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BRL 9345 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu (CvD G&M) 
 
Interpretatievragen betreffende de BRL kunnen aan het CvD G&M worden voorgelegd. Deze worden in het CvD G&M besproken, waarna zo nodig en mogelijk een 
interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.  
 
Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 
van toepassing. 
 
In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL en de vindplaats. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven.  
De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL. 
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1 Interpretatiedocument 
GM 18-08 

In interpretatiedocument GM 18-08 is vastgelegd: 

H2. Terminologie 

- Slakmengsel: 

Slakmengsel is een steenachtig materiaal 
bestaande uit een mengsel van gebroken slak (de 

hoofdcomponent) en een hydraulisch bindmiddel 

en/of steenachtig toeslagmateriaal. 

-Steenachtig toeslagmateriaal: 

Steenachtig toeslagmateriaal is een steenachtig 

materiaal van natuurlijk herkomst of een 
recyclinggranulaat afkomstig van de bewerking van 

bouw-, renovatie- en sloopafval en vergelijkbare 

steenachtige bedrijfsafvalstoffen. 

4.7.1. Gehalte aan steenachtig toeslagmateriaal 

Het gehalte aan steenachtig toeslagmateriaal mag 

maximaal 50 % (m/m) bedragen. Het gehalte dient 
functioneel te zijn en gericht op de toepasbaarheid 

van het slakmengsel, bijvoorbeeld als correctie op 

de korrelverdeling van de slak. 

Onder steenachtig toeslagmateriaal kan ook primair zand 

worden verstaan. Het percentage toeslagmateriaal moet 

functioneel zijn en mag maximaal 50% bedragen. 

Het mengsel wordt beoordeeld als NV-bouwstof. 
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Opmerking:  

dit is een 
aanvulling op een 
eerdere 
interpretatie 
vastgelegd in: 

GM 18-08. 
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