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Van Protocol 9335-1 en 9335-2 zijn twee versies gepubliceerd, waarbij de eerste publicaties (van voor de inwerkingtreding) weggevallen verwijzingen bevatte. Dit is in de tweede publicatie 
rechtgezet.  
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BRL 9335, van versie 3.8 naar versie 4.0 

Paragraaf in versie 3.8 Paragraaf in versie 4.0 Beschrijving aanpassing in versie 4.0 

Algemeen Algemeen Nieuw: Engelstalige titel en samenvatting 

Algemeen Algemeen Tekst is beperkt tot de formele eisen en de daarbij behorende directe toelichting. Minder 
relevante teksten zijn hiermee vervallen. 
Passages over meer algemene samenhangende thema’s zijn vervallen 

Voorwoord Voorwoord Actualisatie en redactioneel 
Toevoeging overgangsregeling 

1.1 1.1 Onderwerp 
1.1.1 eisen 
1.1.2 kwaliteitsverklaringen 
1.1.3 erkende kwaliteitsverklaring  
1.1.4 grond en baggerspecie 
1.1.5 samenvoegen 
1.1.6 splitsen 
 

Paragraaf is verdeeld in subparagrafen i.v.m. leesbaarheid. 
 
Term grondbewijs is vervallen, hiervoor in de plaats Milieuhygiënische verklaring (geldt voor alle 
BRL-en en protocollen 
Toepassing van beeldmerk NL-BSB en KOMO is vervallen 
Toevoeging passage over samenvoegen, incl. randvoorwaarden. Verwezen wordt naar protocol 
9335-1 
Toevoeging passage over splitsen. Verwezen wordt naar protocol 9335-1 
Passages over relatie bodemkwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse is (incl. schema) vervallen. 

1.2 1.2 Toepassingsgebied Bij de borgingspunten is de lijst van kritische werkzaamheden die aantoonbaar bewaakt moeten 
worden aangepast. 
Schema samenhang werkzaamheden BRL9335 is vervallen 

(-) 1.3 Beheer Essentie: partij valt gedurende gehele proces onder certificaathouder, ongeacht of deze juridisch 
eigenaar is  

1.3 1.4 Hiërarchie in voorschriften Teksten zijn geactualiseerd 

1.4 1.5 Begrippen Lijst is uitgebreid . De uitbreiding is deels op basis van overheveling aparte lijsten vanuit 
protocollen. 

1.5 1.6 Afkortingen Geactualiseerd 

   

2.1 (-) Inhoud + tabel naar 2.2 verplaatst. 

2.2 2.2 Milieuhygiënische samenstellings- 
en emissie-eisen 

Tekst sterk ingekrompen. Oorspronkelijke teksten zijn vervangen door verwijzing naar Rbk/Bbk 
Toevoeging: tabel uit voorheen par 2.1 
Tabel uitgebreid met ‘aanvullende toetsings- en toepassingskaders’ 

2.3 2.3 Civieltechnische eisen Ongewijzigd 

2.4 2.1 Eisen aan productonderzoek Verwijzing naar Rbk m.b.t. samenstellings- en emissiewaarden is vervallen 
Toegevoegd: de genoemde normen in protocollen gelden ook voor certificaathouders 9335. 

(-) 2.4 Alternatieve werkwijzen Er wordt ingegaan op voorwaarden, rolverdeling certificaathouder, bevoegd gezag, 
opdrachtgever, schemabeheerder en certificatie-instelling alsmede het beheersingsmechanisme.  
Met de passage alternatieve werkwijzen worden innovaties gestimuleerd 

2.5  3.2 Proceseisen  Ongewijzigd 

2.6 (-) Vervallen, i.v.m. vervallen NL-BSB en KOMO bewijzen. 
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Paragraaf in versie 3.8 Paragraaf in versie 4.0 Beschrijving aanpassing in versie 4.0 

3.1 3.1 Borging eisen uit BRL 9335 Toevoeging: uitsluiten van eisen uit BRL is alleen mogelijk indien deze eisen binnen de BRL als 
‘optioneel’ worden geduid.  
Toevoeging: in een kwaliteitssysteem wordt BRL én protocollen (laatste is nieuw) tot 
paragraafniveau uitgewerkt. 

3.2 3.3 Procedures en werkinstructies Verplaatst naar 3.3 procedures en werkinstructies 
Opsomming is tekstueel verbeterd. Items zijn gesplitst. Eis tot geldig uittreksel KvK is vervallen 

3.3 3.4 Taken verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

Per functionaris zijn enkele eisen aangepast  

3.4 3.5 Opdrachtvorming Opdrachtvorming bij levering en bij acceptatie is samengevoegd. Voor eisen wordt verwezen 
naar de protocollen  
Nieuw: 3.5.1: werk voor derden.  
Betreft situatie waarin certificaathouder proces uitvoert, maar geen eigenaar van de grond is . 

3.5 Transport (-) Paragraaf is vervallen.  
Conform gewijzigde lijst in par 1.2 is transport niet meer een kritische werkzaamheid. Derhalve is 
er minder specifieke aandacht voor. Er zijn wel eisen opgenomen in de “Levering” (m.n. in de 
protocollen 

3.6 Grondbewijs 3.7 Milieuhygiënische verklaring 
 

Het Grondbewijs is vervangen door Milieuhygiënische verklaring 
De lijst met eisen aan het grondbewijs is vervallen. Hiervoor in de plaats komen de 
voorgeschreven formats in de diverse protocollen. 

3.7 Overige 
rapportagegegevens 

3.11 Informatie aan belanghebbenden Redactioneel aangepast 

3.8 Melden bij bevoegd 
gezag 

3.10 Meldplicht Meldplicht geldt voor toepasser. Verplichting voor certificaathouder om hier een register voor bij 
te houden vervalt. Wel moet certificaathouder hierover een ‘wenk’ op de milieuhygiënische 
verklaring opnemen. 

3.9 3.6 Uitbesteden van werkzaamheden Lijst van werkzaamheden die niet uitbesteed mogen worden is uitgebreid met ‘beslissen over 
splitsen of samenvoegen’ 

3.10 3.9 Overdracht van partijen grond of 
baggerspecie 

Paragraaf gesplitst in “overdracht voordat grond wordt toegepast” en “overdracht van niet-
gekwalificeerde partijen” 

3.11 Dossiervorming en 
documenten 

(-) Paragraaf vervallen. Eisen zijn verwerkt in protocollen (aparte paragraven)  

3.12 3.13 Gewijzigd in 3.13: Behandeling van klachten  
Rekenformulier en opmerkingen omtrent herkeuring 9335-2 vervallen. 
Nadere regels rond herkeuring 

3.13 3.14 Archivering Tekstueel aangepast. Toelichting is vervallen. 

 3.12 : informatie aan certificerende 
instelling 

Nieuwe paragraaf. Betreft het aan CI inzichtelijk kunnen maken van gekwalificeerde personen, 
afgegeven verklaringen , locaties en projecten 

   

Hoofdstuk 4  Vervallen. De eisen zijn elders (m.n. protocollen) opgenomen. 

   

Hoofdstuk 5 4. Eisen te stellen aan certificatie-
instelling 

De eisen aan certificering en certificatie-instelling zijn vrijwel ongewijzigd gebleven. Hierbij  
- Redactionele aanpassingen 

- Toevoeging  beoordelingssystematiek bij alternatieve werkwijzen 
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Paragraaf in versie 3.8 Paragraaf in versie 4.0 Beschrijving aanpassing in versie 4.0 

   

Hoofdstuk 6 5. Documentenoverzicht Overzicht documenten waarnaar in de BRL wordt verwezen is geactualiseerd 

   

Bijlage 1  (-) Vervallen (Model grondbewijs)  
Formats zijn in protocollen opgenomen 

(-) Bijlage 1: Eisen aan Milieuhygiënische 
verklaring 

Eisen deels ontleend aan ‘model grondbewijs’ en par 3.6 ‘Grondbewijs’ beiden uit vorige versie 

Bijlage 2 (-) Vervallen (model grondbewijs van afkeur) 

(-) Bijlage 2: Samenstelling 
Standaardpakket 

Toevoeging standaardpakketten voor analyse bodempakketten. Verdeling in pakketten A, C1, 
C2, C3, D. Tevens opgenomen de samenstelling van de somparameters bij analyses. 
De standaardpakketten zijn vervallen in de protocollen. Standaardpakket D is nieuw en ziet toe 
op partijen waarover onvoldoende voorinformatie bekend is. 

Bijlage 3  Bijlage 3: Projectenoverzicht Formats voor projectenoverzicht in protocol 9335-1 en 9335-2. 

Bijlage 4 (-) Vervallen: was eisen modelteksten aan NL-BSB-certificaat 

(-) Bijlage 4 Kwaliteitsverklaringen Bevat eisen voor productverklaringen 

Bijlage 5 (-) Vervallen: was eisen modelteksten aan KOMO-certificaat 

(-) Bijlage 5 Eisen aan gebruik SIKB-beeldmerk 
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Protocol 9335-1 van versie 3.4 naar versie 4.0 

Paragraaf in versie 3.4 Paragraaf in versie 4.0 Beschrijving aanpassing in versie 4.0 

Algemeen Algemeen Nieuw: Engelstalige titel en samenvatting 

Algemeen Algemeen Tekst is beperkt tot de formele eisen en de daarbij behorende directe toelichting. Minder 
relevante teksten zijn hiermee vervallen. 
Passages over meer algemene samenhangende thema’s zijn vervallen 

Voorwoord Voorwoord Actualisatie en redactioneel 
Toevoeging overgangsregeling 
 

1.1 1.1 Doelstelling Uitsluitingen (waar is protocol niet op van toepassing) zijn vervallen 
Tabel bodemkwaliteitsklassen vanuit Bbk is vervallen.  

1.2 1.2 Werkingsgebied Tekst over beheer van de partij is vervallen (was reeds opgenomen in BRL)  

2 2 Begrippen en afkortingen Deze zijn vervallen. Verwezen wordt naar de BRL. Dit zorgt voor meer eenheid in het schema 

3 3 Plaats van protocol in zorgsysteem Redactionele wijzigingen 

4 4 Verantwoordelijkheden Beperkt tot taken, verantwoordelijkheden n bevoegdheden. Er zijn geen opleidingseisen meer 
opgenomen (staan reeds in BRL) 

5 5 Apparatuur en hulpmiddelen Vervallen opmerking dat er vanuit wordt gegaan dat apparatuur en hulpmiddelen voldoen aan de 
eisen die daaraan gesteld worden in documenten (protocol 1001) voor monsterneming en 
analyse 

6.1 6.1.1 Benodigde voorinformatie 
6.1.2 Aanbieding 

Tekst gebruik certificaat bij opdrachtvorming is vervallen, zit in BRL 
Paragraaf is gesplitst in beoordeling voorinformatie en (informatie bij) aanbieding 

6.2 6.1.1 Voorinformatie is opgenomen in par 6.1.2 

6.3 6.2 Ingangscontrole en eindacceptatie toegevoegd een sub paragraaf over pre kwalificeren 

6.4 6.3 Samenvoegen Toegevoegd is kwalificeren bij Gebiedsspecifiek toepassingskader 

6.5 6.4 Monsterneming t.b.v. kwalificatie Voorwaarden voor uitbesteding monsterneming zijn opgenomen/verduidelijkt. 

6.6 6.5  Analyse Eisen aan herkeuring opgenomen/verduidelijkt 

6.7 6.6 Toetsing en kwalificatie Inhoudelijke eisen zijn vervallen, er wordt volstaan met verwijzing naar Bbk/Rbk 

6.8 6.7 Na kwalificatie samenvoegen van 
partijen 

Stelt meer eenduidige voorwaarden voor samenvoegen van reeds gekwalificeerde partijen. 
 

6.8 6.9 Splitsen van partijen Onderscheid splitsen enkelvoudige / meervoudige partijen 

6.9 6.8 Partijbeheer  Duidelijker onderscheid voor voorwaarden bij beheer, opslag, zeven en opslag bij derden. 

6.10 6.10 Opdrachtvorming t.b.v. levering 
6.11 Verstrekken milieuhygiënische 
verklaring 
6.12 Leveringsverklaring 
  

Bestemmingsadvies is als ‘wenk’ opgenomen in het format van de verklaring 

6.11 Onderwerp transport is geen onderdeel van BRL 

6.12 Het oude grondbewijs is vervallen. Dit moest afgegeven worden bij overdracht. Hiervoor in de 
plaats de MHV. Deze moet afgegeven worden voorafgaand aan de levering. 
Er is een aparte leveringsverklaring. Deze moet uiterlijk 4 weken na laatste levering aangereikt 
zijn aan afnemer. 

6.13 6.13 Administratie en registratie Eisen zijn verduidelijkt en geactualiseerd 

6.14 (-) Opgenomen in 6.11 verstrekken MHV 

6.15 (-) Meldingen aan Bodem+ zijn in BRL opgenomen. 

7 7. documentenoverzicht Geactualiseerd 
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Paragraaf in versie 3.4 Paragraaf in versie 4.0 Beschrijving aanpassing in versie 4.0 

Bijlage 1 (-) Betrof samenstelling standaardpakket, is opgenomen in de BRL 

 Bijlage 1 Modelverklaring Standaardformats Milieuhygiënische verklaring 9335-1 
Gecombineerde verklaring 9335-1 / 9335-9 is vervallen 
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Protocol 9335-2 van versie 3.4 naar versie 4.0 

 

Paragraaf in versie 3.4 Paragraaf in versie 4.0 Beschrijving aanpassing in versie 4.0 

Algemeen Algemeen Nieuw: Engelstalige titel en samenvatting 

Algemeen Algemeen Voorwoord is beperkt tot feitelijke mededelingen 
“Samenhang met wetgeving” en “voordelen certificering conform BRL 9335” is opgenomen in 
BRL 

Voorwoord Voorwoord Actualisatie en redactioneel 
Toevoeging overgangsregeling 
 

1.1 1.1 Doelstelling Uitsluitingen (waar is protocol niet op van toepassing) zijn vervallen 
Tabel bodemkwaliteitsklassen vanuit Bbk is vervallen.  

1.2 1.2 Werkingsgebied Tekst over beheer van de partij is vervallen (was reeds opgenomen in BRL)  

2 2 Begrippen en afkortingen Deze zijn vervallen. Verwezen wordt naar de BRL. Dit zorgt voor meer eenheid in het schema 

3 3 Plaats van protocol in zorgsysteem Redactionele wijzigingen 

4 4 Verantwoordelijkheden Ipv verantwoordelijkheden worden taken van de betrokken functionarissen beschreven. Voor 
opleidingseisen wordt verwezen naar BRL 

5 5 Apparatuur en hulpmiddelen Verwijzing naar andere certificatieschema’s dan BRL 9335 is vervallen. 
Wel is opgenomen dat grondreiniging onder erkenning BRL 7500 plaatsgevonden moet hebben 

6.1 6.1 Benodigde voorinformatie voor 
grond uit projecten 

Tekst gebruik certificaat bij opdrachtvorming is vervallen, zit in BRL 
Paragraaf is gesplitst in beoordeling voorinfomratie en (informatie bij) aanbieding 

6.2 6.1 Benodigde voorinformatie voor 
grond uit projecten 

 

6.3 6.1.1 verwachtingenkaart voor in situ 
bodem 

 

6.4 6.1.2 verwachtingenkaart voor grond in 
depot 

 

6.5 6.1.3 verwachtingenkaart voor in situ 
baggerspecie 

 

6.6   

6.6.1 6.4.1 Omvang partij  

6.6.2 6.4.2 Benodigde gegevens partij  

6.6.3 6.5 Monstermening  

6.7 6.6 Analyse Eisen aan herkeuring opgenomen 

6.8 6.7 Keuringsfrequentie Kueringssystamatiek is licht aangepast 

6.9 6.8 Uitvoeringsfase voor grond in 
projecten 

Toelichting is vervallen 
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Paragraaf in versie 3.4 Paragraaf in versie 4.0 Beschrijving aanpassing in versie 4.0 

6.9 Productie grond uit 
reinigingsinstallaties 

 

6.10 6.10: samenvoegen van eenheden 
(betreft een verbodsbepaling) 

 

6.11 Splitsen van partijen (toegestaan mits 
sluitende registratie) 

 

6.11 
6.12 
6.13 

Zijn opgegaan in in par 6.12 
(opdrachtvorming tbv levering), 6.13 
(verstrekken MHV) en 6.14 
(leveringsverklaring). 

Eisen zijn iets gewijzigd, toegespitst op MHV ipv grondbewijs, transport is vervallen als onderdeel 
van de BRL 

6.14 6.15 Administratie en registratie Eisen zijn geactualiseerd 

6.15 (-) Opgenomen in 6.13 (verstrekken MHV) 

6.16 (-) Meldingen aan Bodem+ zijn opgenomen in BRL 

7 7. documentenoverzicht Geactualiseerd 

Bijlage 1 (-) Betrof criteria keuring op variabelen: vervallen 

Bijlage 2 (-) Betrof criteria keuring op attributen: vervallen 

Bijlage 3 (-) Betrof samenstelling standaardpakket, is opgenomen in de BRL 

 Bijlage 1 Modelverklaring Standaardformats Milieuhygiënische verklaring 9335-2 
Gecombineerde verklaring 9335-1 / 9335-9 is vervallen 
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Protocol 9335-4 van versie 1.2 naar versie 4.0 

Paragraaf in versie 1.2 Paragraaf in versie 4.0 Beschrijving aanpassing in versie 4.0 

Algemeen Algemeen Nieuw: Engelstalige titel en samenvatting 

Algemeen Algemeen Voorwoord is beperkt tot feitelijke mededelingen 
“Samenhang met wetgeving” en “voordelen certificering conform BRL 9335” is opgenomen in 
BRL 

Voorwoord Voorwoord Actualisatie en redactioneel 
Toevoeging overgangsregeling 
 

1.1 1.1 Doelstelling Tekst is ingekort. Algemene beschouwing is vervallen 

1.2 1.2 Werkingsgebied Tekst is ingekort. Algemene beschouwing is vervallen 

1.3 (-) Toelichting is vervallen 

2 2 Begrippen en afkortingen Deze zijn vervallen. Verwezen wordt naar de BRL. Dit zorgt voor meer eenheid in het schema 

3 3 Plaats van protocol in zorgsysteem Redactionele wijzigingen 

4 4 Verantwoordelijkheden Ipv verantwoordelijkheden worden taken van de betrokken functionarissen beschreven. Voor 
opleidingseisen wordt verwezen naar BRL 

5 5 Apparatuur en hulpmiddelen Verwijzing naar andere certificatieschema’s (1001 voor monsterneming) dan BRL 9335 is 
vervallen. 

 6.1 Productdefinitie Dient om (de parameters van) het product eenduidig vast te leggen in het eigen systeem, 
ongeacht eventuele handslnamen 

 6.2 Clusterorganisatie Was reeds toegestaan, middels deze paragraaf wordt dit expliciet gemaakt alsmede aan welke 
voorwaarden deze organisatie (organisatieverband) moet voldoen. 

6.1 (-) Tekst gebruik certificaat bij opdrachtvorming is vervallen, zit in BRL 
Paragraaf is gesplitst in beoordeling voorinformatie en (informatie bij) aanbieding 

6.2 6.3 Voorinformatie  

6.3 6.4 Ingangscontrole en feitelijke 
acceptatie 

 

6.4 6.5 Opslag en samenstellen 
geaccepteerde deelstromen 

 

6.5 6.6 Monsterneming  

6.6 6.7 Analyse De verwijzing inzake “meetwaarden kleiner dan de bepalingsgrens” vervallen. 

6.7 6.8 Keuringsfrequentie Toegevoegd: Eisen bij keuringen bij meerdere samengestelde grondproducten 

6.8 6.9 Toetsing De eisen zijn vervallen, hiervoor wordt verwezen naar eisen uit Rbk/Bbk 

6.9 6.10 Splitsen   Oude paragraaf betrof zowel Opslag als splitsen. Eisen aan opslaan zijn vervangen door eis dat 
voor elke partij een sluitende registratie wordt gevoerd. 

6.10 
6.11 

6.11 Opdrachtvorming tbv levering 
6.12 Verstrekken MVK 
6.13 Leveringsverklaring 

Eisen zijn geactualiseerd 

6.12 6.14 Administratie en registratie Eisen zijn geactualiseerd 

6.13 (-) Opgenomen in 6.12 (verstrekken MHV) 

6.14 (-) Meldingen aan Bodem+ zijn opgenomen in BRL 
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Paragraaf in versie 1.2 Paragraaf in versie 4.0 Beschrijving aanpassing in versie 4.0 

7 7. documentenoverzicht Geactualiseerd 

Bijlage 1 (-) Betrof samenstelling standaardpakket, is opgenomen in de BRL 

 Bijlage 1 Modelverklaring Standaardformats Milieuhygiënische verklaring 9335-4 
Gecombineerde verklaring 9335-4 / 9335-9 is vervallen 
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Protocol 9335-9 van versie 1.2 naar versie 4.0 

Paragraaf in versie 1.2 Paragraaf in versie 4.0 Beschrijving aanpassing in versie 4.0 

Algemeen Algemeen Nieuw: Engelstalige titel en samenvatting 

Algemeen Algemeen Tekst is beperkt tot de formele eisen en de daarbij behorende directe toelichting. Minder 
relevante teksten zijn hiermee vervallen. 
Passages over meer algemene samenhangende thema’s zijn vervallen 

Voorwoord Voorwoord Actualisatie en redactioneel 
Toevoeging overgangsregeling 
 

1.1 1.1 Doelstelling Redactionele wijzigingen 

1.2 1.2 Werkingsgebied Toevoeging dat protocol niet geldt voor Grond in relatie tot CPR 
Toevoeging dat protocol voor (met name genoemde) civieltechnische kwalificaties conform RAW 
wel gebruikt kan worden. Tabel met RAW-kwalificaties opgenomen 

2 2 Begrippen en afkortingen Deze zijn vervallen. Verwezen wordt naar de BRL. Dit zorgt voor meer eenheid in het schema 

3 3 Plaats van protocol in zorgsysteem Redactionele wijzigingen 

4 4 Verantwoordelijkheden Gesplitst in 4.1 (T.V.B’s) en 4.2 (Opleidingseisen). Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. 

5 5 Apparatuur en hulpmiddelen Vervallen opmerking dat er vanuit wordt gegaan dat apparatuur en hulpmiddelen voldoen aan de 
eisen die daaraan gesteld worden in documenten voor monsterneming en analyse 

6.1 6.1 Benodigde voorinformatie  Benodigde voorinformatie bij partij: redactioneel aangepast, eis transparanter opgesteld. 

6.2 (-) Verplaatst naar nieuwe 6.3 

6.3 6.2 Monsterneming Redactionele wijzigingen 

(-) 6.3 Keuringsfrequentie Komt deels uit  oude 6.2. Daarnaast nuance dat keuringsfrequentie mag worden aangepast aan 
frequentie van 9335-1, -2 of -4 (al naar gelang van toepassing) mbt milieuhygiënische kwalificatie 

6.4 6.4 Onderzoek naar civieltechnische 
eisen 

Verwijzing naar RAW geactualiseerd, tekst redactioneel aangepast. 

6.5 6.5 Toetsing Verwijzing naar RAW geactualiseerd 
Verwijzing naar NEN-EN 13242 vervallen (ivm CPR, zie 1.2) 
Tekst voorts ingekort.  

6.6 6.6 Opslag na keuring, depotbeheer en 
transport 

Redactioneel 

6.7 6.7 Verstrekken civieltechn. verklaring Grondbewijs vervalt. Wordt vervangen door Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 . Voor format 
wordt verwezen naar bijlage 1 

 

 


