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Wijziging nummer: 1 
 

Datum vaststelling:  28 maart 2019 
Datum in werking treden:  9 juni 2020 
 

Van toepassing op 
- Protocol 9335-1, par 6.3.2, 6.4 en 6.7 

 

Achtergrond wijziging: 
De teksten in Protocol 9335-1 lijken elkaar tegen te spreken met betrekking het kwalificeren van 
samengevoegde grond.  
In 6.4 wordt geëist dat er altijd een partijkeuring uitgevoerd wordt. In 6.7 wordt geëist dat de 
certificaathouder bij het samenvoegen van partijen grond die zijn voorzien van een 
milieuhygiënische verklaring op grond van een Bodemkwaliteitskaart, de nieuw ontstane partij 
voorziet van een nieuwe milieuhygiënische Verklaring, waarbij een keuring niet wordt 
voorgeschreven. Bovendien wordt gesuggereerd dat  een dergelijke partij na samenvoegen via een 
AP04-keuring nog gunstiger gekwalificeerd kan worden. 
Met de wijzigingen wordt deze tegenstelling opgeheven.  
 

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd 
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald): 
 
Protocol 9335-1, par 6.3.2 
 
Naast het samenvoegen tot maximaal 25 m3 en het samenvoegen conform paragraaf 6.3.1, mag de 
certificaathouder partijen uitsluitend samenvoegen tot een partij van maximaal 2.000 ton indien alle 
deelpartijen zijn: 
• gepre-kwalificeerd overeenkomstig paragraaf 6.2 of 6.3.1, en 
• ingedeeld in dezelfde bodemkwaliteitsklasse of, indien van toepassing, de geldende lokale 

maximale waarden in overeenstemming met paragraaf 6.3.3. 
 
Toelichting: 
Dit is de achtergrondwaarde (schone grond), klasse wonen, klasse industrie bij toepassen op de landbodem 
en achtergrondwaarde (schone baggerspecie), klasse A en klasse B bij toepassen op de waterbodem. 

 
De samengestelde partij krijgt dezelfde pre-kwalificatie als de oorspronkelijke partijen. 
 
De tot stand gekomen partij van maximaal 2.000 ton moet altijd volledig worden onderzocht zoals 
beschreven in dit protocol. De kwaliteit van de samengevoegde partij mag nooit gunstiger worden 
gekwalificeerd dan de kwaliteit van de individuele partijen voor samenvoeging. 
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Indien er partijen worden samengevoegd die nog niet voorzien zijn van een milieuhygiënische 
verklaring dan valt deze samenvoeging onder par 6.3.2. 
Indien er partijen uitsluitend worden samengevoegd waarvan de kwaliteit al is vastgelegd in een 
milieuhygiënische verklaring dan valt de samenvoeging onder par 6.7.  
 
 
Protocol 9335-1, par 6.4 
Elke partij grond of baggerspecie die door de certificaathouder onder paragrafen 6.1 tot en met 6.3 
van dit protocol wordt geproduceerd, moet worden gekwalificeerd door middel van een 
partijkeuring. Tevens is het toegestaan partijen die conform paragraaf 6.7 na kwalificatie zijn 
samengevoegd wederom te kwalificeren volgens paragrafen 6.4 t/m 6.6. 
Bij het kwalificeren van samengevoegde partijen mag de partij nooit gunstiger worden 
gekwalificeerd dan de kwaliteit van de individuele partijen voor samenvoeging. 
 
 
Protocol 9335-1, par 6.7 

Het is toegestaan partijen van gelijke milieuhygiënische kwaliteit fysiek samen te voegen die 
voorzien zijn van een geldige AP04-keuring, milieuhygiënische verklaring op grond van een 
Bodemkwaliteitskaart of een door een derde uitgevoerde partijkeuring: 

• Milieuhygiënische Verklaring BRL 9335, 

• partijkeuring conform protocol 1001, 

• milieuhygiënische verklaring op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart.  
 

Hieruit moet blijken dat de partijen geschikt zijn voor toepassing conform het Bbk, indien deze in 
dezelfde bodemkwaliteitsklasse zijn ingedeeld. Hierbij gelden tevens de volgende voorwaarden: 

• conform paragraaf 6.3.5 gelegaliseerde partijen komen niet in aanmerking voor verdere 
samenvoeging; 

• partijen voorzien van een milieuhygiënische verklaring op grond van een vastgestelde 
Bodemkwaliteitskaart mogen alleen worden samengevoegd met andere partijen met een 
milieuhygiënische verklaring op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart waarbij 
de partijen zijn ingedeeld in dezelfde kwaliteitsklasse. De Bodembeheernota’s die 
betrekking hebben op de locaties van herkomst moeten voor al de individuele partijen voor 
samenvoegen het toepassen binnen het beheergebied toestaan. 

• partijen voorzien van een milieuhygiënische verklaring op grond van een vastgestelde 
Bodemkwaliteitskaart afkomstig uit een zone waarvoor lokale maximale waarden (LMW) 
zijn vastgesteld, mogen enkel worden samengevoegd met andere partijen met een 
milieuhygiënische verklaring op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart uit 
diezelfde zone. 

 
Opmerking: 
Partijen met een milieuhygiënische verklaring kunnen ook een gedeelte zijn van een AP04 
gekeurde partij. 
 
De certificaathouder maakt voor een conform deze paragraaf samengevoegde partij een nieuwe 
Milieuhygiënische Verklaring BRL 9335 op. Indien de partij niet opnieuw wordt gekwalificeerd 
conform paragraaf 6.4 t/m 6.6, dan mag de partij nooit gunstiger worden gekwalificeerd dan de 
kwaliteit krijgt de partij dezelfde kwaliteit als de milieuhygiënische verklaringen van de individuele 
partijen voor samenvoegen. 
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Wijziging nummer: 2 
 

Datum vaststelling:  28 maart 2019 
Datum in werking treden:  9 juni 2020 
 

Van toepassing op 
- BRL 9335, par 3.4 
- Protocol 9335-1, par 6.2.3 
 

Achtergrond wijziging: 
In de protocollen 9335 is sprake van monsterneming voor indicatieve keuring. Uit de teksten zou 
ten onrechte afgeleid kunnen worden dat de persoon die deze monsterneming voor indicatieve 
keuringen verricht, moet voldoen aan de eisen zoals die gelden voor een (geregistreerde) 
monsternemer bij Protocol 1001. Met de wijziging wordt verduidelijkt dat dit niet het geval is. 

 
Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd 
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald): 
 
BRL 9335, par 3.4 
 
Monsternemer 
Taken/bevoegdheden:  
• uitvoering monsterneming conform de richtlijnen, met uitzondering van indicatieve 

monsterneming volgens paragraaf 6.2.3 van protocol 9335-1. 
 
Basiseisen: 
• werk- en denkniveau op MBO-niveau (bij voorkeur verkregen door een MBO-opleiding milieu-

/civiele- of cultuurtechniek); 
• kennis en praktijkervaring van BRL SIKB 1000 en protocol 1001. De praktijkervaring dient voor 

kwalificatie te worden opgedaan door ten minste 5 aparte monsternemingen onder begeleiding 
van een gekwalificeerde medewerker; 

• kennis van de relevante aspecten van BRL 9335; 
• kennis van het eigen kwaliteitssysteem; 
• kennis van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit. 
Voor de persoon die uitsluitend monsters neemt voor indicatieve keuringen conform paragraaf 6.2.3 
uit protocol 9335-1 zijn bovenstaande basiseisen niet van kracht. 
 
 
 
Protocol 9335-1, par 6.2.3 
 
Bij de indicatieve partijkeuring dient de volgende strategie te worden gehanteerd: 

• […] 
• De persoon die de monsters monsternemer hoeft voor de indicatieve keuring neemt, hoeft 
niet erkend geregistreerd te zijn als monsternemer conform BRL SIKB 1000. 
• […] 
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Wijziging nummer: 3 
 

Datum vaststelling:  28 maart 2019 
Datum in werking treden:  9 juni 2020 
 
 

Van toepassing op 
- BRL 9335, par 3.4 

 

Achtergrond wijziging: 
Verwezen wordt naar een verouderde versie van de CROW-richtlijn 132. Deze is per 31-12-2018 
niet meer van kracht. De juiste verwijzing moet zijn naar CROW-richtlijn 400. 

 
Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd 
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald): 
 
BRL 9335, par 3.4 
 
Depotbeheerder / partijbeheerder 
Taken/bevoegdheden: 
• verificatie ten behoeve van eindacceptatie; 
• identificatie partijen op depot of in het veld; 
• overslag en opslag van partijen grond; 
• controleren (op locatie) op de naleving van de voorschriften van deze BRL. 
Basiseisen: 
• ervaren MBO-werk-/denkniveau; 
• aantoonbaar op de hoogte van de betreffende actuele wet- en regelgeving; 
• kennis van de relevante aspecten van BRL 9335; 
• kennis van CROW publicatie P132 CROW publicatie 400; 
• in bezit van een basis-VCA-certificaat; 
• minimaal 1 jaar werkervaring met bodemonderzoek en/of grondverzet e.d. 
 
 

 


