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Onderdeel BRL 9335 

(paginanummer versie 3.8) 

Oude tekst (versie 3.6) Nieuwe tekst (versie 3.8) Reden aanpassing / 

toelichting 
Gehele document divers; o.m. verwijzing naar 

Bouwstoffenbesluit, EN45011 e.a. 
divers; o.m. verwijzing naar 
Bbk/Rbk, 4NEN-EN-ISO/IEC 17065 
e.a. 

redactionele aanpassing en 
actualisatie 

Voorwoord pag. 2 algemene tekst rond certificering idem redactionele aanpassing 

Ter bevordering van de integriteit 
bij het omgaan van grondstromen 
in de loop van 2008 is in deze BRL 
het proces van vrijkomen van de 

grond t/m het toepassen ervan 

nadrukkelijker beschreven en 
hierdoor onderdeel geworden van 
het kwaliteitssysteem van de 
certificaathouder 

- tekst verouderd; geschrapt 

1. Inleiding pag. 6 - Het CCvD Bodembeheer streeft 
ernaar geen ruimte te laten voor 

verschillende interpretaties van de 
in dit certificatieschema opgenomen 
begrippen en eisen. (..)  In alle 
gevallen is het Centraal College van 

Deskundigen Bodembeheer 
beslissend voor de beoordeling of 

de normteksten gewijzigd of 
verduidelijkt moeten worden en, als 
dat het geval is, voor het correct 
verwerken in de normteksten van 
door anderen ingebrachte 
voorstellen en genomen besluiten. 

Positionering rol CCvD irt publiek 
toezicht opgenomen, analoog aan 

andere certificatieschema’s 

pag. 10 - Opmerking: 
ingeval van het fysiek samenvoegen 
conform protocol 9335-1 kunnen de 
samengevoegde partijen niet meer 

afzonderlijk worden onderscheiden 
noch teruggenomen 

toelichting 

1.2 Toepassingsgebied pag. 11 beschrijving borgingspunten beschrijving borgingspunten redactionele aanpassing 

pag. 13 BRL 9335 is daarnaast bedoeld om 
partijen grond van maximaal 
2.000 ton die gelet op de 
kwaliteiten zoals hierboven 

omschreven niet positief zijn te 
kwalificeren, en derhalve niet 

BRL 9335 is daarnaast bedoeld om 
partijen grond die niet mogen 
worden toegepast, te voorzien van 
een kwaliteitsaanduiding 

actuele verwijzing naar Rbrg, 
zoals gehanteerd door Bodem+ 
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Onderdeel BRL 9335 

(paginanummer versie 3.8) 

Oude tekst (versie 3.6) Nieuwe tekst (versie 3.8) Reden aanpassing / 

toelichting 
mogen worden toegepast, te 
voorzien van een 
kwaliteitsaanduiding ten aanzien 
van de gehanteerde werkwijze 

1.3 Hiërarchie in 
voorschriften 

pag. 14 Erkende kwaliteitsverklaring tekstverduidelijking toegevoegd: 
erkenning van de af te geven 
Erkende kwaliteitsverklaringen 
heeft alleen betrekking op de 

milieukundige prestaties t.a.v. het 
Besluit bodemkwaliteit 

redactionele aanpassing 

pag. 14 - par. 1.3.2. toegevoegd i.v.m. Europese Verordening 
bouwproducten (CPR, EU 
305/2011) 

1.4 Begrippenlijst pag. 15 
e.v. 

definities en begrippen definities voor ‘partij’ ingevoegd, 
voor ‘samenvoegen’ verduidelijkt 

redactionele aanpassing 

2.5 Proceseisen pag. 19 Voor de bevordering van integriteit 
en transparantie van bewerking 
alsmede uniformering van 
vergunningvereisten krachtens de 

Wet milieubeheer ten aanzien van 

de acceptatie, opslag, bewerking 
en afzet van grond en 
baggerspecie bestemd voor 
hergebruik, storten of reinigen, 
dient een beschrijving van het 
gehele proces van acceptatie van 
verontreinigde grond en 

baggerspecie t/m afzet van eind- 
en restproducten beschikbaar te 
zijn 

Tekst vervangen door: Ten behoeve 
daarvan dient een beschrijving van 
het gehele proces van acceptatie 
van grond en baggerspecie t/m 

afzet van producten beschikbaar te 

zijn 

redactionele aanpassing 

2.6 NL BSB 

productcertificaat/KOMO®  

productcertificaat 

pag. 19 NL BSB productcertificaat/KOMO®  

productcertificaat 

keurmerken NL BSB is de Stichting 

Bouwkwaliteit (SBK). Het KOMO-

merk is ondergebracht in de 
Stichting Collectieve 
Bouwkwaliteitsmerken (afgekort 
SCB), waarbij KOMO als beheerder 
van het KOMO merk optreedt 
 
 

 

redactionele aanpassing 
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Onderdeel BRL 9335 

(paginanummer versie 3.8) 

Oude tekst (versie 3.6) Nieuwe tekst (versie 3.8) Reden aanpassing / 

toelichting 
3.4 Opdrachtvorming pag. 24 De certificaathouder dient in de 

aanbieding aan de afnemer 
duidelijk te maken dat de 
werkzaamheden onder certificaat 
zullen worden uitgevoerd onder 

vermelding van de titel van deze 
BRL in combinatie met de titel van 
het betreffende protocol 

Tekst gesplitst; par. 3.4.1. nu rond 
opdrachtvorming bij acceptatie van 
een te accepteren partij grond of 
bagger (inname) resp. 3.4.2. bij 
levering 

Tekst verduidelijkt 

3.5 Transportdocumenten pag. 25 - Nadere toelichtingen opgenomen: 
In het algemeen is het voeren van het 
SIKB-logo een recht en geen 
verplichting. Het stempel/logo 
‘kwaliteitswaarborg bodembeheer’ is dus 
niet verplicht op de begeleidingsbrief  

wanneer het gaat om transport van 
grond of baggerspecie. 
 
Toelichting (2): 
het is niet de bedoeling dat bij 
toepassing van producten uit 9335-4 
ieder plantgat als aparte toepassing 
wordt geregistreerd. In par. 3.8 is nu al 
genoemd: 'Bij gebruik van protocol 
9335-4 kan de registratie van 
toepassingen (via het Meldpunt 
bodemkwaliteit) achterwege blijven, 
indien de certificaathouder niet de 
toepasser is van de grond'. 
 
Toelichting (3) 
Het verdient de voorkeur dat de 
certificaathouder de grond zelf en direct 
’levert‘ op de locatie van toepassing in 
het uiteindelijke bodemtoepassing. Met 
het grondbewijs is dan immers de keten 
vanaf (voor-)acceptatie van partijen 
hergebruiksgrond tot aan de 
uiteindelijke toepassing van een al dan 
niet samengevoegde partij afgedekt (..) 

 
 
 

 

n.v.t.; ter verduidelijking 
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Onderdeel BRL 9335 

(paginanummer versie 3.8) 

Oude tekst (versie 3.6) Nieuwe tekst (versie 3.8) Reden aanpassing / 

toelichting 
3.6 Grondbewijs pag. 16 - nadere toelichting opgenomen: 

Dit impliceert dat het uiteindelijke 
grondbewijs pas na de levering wordt 
opgemaakt i.c. als de gehele partij is 
uitgeleverd. Er kan dan geen 
onduidelijkheid bestaan omtrent de 
precieze omvang. Wel komt het voor dat 
bij schatting van het soortelijk gewicht 
moeilijk is en om die reden bij 
omrekening van m3's naar tonnen 
verschillen kunnen ontstaan. Een nadere 
uitwerking in dit verband mag 
plaatsvinden conform par. 6.2.1 van 
protocol 1001 

n.v.t.; redactionele aanpassing als 
toelichting 

3.7. Uitleveren partijen 

gekwalificeerd/geregistreerd 
conform de voormalige 
BRL’en 

pag. - [vervallen] - onder vernummering daarop 

volgende paragrafen 

3.9 (vernummerd) 
Uitbesteden van 

werkzaamheden 

pag. 28 Transport geschiedt alleen met 
transporteurs met een VIHB-

nummer 

Uitbesteding van Transport 
geschiedt alleen met transporteurs 

met een VIHB-registratie als 

vervoerder, indien sprake is van 
transport van afvalstoffen. Bij 
levering van producten die niet 
(langer) de status van ‘afvalstof’ 
hebben is dit niet verplicht, maar de 
certificaathouder dient hier wel de 

voorkeur aan te geven 

redactionele aanpassing; in 
afstemming met verplichtingen uit 

afvalstoffenwetgeving 

3.12 (vernummerd) 
Behandeling van klachten 

pag. 30 Indien de klacht betrekking heeft 
op de milieuhygiënische kwaliteit 
van de (geleverde) partij grond op 
grond is het toegestaan te 

herkeuren, waarbij monsterneming 
dient plaats te vinden 
overeenkomstig protocol SIKB 
1001 

Indien de klacht betrekking heeft op 
de milieuhygiënische kwaliteit van 
de (geleverde) partij grond op 
grond van protocol 9335-1 of 9335-

4 is het toegestaan te herkeuren, 
waarbij monsterneming dient plaats 
te vinden overeenkomstig protocol 
SIKB 1001.  
Binnen protocol 9335-2 is het 
toegestaan een onderdeel van een 
partij te keuren en te beoordelen, 

mits dit deel ten minste 10.000 ton 
bedraagt 

Tekst met verdere uitwerking rond 
wijze van monsterneming irt 
protocol 9335-2 is verplaatst naar 
deze paragraaf 
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Onderdeel BRL 9335 

(paginanummer versie 3.8) 

Oude tekst (versie 3.6) Nieuwe tekst (versie 3.8) Reden aanpassing / 

toelichting 
5.2 Competenties en 
kwalificatie -eisen auditors 

pag. 33 - teksten ingevoegd irt vaststelling 
competentie-eisen voor de auditors 
(CI’s) 

ter uitwerking NEN-EN-ISO/IEC 
17065, analoog aan andere 
processchema’s bodembeheer: 
• Een meer prominente rol 
van de reviewer in het 

certificatieproces 
• Benoeming van de 
competentie-eisen van het 

beoordelingsteam 
 

5.3 Competenties en 
kwalificatie-eisen beslisser 
en reviewer 

pag. 34 - teksten ingevoegd irt rol reviewer ter uitwerking NEN-EN-ISO/IEC 
17065, analoog aan andere 
processchema’s bodembeheer 

5.5 Tijdsbesteding pag. 39 - De certificatie-instelling kan een 
maximale tijdsreductie van 30% 
doorvoeren ingeval van gelijktijdige 

beoordeling voor meerdere 
krachtens de Regeling 
bodemkwaliteit aangewezen 

normdocumenten. De certificatie-
instelling legt de onderbouwing van 
deze reductie vast en maakt deze 

jaarlijks kenbaar aan SIKB via de 
voor de jaarrapportage aan te 
leveren gegevens 

analoog aan andere 
processchema’s bodembeheer 

5.7 Beslissing over 
certificaat verlening 

pag. 40 - diverse tekstuele aanpassingen ivm nieuwe norm voor accreditatie 

5.8 Beslissing over 
certificaat continuering 

pag. 40 - diverse tekstuele aanpassingen ivm nieuwe norm voor accreditatie 

5.9 NL BSB 
productcertificaat/KOMO® 

productcertificaat 

pag. 41 Op een certificaat conform protocol 
9335-1 resp. 9335-4 (en 9335-9) 

worden derhalve alle vaste 

productielocaties vermeld(..) Voor 
tijdelijke of eenmalige depots 
behoeft geen vermelding op het 
certificaat plaats te vinden. Voor 
dergelijke locaties wordt –analoog 
aan de systematiek bij protocol 
9335-2- door de certificaathouder 

een projectenoverzicht 

Op een certificaat conform protocol 
9335-1 resp. 9335-4 (en 9335-9) 

worden derhalve alle 

productielocaties vermeld. (..) 

vanuit oogpunt van uniformiteit, 
geen onderscheid meer tussen 

vaste resp. tijdelijke of eenmalige 

locaties 
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Onderdeel BRL 9335 

(paginanummer versie 3.8) 

Oude tekst (versie 3.6) Nieuwe tekst (versie 3.8) Reden aanpassing / 

toelichting 
bijgehouden, 

6 Documentenoverzicht pag. 46 Lijst met documenten waarnaar in 
BRL 9335 wordt verwezen 

Verwijzingen geactualiseerd + 
benoemd dat ook bijbehorende 

wijzigingen van toepassing zijn 

redactionele aanpassing 

Bijlage 1. Model 
Grondbewijs 

pag. 47 voetnoot 6: Voor samengevoegde 
partijen gelden specifieke regels irt 
splitsen 

voetnoot 6: Betreft uitsluitend 
samenvoegen vóór keuring cf 9335-
1. irt splitsen gelden specifieke 
binnen de protocollen 9335-1, 

9335-2 en 9335-4. 

Een samengesteld grondproduct cf 
protocol 9335-4 valt hier dus niet 
onder 

verduidelijking 
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Onderdeel protocol 9335-1 

(paginanummer versie 3.4) 

Oude tekst (versie 3.2) Nieuwe tekst (versie 3.4) Reden aanpassing / 

toelichting 
Gehele document - diverse wijzigingen geïntegreerd cf 

Wijzigingsblad d.d. 1-5-2013 
n.v.t. 

 termen rond leverancier, ontdoener, 

opdrachtgever e.d. verduidelijkt 

onderscheid in rollen bij acceptatie 

van licht-verontreinigde grond 
resp. levering van 
hergebruiksgrond met een 
grondbewijs cf BRL 9335 als 
bewijsmiddel 

Voorwoord pag. 2 Ter bevordering van de integriteit 

bij het omgaan van grondstromen 
in de loop van 2008 is in deze BRL 
het proces van vrijkomen van de 
grond t/m het toepassen ervan 
nadrukkelijker beschreven en 
hierdoor onderdeel geworden van 
het kwaliteitssysteem van de 

certificaathouder 

- tekst verouderd; geschrapt 

1.1 Doelstelling pag. 6 Tabel met verschillende 
bodemkwaliteitsklassen en 

toepassingen 

onderste rij toegevoegd: 
baggerspecie die voldoet aan de 

maximale waarden voor 
verspreiding over aangrenzend 

perceel 

cf Bbk/Rbk 

2.1 Begrippenlijst pag. 8 definities en begrippen definities geschrapt; verwijzing 
naar begrippen in BRL 9335 

redactionele aanpassing 

5 Apparatuur en 
hulpmiddelen 

pag. 11 Voor de monsterneming zijn eisen 
verwoord in het protocol dat voor 

de monsterneming moet worden 
gehanteerd (VKB protocol 1001) 

Voor de monsterneming ten 
behoeve van het verkrijgen van de 

erkende kwaliteitsverklaring, zijn 
eisen verwoord in het protocol dat 
voor de monsterneming moet 
worden gehanteerd (SIKB protocol 
1001) 

monsterneming cf protocol 1001 
alleen verplicht bij levering voor 

toepassing cf Bbk/Rbk 

6.2. Benodigde 
voorinformatie over de 
partij 

pag. 12 De certificaathouder dient te 
beschikken over voorinformatie 
van de partijen grond die worden 
geaccepteerd. Deze voorinformatie 
dient tenminste te voldoen aan het 
gestelde in VKB-protocol 1001, 
paragraaf 6.1.2 (partijdefinitie). 

(..) 
Wordt de noodzakelijke 

In het kader van de acceptatie dient 
–mede aan de hand van historische 
info- de fysische  en chemische 
samenstelling van de 
desbetreffende partij inzichtelijk te 
zijn gemaakt (bijv. d.m.v. een 
partijkeuring, een (nader of 

verkennend) bodemonderzoek, 
saneringsplan, 

monsterneming cf protocol 1001 
alleen verplicht bij levering voor 
toepassing cf Bbk/Rbk 
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Onderdeel protocol 9335-1 

(paginanummer versie 3.4) 

Oude tekst (versie 3.2) Nieuwe tekst (versie 3.4) Reden aanpassing / 

toelichting 
voorinformatie niet bij de partij 
geleverd, dan moet de 
certificaathouder hier alsnog 
onderzoek naar doen zoals 
beschreven is in VKB-protocol 

1001 

bodemkwaliteitskaart en/of 
vooronderzoek e.d.) (..).Wordt de 
noodzakelijke voorinformatie niet 
bij de partij geleverd, dan moet de 
certificaathouder de desbetreffende 

partij alsnog in het kader van een 
indicatieve keuring (laten) 
bemonsteren en analyseren 

6.3 Ingangscontrole en 
feitelijke acceptatie 

pag. 13 De partij grond mag worden 
gezeefd om bodemvreemde 

materialen hieruit te verwijderen 

Het afzeven van grove 
bestanddelen bodemvreemd 

materiaal mag onder BRL 9335 
worden uitgevoerd binnen de 
randvoorwaarden van protocol 
9335-1: er kan derhalve geen 
verbetering van de kwaliteitsklasse 
van de grond-fractie plaatsvinden 

cf BRL SIKB 7500 en Bbk/Rbk 

6.3.3 Monsterneming en 
analyse (voor inkeuring) 

pag. 14 - Overeenkomstig par. 6.2. dient 
voldoende voorinformatie 
beschikbaar te zijn over de fysische 

en chemische samenstelling van de 
desbetreffende partij.  
Protocol 9335-1 geeft de 

mogelijkheid om na aanlevering ook 
zelf een indicatieve monsterneming 
en analyse te (laten) uitvoeren en 
deze te gebruiken voor het 
samenvoegen van partijen met 
gelijke (verwachte) kwaliteit. Deze 
informatie geeft in voorkomende 

gevallen een specifieker beeld van 
de kwaliteit van de te accepteren 

grond dan de oorspronkelijke 
gegevens (bijvoorbeeld uit een 
bodemkwaliteitskaart) en dient dan 
als basis voor de verdere 
werkzaamheden 

zie ook hierboven: monsterneming 
cf protocol 1001 alleen verplicht 
bij levering voor toepassing cf 

Bbk/Rbk 

6.4.3 Fysiek resp. 
administratief samenvoegen 

pag. 16 - Tekst ingevoegd overeenkomstig 
protocol SIKB 1001 

analoog aan bijlage 8 protocol 
1001 

6.4.4. Omgaan met illegaal 
samengevoegde partijen 

pag. 17 - Nwe. tekst cf Wijzigingsblad zie ook FAQ Helpdesk Bodem+ 
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Onderdeel protocol 9335-1 

(paginanummer versie 3.4) 

Oude tekst (versie 3.2) Nieuwe tekst (versie 3.4) Reden aanpassing / 

toelichting 
6.4.5. Omgaan met niet-
hergebruiksgrond 

pag. 17 - Toelichting: BRL 9335-1 is niet 
bedoeld voor acceptatie van 
partijen grond waarvan op 
voorhand vaststaat dat die niet 
toepasbaar zijn (> dan industrie), 

 

6.4.6Samenvoegen van 
partijen tot 500 ton ten 
behoeve van stort 

pag. 17 gebruik (K-SOIL) toegestaan - actualisatie ivm Regeling 
beoordeling reinigbaarheid grond keuring cf Beleidsregels 

verontreinigde grond Besluit 

Stortplaatsen en stortverboden 

afvalstoffen (Bssa) 

keuring ’conform Hoofdstuk 2 van 
de “Regeling beoordeling 

reinigbaarheid grond 2006” 

6.5Monsterneming voor 
kwalificatie (eindkeuring) 

pag. 19 - nadere toelichtingen opgenomen 
rond bemonstering cf SIKB protocol 
1001 voor eindkeuring 

zie hierboven 

6.6Analyse pag. 20 
e.v. 

De partij zal in principe worden 
onderzocht op het relevante 
stoffenpakket van de oorsprong 
van de grond 

De partij zal in principe worden 
onderzocht op het relevante 
stoffenpakket voor de toepassing 
van de grond., met in acht neming 
van de aanwezige parameters in de 
oorspronkelijke, ingaande partijen 

grond of bagger. 

tekst verduidelijkt 

tabel met pakketten onder C1 toegevoegd: Waterbodem 
en baggerspecie uit zoet regionaal 
water voor toepassing in zoet 
Rijksoppervlaktewater 

cf Bbk/Rbk 

Uitloogbeslissystematiek tekst overgenomen uit 

Wijzigingsblad en ingevoegd 

 

6.6.3 Omgaan met 
uitschieters 

pag. 22 Indien de verhouding tussen de 
meetwaarden groter is dan 2,5 
maar de normale kwaliteitsborging 
en kwaliteitscontrole alsmede de 

aanvullende controle geen 
aanleiding geven tot het 
vermoeden van fouten in de 
uitgevoerde procedure, dan mag 
worden gesteld dat er in de partij 
sprake is van een grote mate van 
heterogeniteit.; de monsterneming 

en de daarop volgende stappen 
hoeven in dat geval niet te worden 
herhaald. 

Indien de verhouding tussen de 
meetwaarden groter is dan 2,5 
maar de normale kwaliteitsborging 
en kwaliteitscontrole alsmede de 

aanvullende controle geen 
aanleiding geven tot het vermoeden 
van fouten in de uitgevoerde 
procedure, dan hoeven de 
monsterneming en de daarop 
volgende stappen in dat geval niet 
te worden herhaald. 

Tekst aangepast cf Wijzigingsblad 
bij BRL 1000 

http://www.sikb.nl/


Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
Postbus 420    2800 AK  Gouda 

telefoon 085-4862450 www.sikb.nl 

Overzicht van wijzigingen BRL 9335 (versie 3.4 -> versie 3.6) juni 2015 Pagina 10 van 16 

Onderdeel protocol 9335-1 

(paginanummer versie 3.4) 

Oude tekst (versie 3.2) Nieuwe tekst (versie 3.4) Reden aanpassing / 

toelichting 
6.7.2 Toetsing aan de 
samenstellingswaarden en 
emissiewaarden 

pag. 23 - Toelichting opgenomen indien grond 
als waterbodem zal worden toepast 

toelichting 

6.8 Opsplitsen en (na 
keuring) samenvoegen van 
partijen 

pag. 25 Opsplitsen van partijen na keuring 
mag door de certificaathouder 
worden uitgevoerd mits de 
afgesplitste partij niet kleiner dan 
100 ton is. 

Voor opsplitsen van AW-partijen 
geldt geen minimale omvang van 
een afgesplitste partij. Dit alles 
verder met in acht name van art. 
4.3.1 van de Regeling 

bodemkwaliteit. ; dit betekent dat 
de splitsing wordt vastgelegd in de 

administratie, indien voor de 
deelpartijen gebruik wordt gemaakt 
van de milieuhygiënische verklaring 
voor de oorspronkelijke partij 

 

Samenvoegen na keuring en het 
vervolgens weer opsplitsen moet 

worden gezien als twee aparte 
processen die niet mogen worden 
gekoppeld: dit betekent dat een 

samengevoegde partij als één 
geheel dient te worden afgezet 

Samenvoegen na keuring en het 
vervolgens weer opsplitsen moet 

worden gezien als twee aparte 
processen die niet mogen worden 
gekoppeld: dit betekent dat ingeval 

van samenvoegen van gekeurde 
partijen, afzet als één geheel met 
beide bewijsmiddelen moet 

plaatsvinden dan wel een nieuwe 
milieuhygiënische verklaring voor 
de samengevoegde partij moet 
worden gegenereerd. 
Deze eis geldt niet indien een partij 
is samengesteld uit afzonderlijke 
partijen die alle voldoen aan AW: in 

dat geval mag wel tot opsplitsing 
van de na keuring samengevoegde 

partijen en levering van kleinere 
(deel-) partijen plaatsvinden 

 

6.9 Partijbeheer pag. 26 - Opmerking:  
aangezien op het grondbewijs 

slechts één herkomstlocatie kan 
worden vermeld, kan een 
grondbewijs geleverde partij 
derhalve nooit van meerdere 
oorsprong locaties afkomstig zijn. 

toelichting; ter verduidelijking 
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Onderdeel protocol 9335-1 

(paginanummer versie 3.4) 

Oude tekst (versie 3.2) Nieuwe tekst (versie 3.4) Reden aanpassing / 

toelichting 
6.11 Transport pag. 27 het transport valt ook onder 

verantwoordelijkheid van de 
certificaathouder, maar kan dat 
aan een andere partij uitbesteden 

Indien de certificaathouder 
eveneens het transport verzorgt 
valt het transport naar de 
toepassingslocatie ook onder 
verantwoordelijkheid van de 

certificaathouder, maar kan dat aan 
een andere partij uitbesteden 

Levering ‘tot aan de poort’ is ook 
toegestaan 

6.13 Dossier pag. 28 

e.v. 

- Bestaande teksten uitgesplitst in 

deel-werkzaamheden rond (6.13.2) 
ingaande partijen, (6.13.3) 

uitvoering resp. (6.13.4) uitgaande 
partijen.  

Teksten verduidelijkt; geen 

nieuwe normatieve elementen 
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Onderdeel protocol 9335-2 

(paginanummer versie 3.4) 

Oude tekst (versie 3.2) Nieuwe tekst (versie 3.4) Reden aanpassing / 

toelichting 
Gehele document - diverse wijzigingen geïntegreerd cf 

Wijzigingsblad d.d. 1-5-2013 
n.v.t. 

- termen rond leverancier, ontdoener, 

opdrachtgever e.d. verduidelijkt 

onderscheid in rollen bij acceptatie 

van ernstig-verontreinigde grond 
door een bewerkingsbedrijf cf BRL 
7500 resp. levering van bewerkte 
grond met een grondbewijs cf 
9335-2 als bewijsmiddel 

Voorwoord pag. 2 Ter bevordering van de integriteit 

bij het omgaan van grondstromen 
in de loop van 2008 is in deze BRL 
het proces van vrijkomen van de 
grond t/m het toepassen ervan 
nadrukkelijker beschreven en 
hierdoor onderdeel geworden van 
het kwaliteitssysteem van de 

certificaathouder 

- tekst verouderd; geschrapt 

1.1 Doelstelling pag. 6 Tabel met verschillende 
bodemkwaliteitsklassen en 

toepassingen 

onderste rij toegevoegd: 
baggerspecie die voldoet aan de 

maximale waarden voor 
verspreiding over aangrenzend 

perceel 

cf Bbk/Rbk 

2.1 Begrippenlijst pag. 8 definities en begrippen definities geschrapt; verwijzing 
naar begrippen in BRL 9335 

redactionele aanpassing 

6.7 Analyse pag. 
17.e.v. 

tabel met pakketten onder C1 toegevoegd: Waterbodem 
en baggerspecie uit zoet regionaal 

water voor toepassing in zoet 
Rijksoppervlaktewater 

cf Bbk/Rbk 

Uitloogbeslissystematiek (UBS) tekst overeenkomstig 
Wijzigingsblad ingevoegd 

 

6.7.3 Omgaan met 
uitschieters 

pag. 19 Indien de verhouding tussen de 
meetwaarden groter is dan 2,5 
maar de normale kwaliteitsborging 
en kwaliteitscontrole alsmede de 
aanvullende controle geen 
aanleiding geven tot het 
vermoeden van fouten in de 

uitgevoerde procedure, dan mag 
worden gesteld dat er in de partij 
sprake is van een grote mate van 

Indien de verhouding tussen de 
meetwaarden groter is dan 2,5 
maar de normale kwaliteitsborging 
en kwaliteitscontrole alsmede de 
aanvullende controle geen 
aanleiding geven tot het vermoeden 
van fouten in de uitgevoerde 

procedure, dan hoeven de 
monsterneming en de daarop 
volgende stappen in dat geval niet 

Tekst aangepast cf Wijzigingsblad 
bij BRL 1000 
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Onderdeel protocol 9335-2 

(paginanummer versie 3.4) 

Oude tekst (versie 3.2) Nieuwe tekst (versie 3.4) Reden aanpassing / 

toelichting 
heterogeniteit.; de monsterneming 
en de daarop volgende stappen 
hoeven in dat geval niet te worden 
herhaald. 

te worden herhaald. 

6.8 Bepaling 
keuringsfrequentie 

pag. 20 
e.v. 

diverse teksten cf Brk teksten geactualiseerd redactionele aanpassing 

6.8.4 Productiecontrole 
(reiniger) 

pag. 25 - wijziging cf Wijzigingsblad d.d. 1-5-
2013 

redactionele aanpassing 

6.9 Productiefase pag. 26 - wijziging cf Wijzigingsblad d.d. 1-5-
2013 

redactionele aanpassing 

6.10 Opsplitsen en 
samenvoegen van partijen 
(na keuring) 

pag. 27 Opsplitsen van partijen na keuring 
mag door de certificaathouder 
worden uitgevoerd mits de 

afgesplitste partij niet kleiner dan 
100 ton is. 

Voor opsplitsen van AW-partijen 
geldt geen minimale omvang van 
een afgesplitste partij. Dit alles 

verder met in acht name van art. 
4.3.1 van de Regeling 
bodemkwaliteit. ; dit betekent dat 
de splitsing wordt vastgelegd in de 
administratie, indien voor de 
deelpartijen gebruik wordt gemaakt 

van de milieuhygiënische verklaring 

voor de oorspronkelijke partij 

redactionele aanpassing; cf 
Wijzigingsblad 

Samenvoegen na keuring en het 
vervolgens weer opsplitsen moet 
worden gezien als twee aparte 
processen die niet mogen worden 
gekoppeld: dit betekent dat een 

samengevoegde partij als één 
geheel dient te worden afgezet 

Samenvoegen na keuring en het 
vervolgens weer opsplitsen moet 
worden gezien als twee aparte 
processen die niet mogen worden 
gekoppeld: dit betekent dat ingeval 

van samenvoegen van gekeurde 
partijen, afzet als één geheel met 
beide bewijsmiddelen moet 
plaatsvinden dan wel een nieuwe 
milieuhygiënische verklaring voor 

de samengevoegde partij moet 

worden gegenereerd. 
Deze eis geldt niet indien een partij 
is samengesteld uit afzonderlijke 
partijen die alle voldoen aan AW: in 
dat geval mag wel tot opsplitsing 
van de na keuring samengevoegde 
partijen en levering van kleinere 

(deel-) partijen plaatsvinden 
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Onderdeel protocol 9335-2 

(paginanummer versie 3.4) 

Oude tekst (versie 3.2) Nieuwe tekst (versie 3.4) Reden aanpassing / 

toelichting 
6.12 Transport pag. 28 het transport valt ook onder 

verantwoordelijkheid van de 
certificaathouder, maar kan dat 
aan een andere partij uitbesteden 

Indien de certificaathouder 
eveneens het transport verzorgt 
valt het transport naar de 
toepassingslocatie ook onder 
verantwoordelijkheid van de 

certificaathouder, maar kan dat aan 
een andere partij uitbesteden 

Levering ‘tot aan de poort’ is ook 
toegestaan 

6.14 Dossier pag. 30 

e.v. 

- Bestaande teksten uitgesplitst in 

deel-werkzaamheden rond (6.14.2) 
ingaande partijen, (6.14.3) 

uitvoering resp. (6.14.4) uitgaande 
partijen.  

Teksten verduidelijkt; geen 

nieuwe normatieve elementen 

7 Documentenoverzicht pag. 46 Lijst met documenten waarnaar in 
protocol 9335-2 wordt verwezen 

Verwijzingen geactualiseerd  redactionele aanpassing 
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Onderdeel protocol 9335-4 

(paginanummer versie 1.2) 

Oude tekst (versie 1.0) Nieuwe tekst (versie 1.2) Reden aanpassing / 

toelichting 
Gehele document - diverse wijzigingen geïntegreerd cf 

Wijzigingsblad d.d. 1-5-2013 
n.v.t. 

- termen rond leverancier, ontdoener, 

opdrachtgever e.d. verduidelijkt 
evenals rond samenstellen (in 
vergelijking met samenvoegen 
(zoals bedoeld in 9335-1) 

 

2.1 Begrippenlijst pag. 8 definities en begrippen definities geschrapt; verwijzing 

naar begrippen in BRL 9335 

redactionele aanpassing 

6.3.2 Benodigde gegevens pag. 13 kwaliteitsdocumenten voor grond 
en zand o.m productcertificaat 
basis van BRL 9321 of BRL 9313 
(deelcertificaat a) 
Voor compost: een RHP certificaat 
of een Branche-eigen Certificaat 

Compost (BCC) 

idem, BRL 9321 of BRL 9313 
(deelcertificaat III, IV of V). 
Voor compost: een RHP certificaat 
of Keurcompost certificaat 

actualisatie 

6.7.3 Keuringen bij 
meerdere samengestelde 
grondproducten 

par. 17 -  Wanneer bij een certificaathouder 
sprake is van meerdere 
productclusters en als voor elk 

productcluster een apart certificaat 

wordt verleend, dan wel apart op 
een certificaat wordt vermeld, dan 
moet elk productcluster 
(overeenkomstig par. 6.7.1. en 
6.7.2.) apart worden gekeurd en 
beoordeeld.. 
 

Toelichting: 
teelaarde, bomenzand, bomengrond en 
tuinaarde vallen onder één 
productcluster binnen het clusterbeheer 
van de BVOR. 

Tekst aangepast cf Wijzigingsblad 
bij BRL 1000 

7 Documentenoverzicht pag. 22 Lijst met documenten waarnaar in 
protocol 9335-4 wordt verwezen 

Verwijzingen geactualiseerd  redactionele aanpassing 
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Onderdeel protocol 9335-9 

(paginanummer versie 1.2) 

Oude tekst (versie 1.0) Nieuwe tekst (versie 1.2) Reden aanpassing / 

toelichting 
Gehele document - diverse wijzigingen geïntegreerd cf 

Wijzigingsblad d.d. 1-5-2013 
n.v.t. 

2.1 Begrippenlijst pag. 6 definities en begrippen definities geschrapt; verwijzing 

naar begrippen in BRL 9335 

redactionele aanpassing 

6.5 Toetsing pag. 11 Verwijzing naar RAW-bepalingen  idem, verwijzing naar versie 2010  actualisatie 

7 Documentenoverzicht pag. 13 Lijst met documenten waarnaar in 
protocol 9335-9 wordt verwezen 

Verwijzingen geactualiseerd en 
aangevuld met NEN 3832 

redactionele aanpassing 
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