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Overzicht wijzigingen Ontwerp-Protocol 9335-9 versie 3.9/c12 tov Protocol 9335-9, versie 1.2 
Hoofdstuk/paragraaf in 
huidige versie 

Beschrijving aanpassing in ontwerpversie Opmerkingen 

Algemeen Engelse titel + engelse samenvatting  

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

Minder relevante teksten zijn hiermee 
vervallen. 

Voorwoord Redactionele wijzigingen  

1.1 Redactionele wijzigingen  

1.2 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. 

Gevolg van CPR is dat er niet meer gekeurd 
kan worden voor NEN 13242 

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

Dit zorgt voor meer eenheid in het gehele 
certificatieschema. 

3 -  

4 (-)  

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

 

6.2 Opslag en samenvoeging: geen aanpassingen  

6.3 Monsterneming: eis meer expliciet gemaakt. Bovengrens op 
partijgrootte op 10.000 ton gesteld. 

 

(-) Nieuw: 6.4 Keuringsfrequentie: verwezen wordt naar 
keuringsfrequentie bij 9335-1 /-2 resp. -4 

 

6.4 Gewijzigd 6.5 Onderzoek van civieltehcnische eigenschappen. 
Verwijzing naar RAW geactualiseerd, tekst redactioneel aangepast. 

 

6.5 Gewijzigd 6.6 Toetsing:  
Verwijzing naar RAW geactualiseerd 
Verwijzing naar NEN-EN 13242 vervallen (ivm CPR, zie 1.2) 

 

6.6 Gewijzigd 6.7 Opslag na keuring, depotbeheer en transport:  
(-) 
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Hoofdstuk/paragraaf in 
huidige versie 

Beschrijving aanpassing in ontwerpversie Opmerkingen 

6.7 Gewijzigd 6.8 erstrekken Milieuhygiënische verklaring BRL 9335  
(ipv grondbewijs) 
Eisen zijn vervallen, deze zijn reeds opgenomen in modelformats 

 

 


