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Overzicht wijzigingen Ontwerp-BRL 9335 versie 3.9/c12 tov BRL 9335 versie 3.8 
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 Actualisatie en redactioneel 
 

 

1.1 Term grondbewijs is vervallen, hiervoor in de plaats 
Milieuhygiënische verklaring (geldt voor alle BRL-en en protocollen 
Toevoeging passage over samenvoegen 
Toevoeging passage over splitsen 
Passage over relatie bodemkwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse 
is (incl. schema) vervallen. 

In par 1.1 2 worden certificaten met 
beeldmerk NL-BSB en KOMO beschreven. 
Afhankelijk van de reactie op de markt over 
de aparte vragen over deze beeldmerken, 
kunnen deze passages aangepast worden.  

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

 

(-) Niuewe paragraaf over beheer: partij valt gedurende gehele proces 
onder certificaathouder, ongeacht of deze juridisch eigenaar is  

 

1.3 Gewijzigd in 1.4 Hiërarchie in voorschriften 
Teksten zijn geactualiseerd 

 

1.4 Gewijzigd in 1.5 Begrippen 
Lijst is uitgebreid 

Uitbreiding deels op basis van overheveling 
aparte lijsten vanuit protocollen. 

1.5 Gewijzigd in 1.6 afkortingen  

   

2.1 Algemeen: tabel is verplaatst naar par 2.2  

2.2 Oorspronkelijke teksten zijn vervangen door verwijzing naar 
Rbk/Bbk 
Toevoeging: tabel uit voorheen par 2.1  

 

2.3 Ongewijzigd  

2.4 Verplaatst naar par 2.1  

2.5 Verplaatst naar par 3.2  
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Hoofdstuk/paragraaf in 
huidige versie 

Beschrijving aanpassing in ontwerpversie Opmerkingen 

2.6 Is gewijzigd 2.4 (relatie NL-BSB / KOMO) met BRL Afhankelijk van de reactie op de markt over 
de aparte vragen over deze beeldmerken, 
kan deze paragraaf aangepast worden 

(-) Nieuw: paragraaf alternatieve werkwijze  Met de passage alternatieve werkwijzen 
worden innovaties gestimuleerd 

3.1 Enige redactionele aanpassingen, waaronder optioneel uitsluiten 
eisen (indien uit tekst blijkt dat dit mogelijk is), in 
kwaliteitssysteem wordt BRL én protocollen (laatste is nieuw) tot 
paragraafniveau uitgewerkt. 

 

3.2 Gewijzigd in 3.3 procedures en werkinstructies  

3.3 Gewijzigd in 3.4 Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Per functionaris zijn enkele eisen aangepast  

 

3.4 Gewijzigd in 3.5 Opdrachtvorming 
Paragraaf is ingedikt, deel van de eisen is in de protocollen 
verwerkt 
Nieuwe subparagraaf: werk voor derden. Betreft situatie waarin 
certificaathouder proces uitvoert, maar geen eigenaar van de 
grond is . 

 

3.5 Transport 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) Gewijzigd in par 3.7 Milieuhygiënische verklaring 
Lijst met eisen is vervallen. Deze zijn verwerkt in de 
voorgeschreven formats in de diverse protocollen. 

 

3.7 Overige 
rapportagegegevens 

Gewijzigd in 3.11 Informatie aan belanghebbenden  

3.8 Melden bij bevoegd gezag Gewijzigd in 3.10  Meldplicht (tekst deels aangepast)  

3.9 Gewijzigd in 3.6 Uitbesteding van werkzaamheden  

3.10 Gewijzigd in 3.9 Overdracht van partijen grond of baggerspecie 
Paragraaf gesplitst in “overdracht voordat grond wordt toegepast” 
en “overdracht van niet-gekwalificeerde partijen” 
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Hoofdstuk/paragraaf in 
huidige versie 

Beschrijving aanpassing in ontwerpversie Opmerkingen 

3.11 Dossiervorming en 
documenten 

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

 

(-) Nieuw 3.12 : informatie aan certificerende instelling  

3.12 Gewijzigd in 3.13: Behandeling van klachten  
Tekstueel aangepast 
Vervallen specifieke opmerking over herkeuring in 9335-2 

 

3.13 Gewijzigd in 3.14: Archivering (bevat één eis, afkomstig uit oude 
paragraaf 2.1 

 

Hoofdstuk 4 Vervallen Eisen zijn elders (vooral protocollen) 
opgenomen. 

Hoofdstuk 5 Dit is vrijwel ongewijzigd, m.u.v.: 
- Toevoeging auditsystematiek bij alternatieve werkwijzen 

 

Bijlage 1  Vervallen (Model grondbewijs) Formats zijn in protocollen opgenomen, 
eisen in nieuwe bijlage 1 

Bijlage 2 Vervallen (model grondbewijs van afkeur)  

(-) Bijlage 1: Eisen aan Milieuhygiënische verklaring  

(-) Bijlage 2: Samenstelling Standaardpakket (overgenomen uit protocollen) 

Bijlage 3  Bijlage 3: Gehandhaafd (Projectenoverzicht bij 9335-1/2)  

Bijlage 4 Bijlage 4: Gehandhaafd (model NL-BSB-certificaat) Afhankelijk van de reactie op de markt over 
de aparte vragen over dit beeldmerk kan 
deze bijlage vervallen. 

Bijlage 5 Bijlage 5: Gehandhaafd (model KOMO-certificaat) Afhankelijk van de reactie op de markt over 
de aparte vragen over dit beeldmerk kan 
deze bijlage vervallen 

 


