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Geëxpandeerde kleikorrels voor ongebonden toepassing als NV-bouwstof 

Argex NV  
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9315 "De milieuhygiënische kwaliteit van 

geëxpandeerde kleikorrels voor ongebonden toepassing in werken" d.d. 9 april 2008, inclusief 

wijzigingsblad d.d. 3 juli 2017 conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Kiwa verklaart dat 

− het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten bij 

aflevering aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties voldoen, mits zij zijn 

voorzien van het NL BSB®-merk op de wijze als aangegeven in dit certificaat. 

− met in achtneming van het bovenstaande, het product in zijn toepassingen voldoet aan de relevante 

eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 

− voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of 

informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag. 

 

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur & Waterstaat erkend 

certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de 

bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl. 

 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Certificaathouder 

Argex NV  

Kruibeeksesteenweg 162 

B-2070 ZWIJNDRECHT (BURCHT) 

België 

Tel. +32 (0)3 250 15 15 

info@argex.be 

www.argex.eu 

  

 

Afbeelding van het 

NL BSB®-merk 

 

 

 

 

 

 

® is een collectief merk van 

Stichting Bouwkwaliteit 

 

Besluit bodemkwaliteit 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 
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Geëxpandeerde kleikorrels voor ongebonden toepassing als niet-vormgegeven bouwstof 

 

1. MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES 

 

1.1. Onderwerp 

Dit NL BSB®-productcertificaat heeft betrekking op de door Argex geproduceerde geëxpandeerde kleikorrels voor ongebonden toepassingen. Voor de 

productie van geëxpandeerde kleikorrels wordt als belangrijkste grondstof klei gebruikt. De uit ontginningslocaties afkomstige klei wordt gehomogeniseerd 

en vermengd met kleurstoffen en hulpstoffen. Vervolgens wordt het materiaal gepelletiseerd. De kleipellets worden in de oven geëxpandeerd bij een 

temperatuur van circa 1.100 °C. Het gerede product wordt vervolgens aan de lucht gekoeld. Hierna worden de korrels gezeefd in verschillende korrelmaten 

en eventueel gebroken. 

 

1.2. Merken 

De afleveringsbon van de geëxpandeerde kleikorrels wordt gemerkt met het NL BSB®-merk (zie voorzijde van dit NL BSB-productcertificaat). De 

afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen: 

· het certificaatnummer: ….....; 

· leverancier: ………. (de naam van de leverancier); 

· producent: ………. (naam van de producent en de locatie waar de geëxpandeerde kleikorrels zijn geproduceerd); 

· product: ………….; 

· korrelmaat: ………....; 

· grootte van de geleverde partij: ………. ton; 

· toepassing: ongebonden toepassingen; 

· klasse-indeling: niet-vormgegeven bouwstof. 

 

1.3. Materiaaleigenschappen 

De gemiddelde samenstellingswaarden voldoen aan de grenswaarden van bijlage A, tabel 2 van de Regeling bodemkwaliteit.  

De gemiddelde emissiewaarden voldoen aan de grenswaarden van bijlage A, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit. 

 

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

Geëxpandeerde kleikorrels dienen te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, 

zorgplicht en herneembaarheid). 

 

3. VERWERKING 

Geëxpandeerde kleikorrels dienen overeenkomstig de voorschriften van de producent te worden verwerkt.  

 

4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

1. Bij aflevering inspecteren of: 

· geleverd is wat is overeengekomen; 

· het merk en de wijze van merken juist zijn; 

· de afleveringsbon alle gegevens bevat; 

· het afgegeven certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de producent is afgenomen; 

· de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen. 

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: 

· Argex NV 

en zo nodig met 

· Kiwa Nederland B.V. 

3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing. 

4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 

5. Het bewijsmiddel (afleverbonnen en eventueel het certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat geldt niet bij levering 

aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. 

Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

 

5. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

Besluit bodemkwaliteit   Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469, met bijbehorende 

 wijzigingen. 

Regeling bodemkwaliteit   Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247 met bijbehorende wijzigingen. 

    

 

 

 

 


