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Schriftelijke reactie op concept rapport inzake administratief toezicht VINK-BARNEVELD 

1. Inleiding 

Geen reactie. 

 

2. Doelstelling en reikwijdte van het onderzoek 

Geen reactie. 

 

3. Afbakening van het onderzoek 

Geen reactie. 

 

4. Onderzoek ODRA 

Geen reactie. 

 

5. Verloop van het onderzoek en wederhoor 

Geen reactie. 

 

6. Operationele analyse 

Geen reactie. 

 

7. Ter beschikking staande gegevens 

Geen reactie. 

 

8. Financiële toets 

Recycling Barneveld 

Vraag beantwoord door  (financieel controller). Zie bijlagen in map. 

 

9. Algemene onderzoeksbevindingen 

Verwerkersnummers 

Huidige inrichting kunnen wij niet veel mee. 

Afvalstroomnummers 

Huidig systeem biedt nog niet de mogelijkheid om de gegevens vanaf de website 1 op 1 in te 

lezen in de afvalstroomnummerbeheer software. Hiervoor zijn nieuwe ontwikkelingen welke door 

het IT-team van Vink Holding B.V. worden uitgewerkt. 

Vastleggen bestemming 

Op de weegbon wordt de bestemming wél aangegeven. Zie voorbeeld weegbon. 

Bestemming afvalstoffen 

In het vergunningsvoorschrift staat niet dat het verplicht is om de bestemming voor anders dan 

grondstromen die bestemd zijn voor de grondbank te registreren. Uitsluitend met welk doel en dat 

is de code van de verwerkingsmethode.  
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10.3 Euralcodes 

Wij hebben er niet bij stilgestaan dat grond van hoveniers onder een andere euralcode vermeld 

moesten worden. Wij zullen hier nieuwe afvalstroomnummers voor afgeven met de juiste euralcode en 

dit vervolgens communiceren met onze medewerkers. 

10.4 Ontbrekende informatie bij aangeboden grond 

Op advies van SGS Intron hebben wij eind 2014 de registratieformulieren terzijde gelegd en de 

visuele beoordeling van kleine partijen die worden samengevoegd tot 100 ton geïmplementeerd in het 

BRL9335 registratiesysteem. De visuele controle werd sindsdien altijd wel uitgevoerd echter met het 

aanvinken van een veld in het systeem. Zie auditverslag van SGS Intron d.d. 30-04-2015 (oude 

situatie) en het auditverslag van SGS Intron d.d. 05-11-2015 (nieuwe situatie). 

10.5 BRL 9335 – depot 370215 

Er zijn in dit depot vergissingen gemaakt. Om dit soort onvolkomenheden te voorkomen zijn de 

rapportages binnen het systeem per direct gewijzigd zodat we de mutaties per periode volledig digitaal 

kunnen raadplegen. 

 

Selectiescherm met beperkte mogelijkheid tot selecteren stortvakken (gronddepot) in de betreffende periode 

10.6 BRL 9335 - depot 230215 

 Administratief gezien is partij 370215 per abuis afgevoerd naar depot 230215. Dit had depot 

480215 moeten zijn. 

 Normaliter wordt er altijd een verzoek ingediend bij Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. wat de 

verwachte kwaliteit van het depot is. Zie hiervoor de e-mail in de bijlage. 

 Depot 370215 is klaarblijkelijk toegevoegd aan partij 480215. Depot 370215 had een kwaliteit 

achtergrondwaarde en depot 480215 is een bulkdepot AW, dus had dit weldegelijk 

samengevoegd mogen worden. 

 

10.7 BRL 9335 – depot 150515 

 Dit betreft wel degelijk grond uit groen, wordt alleen niet als zodanig vermeld in het 

onderzoeksrapport. In het rapport wordt dit omschreven als ‘een partij humeus zand, partijkeuring 

1505’. Binnen Afvalverwerking Vink B.V. gebruiken wij interne benamingen, in dit geval ‘grond uit 

groen’. 

 De registratie van nuttige toepassing wordt vastgelegd in een bestek. Vanuit de BRL 9335 

registratie kunnen wij de vragen beantwoorden: 

a. Datum van intern transport: dit betreft de periode van 18 mei t/m 7 augustus 2015. 

b. Hoeveelheid in gewichtseenheid (kg/ton): 800 kg/ton 

c. Herkomst: grond komt vrij na shredderen van groenafval. 

d. Locatie van toepassing binnen de inrichting: P12S0211. 

e. Categorie afvalstof en samenstelling, conform Eural-codering: niet van toepassing op een 

secundaire bouwstof. 
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f. Kwaliteit: klasse wonen. 

 

10.8 BRL 9335 - depot 130715 

Partijen grond Grasweg Amsterdam 

Er is een vergissing gemaakt bij het aanmaken van het afvalstroomnummer ten aanzien van de 

koppeling met het project. De grond is daadwerkelijk van de Lindehof 25 te Helmond afkomstig en 

zodanig afgemeld, echter bij het overnemen van de gegevens ten behoeve van de registratie 

grondstromen binnen BRL 9335 wordt de locatie van herkomst niet zichtbaar, maar de locatie van het 

project waardoor de locatie van herkomst Helmond niet zichtbaar was. Hiervoor zijn per direct 

verbetermaatregelen uitgezet bij het IT-team welke het mogelijk heeft gemaakt naast de omschrijving 

van het project ook het afvalstroomnummer en de locatie van herkomst te vermelden. 

 
Meldgegevens afvalstroomnummer 05W032E00052 
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Inhoud ontvangstmelding afvalstroomnummer 05W032E00052 
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Oude situatie zonder vermelding afvalstroomnummer en herkomstlocatie 
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Depot 420215 

Geen bijzonderheden vastgesteld. Vink heeft gewerkt conform de regels van de BRL 9335. 

10.15 Slootslib Ede 

De euralcode welke verbonden is aan producten is in de basis een richtlijn, echter is de LMA-melding 

de basis en wordt bij de acceptatie goed gekeken in welke context het afval wordt geaccepteerd (in dit 

geval sanering van een slootbodem). 

10.16 Snijzand Dusseldorp 

Omschrijving van de fractie 

De fractie bestaat uit zandachtig materiaal afkomstig uit de metaalindustrie, welke zeer kleine fracties 

ijzer vanuit de metaalindustrie bevatten (1 tot 2%). Vandaar de benaming snijzand. 

Herkomstlocatie 

Dat er bij het LMA geen enkele vracht te vinden is verbaasd ons, de fysieke bon vermeld wel degelijk 

het adres Galileistraat 16 te Lichtenvoorde. 
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Printscreen gronddepot 070216 vanuit BRL 9335 registratie 

11.6.5 Afvalstroomnummer 05Z22400GH008 

Deze partij was afkomstig van Schietvereniging De Eendracht en is in een container aangeleverd en in 

de container blijven staan, weliswaar wel ingewogen bij Afvalverwerking Vink B.V. onder 

weegbonnummer 16S13244. Na analyse is de container opgepakt en naar Recycling Barneveld 

getransporteerd, opgenomen in de BRL 7500 registratie onder opslagcluster OC070114. De analyse 

is hierbij opgeslagen. 

11.6.6 Afvalstroomnummer 05Z22400GH009 

Depot 220616 

De grond zou op voordracht niet meer dan 100 ton bedragen. Uiteindelijk is meer binnengekomen dan 

afgesproken. Dit was de reden dat wij niet beschikten over de noodzakelijk voorinformatie. De grond is 

na binnenkomst direct bemonsterd en uit de analyse is gebleken dat deze een te hoog PAK’s-gehalte 

bevatte. Vervolgens is deze grond afgevoerd naar Recycling Barneveld. 

Depot 260716 

Deze partij was onder de 100 ton, bevatte veel puin, is dus eerst gezeefd, puin afgevoerd, vervolgens 

is de resterende grond bemonsterd. Uit de analyse bleek dat deze niet toepasbaar was (indicatief 

gekeurd) waarop deze partij is afgevoerd naar Recycling Barneveld.  

Depot 180916 

De partij van 27,84 ton is na visuele beoordeling als asbestverdacht afgevoerd naar Recycling 

Barneveld. Bij de opmerkingen (zie printscreen) staat dit ook als zodanig genoteerd. 
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Printscreen gronddepot 180916 vanuit BRL 9335 registratie 

12 Onderzoeksbevindingen asbest 

 

12.1 Inleiding 

Voor Afvalverwerking Vink B.V. is de overweging dat als iemand asbest wil aanleveren het tarief niet 

bepalend is voor de stelling of iemand particulier is of niet. Er wordt wel degelijk om gevraagd bij de 

aanlevering door een weegbrug medewerker of dit materiaal is wat als particulier wordt aangeboden. 

12.2 Contante ontvangsten 

Vink geeft particulieren de mogelijkheid afval aan te leveren bij Afvalverwerking Vink B.V. 

Voorwaarde voor aanlevering zijn dat de particulier zijn naam, adres, tevens locatie van herkomst en 

zijn kenteken noteert. Daarnaast wordt de juiste omschrijving van de afvalstof genoteerd. 

Indien het gaat om asbest en/of asbestvrijeplaten wordt gevraagd om bewijsmiddelen in de vorm van 

mogelijk rapporten en/of analyses. Indien deze niet aanwezig zijn wordt door de acceptant de afvalstof 

in de vorm van asbesthoudende platen gecontroleerd op het juist inpakken van asbest (dubbelzijdig 

folie geheel afgetapt) indien de acceptant zijn goedkeuring geeft kan er gelost worden. 

Indien iemand zich uitgeeft voor particulier dan gaan wij er vanuit dat hij dit naar eer en geweten doet. 

Van Vink kan niet verwacht worden dat er uitgebreid recherche werk uitgevoerd dient te worden naar 

de oprechtheid van het aanleveren als particulier. Er kunnen namelijk zaken zijn als agrarische 

bedrijven die de eigendommen deels privé hebben en deels bedrijfsmatig. Ook het aanbieden van 

afval met een bedrijfswagen van een werkgever kan toch als particulier gebeuren.  

Voor Vink is het aantonen van bedrijfsmatige ont doening van asbest door mensen die zich uitgeven 

als particulier erg moeilijk te controleren. Kenteken registratie en vergunning afgifte zijn geen tools de 

beschikbaar zijn buiten het bevoegd gezag om. En uitgebreide controle kost op een voor 

Afvalverwerking Vink B.v. vrij gering aanbod veel tijd en energie. 

De regelgeving bepaalt door de overheid doet hier zeker geen aan. Dat een particulier 30 m2 zelf mag 

verwijderen zonder meldingsverplichting geeft enorme mogelijkheden om te sjoemelen. Echter het is 

niet reëel om de controle hierop bij de inrichting neer te leggen die het accepteert. Vanuit de 

vergunning zijn wij een aantal zaken verplicht bij particulieren daar voldoen wij aan het ontdoener 

adres is ook de locatie van herkomst omdat het particulieren betreft. 
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Indien het bevoegd gezag eist dat er veel meer recherchewerk moet geschieden, dan zijn wij 

voornemens particulieren niet meer de mogelijkheid te geven aan te leveren bij Afvalverwerking Vink 

B.V. De aanlevering door particulieren bij Afvalverwerking Vink B.V. zijn een bijzonder geringe stroom 

die commercieel gezien weinig toegevoegde waarde geeft aan de totale omzet. Echter we bieden de 

mogelijkheid om illegale dumping te voorkomen. 

12.3 Herkomstlocaties 

Voor al deze gevallen kunnen wij concluderen dat de locatie van herkomst welke omschreven staat op 

het omschrijvingsformulier van degene die zich ontdoet van afvalstoffen, de juiste locatie is. Wij 

beschikken niet over de tools om dit nader te kunnen verifiëren. Wij gaan te allen tijde uit van de 

serieusheid en eerlijkheid van de klant om de herkomstlocatie te bepalen. 

Bijvoorbeeld: bij SITA en Suez zou het kunnen zijn dat het asbest is vrijgekomen uit sortering van 

bouw- en sloopafval en dat ze dit in een verzamelcontainer voor asbest hebben gedeponeerd en 

aangeleverd bij Afvalverwerking Vink B.V. Dan is voor ons de locatie van herkomst Duiven. 

12.4 Asbestvrije platen 

Vink geeft particulieren de mogelijkheid afval aan te leveren bij de Afvalverwerking Vink B.V. 

Voorwaarde voor aanlevering zijn dat de particulier zijn naam, adres, tevens locatie van herkomst en 

zijn kenteken wordt genoteerd. Daarnaast wordt de juiste omschrijving van de afvalstof genoteerd. 

Indien het gaat om asbest en/of asbestvrijeplaten wordt gevraagd om bewijsmiddelen in de vorm van 

mogelijk rapporten en/of analyses. Indien deze niet aanwezig zijn wordt door de acceptant de afvalstof 

in de vorm van asbesthoudende platen gecontroleerd op het juist inpakken van asbest (dubbelzijdig 

folie geheel afgetapt) indien de acceptant zijn goedkeuring geeft kan er gelost worden. 

Indien het asbestvrije platen betreft mogen deze niet ingepakt zijn en wordt er gekeken naar 

registratienummers, die aantonen dat de gebrachte platen tot de soorten behoord die asbestvrij zijn. 

Als de acceptant de platen heeft goedgekeurd als zijnde asbestvrij kan er gelost worden hij geeft dan 

ook een telefonische melding naar de weegmeester. Na het lossen kan de weging afgerond worden 

en moet er contant afgerekend worden door de particulier. 

Indien iemand zich uitgeeft voor particulier dan gaan wij er vanuit dat hij dit naar eer en geweten doet. 

Van Vink kan niet verwacht worden dat er uitgebreid recherche werk uitgevoerd dient te worden naar 

de oprechtheid van het aanleveren als particulier. Er kunnen namelijk zaken zijn als agrarische 

bedrijven die de eigendommen deels privé hebben en deels bedrijfsmatig. Ook het aanbieden van 

afval met een bedrijfswagen van een werkgever kan toch als particulier gebeuren. 

12.5 Asbestvrije platen ex Smits Dakbedekkingen 

Vink heeft als relatie al meerdere jaren te maken met Smits dakbedekkingen. Dit gaat in het kader van 

bitumen dakbedekkingen en in kader van vrijkomende afvalstoffen uit die branche wat betreft 

technisch niet brandbare residuen. Verder is Smits Dakbedekking gespecialiseerd in het aanbrengen 

van asbestvrije golfplaten aanbrengen op daken  (manager Afvalverwerking 

Vink B.V.) heeft in het verleden een bedrijfsbezoek gebracht aan de locatie in Merselo. 

Hierbij is geconstateerd dat er op deze locatie een verzamelcontainer staat met diverse reststukken 

van nieuwe asbestvrije platen het zogenaamde overlapafval en zaagstukken voor lengte inkorting of 

dak onderbrekingen door afvoerpijpen of luchtventilatie systemen in een bedrijf schuur of loods.  

Verder zijn de aan  diverse inkoop nota’s laten zien van de aangeschafte platen. 

 gaf aan dat hij niet erkend is om asbesthoudende platen te verwijderen zodat de 
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stroom reststukken asbestvrij gevrijwaard blijft van asbesthoudend plaatmateriaal. Probleem bij de 

acceptatie van de acceptant van Afvalverwerking Vink B.V. is dat de rest afvallen (stukken en hoeken) 

in de meeste gevallen geen keurmerk of andere herkenbare nummering meer geven van de 

aanduiding asbestvrij. Daarom is in overleg besloten dat deze stroom niet in aanmerking komt voor 

recycling maar direct gestort wordt. Deze stroom wordt dan ook aangeleverd in een verpakking die 

normaal vaak gebruikt wordt om asbesthoudend materiaal te verpakken. 

In het kader van aanlevering van deze stromen heeft het voor Afvalverwerking Vink B.V. geen 

toegevoegde waarde om van een container met deze reststoffen een lijst te krijgen met inkoop 

facturen en aanbreng adressen van diverse locatie waar deze zijn vrijgekomen. De container stond in 

Merselo en voor ons als acceptant is dit de locatie van herkomst. 

Dat er vanuit Merselo materiaal aangeleverd wordt naar Barneveld komt voort uit logistiek oogpunt dat 

auto’s van Smits soms materialen meenemen in het kader van de bitumen dak afval die dan weer 

vanuit Barneveld mee genomen wordt. Of mogelijk directe locaties vanaf de regio Gelderland. 

Dat er af toe grotere partijen tegelijk aangevoerd worden komt voort uit schade door hagelbuien wordt 

ons aangegeven door . 

Afvalverwerking Vink B.V. is in de acceptatie afhankelijk van de gegevens die klanten aangeven 

mocht hier echter gerede twijfel over zijn dan kan de manager besluiten aanvullende informatie 

hierover in te winnen bij de ontdoener, echter als dit reguliere stromen betreft zoals in het geval van 

Smids dakbedekking dan gaan wij er vanuit dat het bedrijf ten goede trouw handelt. 

Mocht hieraan vanuit handhaving of opsporing twijfel over bestaan dan gaan wij er vanuit dat hieruit 

ook handhavend opgetreden wordt door deze organisaties. Indien hierom gevraagd wordt zal Afval 

verwerking Vink hieraan ook zijn volledige medewerking verlenen en openheid van stukken geven 

over de aangeboden afvalstoffen op onze locatie. Het gaat ons inzien echter te ver dat wij als 

ontvangende partij handhavende onderzoeken dienen te doen naar info die ons niet vrijwillig wordt 

aangeleverd.  

Voor wat betreft het aanleveren asbest op de bewuste bon , dit bleken asbestvrije platen te zijn. 

In bijlage 12.5 de mail van Smits Dakbedekkingen 

 

12.6 Verwerkingsmethode asbestvrije platen 

Voor het aanleveren van asbest vrije platen had Afvalverwerking Vink B.V. een bewerking om deze 

stroom weer geschikt te maken in de puinrecycling wat ons inziens ook zou moeten kunnen. 

Wij hadden daarvoor het protocol van strenge controle op vooracceptatie (asbest inventarisatie, 

bemonstering en/of aankoopbewijs)  

Strenge controle op acceptatie (visueel en zo nodig extra bemonstering) 

Materiaal vochtig maken en verkleinen tot onherkenbaar fractie in de menggranulaat (controle d.m.v. 

monstername en analyse) 

Uit de analyse gegevens bleek dat er toch sprake was van een zeer licht asbest gehalte dit was voor 

ons onaanvaardbaar met betrekking tot risico’s en verantwoordelijkheden. 

Omdat deze procedure met één negatieve meting niet geheel relevant kan zijn is er een tweede partij 

bemonsterd met een zelfde eindresultaat. Dit heeft geleid tot het stopzetten van de recycling en het 

invoeren van het storten. Vooraf is gekeken naar een bedrijf dat asbestvrije platen accepteert voor 

recycling die is niet gevonden binnen Nederland. Indien het bevoegd gezag hier moeite mee heeft 
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omdat het om een relatief onschuldig materiaal gaat zal dit leiden bij Afvalverwerking Vink tot 

weigering van aanlevering van deze platen, omdat de gezondheid van onze werknemers prefereert 

boven de risico’s die ze hiermee lopen.  

Dat de afvalstroomnummers vernieuwd dienen te worden naar de nieuwe bewerking G01 klopt. Dit is 

voor een aantal aanlevering klanten al het geval en zal zo spoedig mogelijk voor alle overige klanten 

in werking worden gezet. 

12.7 Onjuiste Euralcodes (baggerspecie) 

Zie onze reactie onder vraag 10. 

13 Onderzoeksbevindingen bodemas en slakken 

 

13.1 Ontvangstmeldingen 

Geen reactie.. 

13.2 Afgiftemeldingen 

Geen reactie. 

13.3 Weegbrugregistratie 

In het hoofdstuk Verschil t.o.v. ontvangstmeldingen wordt gesteld dat een partij slakken afkomstig van 

een werk in Rijswijk van Vink Aannemingsmaatschappij B.V. aan het LMA gemeld is als 

verontreinigde grond. Dit is niet juist, uit controle van de melding LMA onder dit afvalstroomnummer 

blijkt dat het hier als slakken is afgemeld. 

13.4 Toepassen slakken op eigen inrichting 

Afvalverwerking Vink gebruikt de uitgekeurde slakken als secundaire bouwstoffen als 

verhardingsconstructie in voorzieningen t.b.v. de definitieve constructie van de inspectieweg rondom 

de stortplaats. Hiervoor word een bestek gemaakt en een projectnummer. Deze projecten die binnen 

de inrichting vallen worden niet voor het LMA afgemeld omdat dit ons in ziens niet kan. Wel staan 

deze projecten als interne wegingen geboekt. 

De ongekeurde afvalstoffen worden tijdelijk als depot gebruikt in de oprit naar boven om de hoog 

gelegen stortvakken te kunnen bereiken en het rangeer terrein voor de auto’s (rotonde) deze 

voorziening wordt na het voltooien van deze stortvakken weer opgebroken om plaats te maken voor te 

storten afval. Voorafgaand aan hergebruik in definitieve projecten (werken) worden deze 

hoeveelheden door een extern bureau als secundaire bouwstof gekeurd. 

13.5 Dolphin Metal Separation 

Afvalverwerking Vink heeft netjes naar behoren het afvalstroomnummer gewijzigd nadat het bedrijf 

verplaatst is. De gewijzigde euralcode heeft te maken met de verschillende bewerkingsmethode waar 

de materialen vrijkomen dit kan ons inzien de eural code wijzigen omdat hier een voorbehandeling 

aan voorafgaat. 

Als je kijkt naar de euralcode 190111* en 190112 dan komt deze stroom ook daadwerkelijk vrij als 

afval van installaties voor afvalbeheer (avi slakken) Als je dan kijkt naar de bewerkingen van bedrijven 

zoals in dit geval Dolhin waar gewassen wordt en de metalen en non- ferro metalen fractie verwijderd 

worden. Dan kun je stellen dat deze zodanig en bewerkt is dat je onder de 1912 Afval van niet elders 

genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten pelletiseren) terecht komt. 
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Met name het sorteren is hier van toepassing. Omdat deze materialen weer gekeurd worden als 

secundaire bouwstof, waarbij het elementaire verbranding gesteente bepalend is voor de civiele 

kwaliteit is gekozen voor de euralcode 191209. 

Over de juiste toepassing van euralcodes zal altijd discussie blijven om dat hier verschillende visies 

over ontstaan. Het gaat er om dat de intentie er is dat er over nagedacht is. 

13.6 Bouwbedrijf C. Leeuwis 

De geschetste conclusie is juist door het gebruik als verhardingsmateriaal ter plaatse bestond de 

structuur als zeer grove brokken door het bindende karakter van de slakken. Om de slakken weer in 

een normaal structuur te krijgen en te kunnen laten keuren als bouwstof zijn deze door een breker 

gehaald en daarna aan het depot toegevoegd ter keuring. Wij denken dat wij hierbij in het kader van 

recycling en hergebruik de juiste methodiek is gevolgd. 

13.7 Twence Afvalscheiding B.V. 

Vink heeft in het kader van recycling hergebruik in overleg met Twence meegewerkt aan een proef in 

het kader van terugwinning non- ferro uit avi slakken van de verbrandingsoven van Twence. 

Echter naar de proef op één vracht was al duidelijk dat een opbrengst zoals deze voorzien was niet 

haalbaar was. Zodoende is de vracht na deze proef met deze éénmalige actie niet verder doorgezet 

op de rest van de hoeveelheid de fractie na de proef is bijgevoegd aan het depot slakken omdat het 

visueel ook daaraan voldeed. Het stortvak / opslagvak stond niet op de bon omdat deze rechtstreeks 

op de locatie van de proef is gelost om direct de proef te starten. Voor de keuze A02 overslag en 

opbulken is gekozen omdat men het idee had om eerst de volledige partij aan te voeren. 

13.8 Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V. 

Voor de koperslakkeien is de euralcode 190112 gebruikt waarschijnlijk is de onderbouwing geweest 

dat deze koperslakkeien een afvalstof zijn bij de verwerking van het smelten van de koperstromen. 

Dus een afvalstof van een proces wat vergelijkbaar is met hoogovenslakken welke een afvalstof is van 

de smelting van metalen. Ook hier is het weer de discussie over de toepassing van de juiste 

euralcode. Dat de mening van de toezichthoudende instantie anders is wil niet bij voorbaat zeggen dat 

er sprake is van een overtreding wel verschil in visie. 

13.9 Vink Aannemingsbedrijf B.V. 

De conclusie is juist door het gebruik als verhardingsmateriaal ter plaatse bestond de structuur als 

zeer grove brokken door het bindende karakter van de slakken. Om de slakken weer in een normaal 

structuur te krijgen en te kunnen laten keuren als bouwstof zijn deze door een breker gehaald en 

daarna aan het depot toegevoegd ter keuring. Wij denken dat wij hierbij in het kader van recycling en 

hergebruik de juiste methodiek is gevolgd. Omdat deze dus voornemens waren bij te voegen bij het 

depot opslag slakken is de bewerkingscode A02 opslag opbulken omdat hier geen stortvak, maar een 

actief opslagdepot van toepassing was is er geen stortvaknummer op de bon vermeld. Hetzelfde geld 

voor het werk gemeente Baarn. 

 / project Utrecht 

Bij navraag met Vink Aannemingsmaatschappij de ontdoener blijkt dat er sprake zou wezen van de 

bovenlaag op de locatie bestaande uit grond volgens het rapport. Daarbij is in de grondbank 9335 

registratie een depot aangemaakt 220515 voor de weegmeester om deze te kunnen gebruiken. 

Voor de uitvoering van het werk bovenlaag ontgraven kwam naar voren dat de bovenlaag bestond uit 

voormalige hoogovenslakken (die in de rapportage vernoemd zijn als puin en sintels). Voorafgaand 

aan de aanlevering bij de afvalverwerking is dit aangepast als zijnde product 201 slakken, echter per 

abuis is in de stortvak registratie op de weegbon het depotnummer grondbank 220515 blijven staan. 
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Echter omdat het geen grond betrof is deze registratie nooit opgevoerd in de grondbankregistratie van 

de BRL 9335.De slakken zijn bijgevoegd na visuele keuring (controle) aan het depot slakken. 

De euralcode 170503 is gekozen omdat dit materiaal vrij is gekomen bij het afgraven van 

verontreinigde locaties deze code is op basis van een steenachtige fractie (hetgeen hoogovenslakken 

zijn). 

De afvoer van 11.540 kg met product 200 is absoluut niet van toepassing op dit project en derhalve 

een registratiefout van de weegmeester, wij realiseren ons dat deze onvolkomenheid niet mag 

voorkomen en zullen derhalve hier corrigerend op toezien. 




