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Overzicht wijzigingen Ontwerp-Protocol 9335-1 versie 3.9/c12 tov Protocol 9335-1, versie 3.4 
Hoofdstuk/paragraaf in 
huidige versie 

Beschrijving aanpassing in ontwerpversie Opmerkingen 

Algemeen Engelse titel + engelse samenvatting  

 Tekst is beperkt tot de formele eisen en de daarbij behorende 
directe toelichting.  
Eisen zijn eenduidiger geformuleerd 
Passages over meer algemene samenhangende thema’s zijn 
vervallen. 

Minder relevante teksten zijn hiermee 
vervallen. 

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

 

1.1 / 1.2 Tabel bodemkwaliteitsklassen vanuit Bbk is vervallen.   

2.1/2.2 Begrippenlijst / lijst met afkortingen zijn vervallen. Er wordt 
verwezen naar BRL 

Dit zorgt voor meer eenheid in het gehele 
certificatieschema. 

3 -  

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

 

5 Verwijzing naar andere certificatieschema’s dan BRL 9335 is 
vervallen. 

 

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

 

6.2 Voorinformatie is opgenomen in par 6.1.2  

6.3 Ingangscoontrole is opgenomen in par 6.2, toegevoegd een 
subparagraaf over prekwalificeren 

 

6.4 Wordt 6.3 Samenvoegen 
Toegevoegd is kwalificeren bij Gebiedsspecifiek toepassingskader 

 

6.5 Wordt 6.4 monsterneming voor kwalificatie 
Voorwaarden voor uitbesteding monsterneming zijn opgenomen. 

 

6.6 Wordt 6.5 analyses 
Eisen aan herkeuring opgenomen. 

 

6.7 Wordt 6.6 Toetsing en kwalificatie (was 6.7 Toetsing)  
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Hoofdstuk/paragraaf in 
huidige versie 

Beschrijving aanpassing in ontwerpversie Opmerkingen 

Inhoudelijke eisen zijn vervallen, er wordt volstaan met verwijzing 
naar Bbk/Rbk 

6.8 Wordt 6.7: Na kwalificatie samenvoegen van partijen 
Stelt meer eenduidige voorwaarden voor samengoeven van reeds 
gekwalificeerde partijen. 
 
Wordt 6.9 Splitsen van partijen 
Onderscheid splitsen enkelvoudige / meervoudige partijen 

 

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

 

6.10 / 6.11 6.12 
(Bestemmingsadvies / 
transport / levering) 

Zijn opgegaan in in par 6.10 (opdrachtvorming tbv levering), 6.11 
(verstrekken MVK) en 6.12 (leveringsverklaring). 
Eisen zijn gewijzigd. 

 

6.13 Is gewijzigd in 6.13 Administratie en registratie 
Eisen zijn geactualiseerd  

 

Bijlage 1 samenstelling 
standaardpakketten 

Vervallen Opgenomen in BRL 

Nieuw: Standaardformats Milieuhygiënische verklaring 9335-1 / 9335-1 & 
9335-9 

Let op: aparte vraag in reactieronden over 
gebruik beeldmerken 

   

 

 


