullie hiervan resultaten 
tonen?  
Worden hier ook eisen gesteld aan de hoeveelheid bijmengingen zoals plastic, ijzer, 
batterijen e.d.?  
 
2.4 Het percentage ijzerhoudende bestanddelen en het percentage los metallisch 
ijzer wordt bepaald. Wat is het verschil tussen beide, en wat is de eis waaraan 
voldaan moet worden(waar is deze eis opgenomen)? 
 
 
2.5 Hoe borgen jullie dat er geen batterijen en andere (ongewenste) bijmengingen 
in de opgewerkte bodemas aanwezig zijn? 
 
2.6 Hoe wordt geborgd dat de opgewerkte bodemas voldoet aan de eisen? 
 
 
2.7 Kunt u aantonen dat de volgende partijen  daadwerkelijk zijn toegepast op de 
Tjalmaweg. Depot 2020-A-w1-9-P (p2020-0327) en depot 2020-A-W23-24-p2 
(P2020-0177) van ACCN en de keuringen van depot 68B en depot 71A van wASH. 
 
2.8 Voor P2020-0327 en P2020-1077 zijn er herkeuringen uitgevoerd(ACCN of 
Wash). Kunt u aangeven wat de rede is dat deze partijen opnieuw zijn gekeurd? En 
welke corrigerende maatregelen zijn hierbij uitgevoerd?  
 
2.9 Wordt Beaumix uitsluitend geleverd met partijkeuringen of ook met het 
productcertificaat(Wash)?  
 
 

 

Bevinding DEEL 1 ACCN 
2.1 Welke processtappen voert ACCN uit om te komen tot de Beaumix? Onder 
anderen: in slurrie brengen bodemas, magnetisch verwijderen ferro-metalen, 
zeven, verwijderen non-ferro metalen.  
 
ACCN heeft middels een presentatie aangegeven welke processtappen de ruwe 
bodemassen ondergaan om te komen tot Beaumix. Deze bestaan uit de volgende 
stappen:  in slurrie brengen bodemas, magnetisch verwijderen ferro-metalen, 
zeven, verwijderen non-ferro metalen. Tevens wordt het materiaal nat gespoten 
met water om op deze manier het chloride niveau naar beneden te krijgen.   
 
2.2 Welke eisen stellen jullie aan de verschillende reinigingsstappen (bv. 
efficiëntie)? Kunnen jullie aantonen dat hier aan wordt voldaan? 
 
Achteraf wordt op basis van analyses op het eindproduct wordt het 
winningsrendement bepaald. In 2020 zijn 9 NTA analyses door SGS uitgevoerd. 
Tijdens de audit is certificaat 204364 getoond. Door het terugrekenen van wat uit 
de bodemassen is gehaald (percentage ten opzichte van tonnage verwerkte 
bodemas) en de gegevens van de NTA analyse wordt het winningsrendement 
bepaald. Voor non-ferro >6mm is de eis uit de Greendeal minimaal 75%. ACCN zit 
rond de 80% winningsrendement voor deze fractie.  

Op dagelijkse basis worden tevens de gesorteerde stromen waaronder plastics, 
ferro en non-ferro, vergeleken met de kentallen die ACCN heeft. Voor een optimale 
reiniging is een bepaalde bandbreedte van de te verwijderen stromen bepaald. Als 
blijkt dat een fractie, bijvoorbeeld ferro, sterk achterblijft op de kentallen wordt in 
het productieproces nagegaan waaraan dit kan liggen. Deze dagelijkse check wordt 
ook in het excel registratie systeem genoteerd.

P 
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2.3 Worden er procescontroles uitgevoerd en kunnen jullie hiervan resultaten 
tonen?  
Worden hier ook eisen gesteld aan de hoeveelheid bijmengingen zoals plastic, ijzer, 
batterijen e.d.?  
Plastic, ijzer en batterijen worden niet gezien als bijmenging. Zie antwoord vraag 
hierboven. 
 
2.4 Het percentage ijzerhoudende bestanddelen en het percentage los metallisch 
ijzer wordt bepaald. Wat is het verschil tussen beide, en wat is de eis waaraan 
voldaan moet worden(waar is deze eis opgenomen)?  
 
Het verschil is niet direct bekend. Voor het los metallisch ijzer wordt de eis uit de 
BRL 2307-2 aangehouden van 3%. Een norm voor ijzerhoudende bestanddelen is 
niet bekend, ook niet waarom dat gemeten wordt. Dit gaat ACCN na. Uit 
naleveringen is gebleken dat het bepalen van ijzerhoudende bestanddelen 
onderdeel is van de proef om te komen tot het percentage los metallisch ijzer. 
Alleen aan los metallisch ijzer worden ijzer gesteld. Hieraan voldoet ACCN. 
 
2.5 Hoe borgen jullie dat er geen batterijen en andere (ongewenste) bijmengingen 
in de opgewerkte bodemas aanwezig zijn?  
De fractie 0,063mm tot 20mm (Beaumix heeft een max diameter van 20mm) mag 
en kan batterijen bevatten aldus ACCN. Het is wettelijk ook niet verboden dat er 
batterijen in opgewerkte bodemas aanwezig zijn. 
 
2.6 Hoe wordt geborgd dat de opgewerkte bodemas voldoet aan de eisen? 
Herkomst van de eisen die aan het product worden gesteld zijn vastgelegd in de 
BRL2307 (deel 1: civiel en deel 2: milieu). Hierop zijn ook de analysepakketten 
afgestemd. 
 
2.7 Kunt u aantonen dat de volgende partijen Depot 2020-A-w1-9-P (p2020-0327) 
en depot 2020-A-W23-24-p2 (P2020-0177) daadwerkelijk zijn toegepast op de 
Tjalmaweg.  
ACCN heeft een excel registratiesysteem. In dit systeem zijn de gegevens van de 
partijkeuringen opgenomen alsmede de begeleidingsbonnen en de kentekens van 
de vrachtwagens die zorgen voor de afvoer. De afgevoerde hoeveelheden op de 
begeleidingsbonnen (m3) worden vergeleken met de afgevoerde hoeveelheden 
(ton) dat over de weegbrug gaat en met de partijgrootte uit de partijkeuringen. 
Deze gegevens kwamen overeen met de gegevens die genoteerd waren in de 
registraties van Certicon. De begeleidingsbonnen worden geregistreerd in het SoFlo 
systeem van Boskalis(Zie vraag 4.4). Op deze manier is te herleiden dat het 
materiaal afkomstig van ACCN toegepast zijn op de Tjalmaweg.  
 
2.8 Voor P2020-0327 en P2020-1077 zijn er herkeuringen uitgevoerd. Kunt u 
aangeven wat de reden is dat deze partijen opnieuw zijn gekeurd? En welke 
corrigerende maatregelen zijn hierbij uitgevoerd?  
Het zoutgehalte van beide partijen was na keuring te hoog. Beide partijen zijn 
verder gewassen om te voldoen aan gestelde 
eisen. Na herkeuring voldeden beide partijen. Uit de bedrijfsprocessen weet ACCN 
hoelang een partij ongeveer gespoeld moet worden zodat deze aan de gestelde 
eisen voldoet. Dit was twee keer niet voldoende. Naar aanleiding van deze 
herkeuringen is het standaard wasproces aangepast.  
 
 
DEEL 2 WASH 
2.1 Welke processtappen voert WASH uit om te komen tot de Beaumix?  

Het in slurrie brengen bodemas, magnetisch verwijderen ferro-metalen, zeven en 
het verwijderen non-ferro metalen. 

2.2 Worden er procescontroles uitgevoerd en kunnen jullie hiervan resultaten 
tonen? 
Er worden geen specifieke procescontroles uitgevoerd. Om de spoeltijd van de 
Beaumix te controleren (om het zoutgehalte binnen de normen te kunnen laten 
vallen) wordt het water onder in de teen van een partij bewerkte bodemassen 
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gecontroleerd. Zodra het water een bepaalde EC (electroconductiviteit) heeft weet 
wASH uit ervaring dat als deze partij AP04 wordt gekeurd dat het chloride gehalte 
binnen de gestelde normen valt.  
 
2.3 Jullie bepalen zowel de gloeirest als het gloeiverlies. Kunt u aan geven wat het 
verschil is tussen de gloeirest en het gloeiverlies? Waarom kijken jullie naar beide 
criteria? 
Deze vraag is hier gesteld omdat dit vanuit de bureaustudie een aandachtspunt is:  
Bij een partij 68B is door Synlab de gloeirest bepaald op 98,3 en 85,4%, gemiddeld 
is dit 91,9%. Voor de gloeirest is er geen norm, wel voor het gloeiverlies namelijk 
5%. Het lijkt logisch dat de gloeirest + het gloeiverlies samen 100% moet zijn. In 
dat geval zou deze partij niet voldoen aan de eis voor het gloeiverlies. Echter wordt 
de analyse voor het gloeiverlies door wASH altijd uitbesteedt aan SGS. Ook is de 
monsterneming ten behoeve van het milieuhygiënische onderzoek niet gelijk aan 
die van de analyses die SGS uitvoert. Het is derhalve van belang om te weten of er 
op basis van de gehalten in de partijkeuring (milieuhygiënische onderzoek) 
conclusies getrokken kunnen worden over het gloeiverlies van partij 68B. 
De vraag is verder uitgebreid en nogmaals gesteld aan wASH omdat hier tijdens de 
audit geen antwoord op gegeven kon worden.  
 
Uit navraag bij wASH wordt het bepalen van het gloeiverlies als volgt uitgelegd: 

bemonsteringen van Certicon, bij een herkeuring wordt GEEN nieuwe 
productiecontrole gedaan omdat deze controle al gedaan is. 
In geval van depot 68A t/m 68F zijn depot 66 en 67 vervallen in het geheel, echter 
waren deze depots al wel meegegaan in de productiecontrole bij SGS.  
 
Van depot 68A t/m F  productieweken 39-2019 t/m 5-2020 hebben wij de 
volgende productiecontroles van SGS: week 39 t/m 41, 42 t/m 44, 45 t/m 47, 48 
t/m 50, 51 t/m 1 en 2 t/m 5. Bijgaand de betreffende rapportages van SGS, door 
de vervallen depots zijn deze echter niet meer 1 op 1 te linken aan de rapportages 

 
 
Naast bovenstaande uitleg incl. het aantonen van het daadwerkelijk gemeten 
gloeiverlies is er tevens gekeken naar het laatste auditrapport (audit BRL 2307 
uitgevoerd door Kiwa). In dit rapport wordt aangegeven dat wASH voor wat betreft 
het gloeiverlies voldoet aan de eisen die de BRL stelt.  
 
Er is voldoende geborgd dat de bodemas van wASH voor wat betreft het gloeiverlies 
voldoet aan de eisen. 
  
2.4 Het percentage ijzerhoudende bestanddelen en het percentage los metallisch 
ijzer wordt bepaald. Wat is het verschil tussen beide, en wat is de eis waaraan 
voldaan moet worden(waar is deze eis opgenomen)?  
Hier was niet direct een antwoord op. Uit de naleveringen die per mail (27-5-2021) 
zijn gestuurd wordt aangegeven hoe de proef voor het bepalen van het gehalte aan 
ijzerhoudende bestanddelen wordt uitgevoerd maar niet waarom of wat de eis is. In 
de mail van 11-6-2021 wordt vervolgens aangegeven dat de RAW proef de analyse 
voor ijzerhoudende bestanddelen beschrijft en tijdens die analyse automatisch het 
gehalte los metallische delen bepaald.  
Het bepalen van de ijzerhoudende bestanddelen is derhalve onderdeel van de proef 
om te komen tot het percentage los metallisch ijzer. Alleen aan die laatste worden 
eisen gesteld, deze staan in de BRL 2307-1. 
 
2.5 Hoe borgen jullie dat er geen batterijen en andere (ongewenste) bijmengingen 
in de opgewerkte bodemas aanwezig zijn?  
Materialen zoals plastic, metalen die inherent zijn aan het proces worden niet als 
bijmenging beschouwd.  KIWA controleert 4x per jaar of wASH voldoet aan de eisen 
uit het productcertificaat. Op alle gecontroleerde punten door KIWA voldoet wASH 
aan de eisen van de BRL2307. Met uitzondering van manier van opslag van diverse 
partijen op eigen terrein. Dit was een kritische tekortkoming.

n 
steekproefregime en partijkeuringsregime. Wat van invloed is op de manier van 
opslag wASH heeft middels een rekenexercitie aan KIWA aangetoond dat met de 












