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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 kan 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:
Datum in werking treden:

28 maart 2019
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:
Datum in werking treden:

28 maart 2019
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.
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Wijziging nummer: 4
Datum vaststelling:
Datum in werking treden:

27 februari 2020
Datum opname Regeling Bodemkwaliteit

Van toepassing op
- BRL 9335
- Protocol 9335-1
- Protocol 9335-2
- Protocol 9335-4
- Protocol 9335-9
Achtergrond wijziging:
Met de implementatie van de Omgevingswet per 1-1-2021 en de daarmee samenhangende
regelgeving, is de wettelijke aansluiting van de BRL en protocollen niet meer actueel. Tevens
ontstaat er met de Omgevingswet een (deels) afwijkend begrippenkader.
Met de wijzigingen in het Wijzigingsblad sluiten de documenten aan op de nieuwe situatie.
Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

BRL 9335
Generieke vervanging van de termen “Milieuhygiënische verklaring BRL 9335” en “Milieuhygiënische
verklaring” door de term “Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335”.

BRL9335, voorwoord
[…]
Certificering conform deze versie van de BRL 9335 biedt voordelen, zoals:
•
begeleiding van de grondstromen van eerste moment van vrijkomen tot en met de levering,
inclusief zeven, samenvoegen van partijen en tijdelijke opslag. Dit bevordert de juiste
afhandeling en de transparantie bij het omgaan met grondstromen;
•
de voorgeschreven uitvoering van werkzaamheden binnen het certificatieschema kan bij het
verlenen van een milieuvergunning door de vergunningverlener worden benut. Dit kan ook
zorgen voor meer uniformiteit tussen de milieuvergunningen in de branche;
•
aanbieders van grond kunnen vertrouwen op een correcte behandeling door de
certificaathouder;
•
afnemers van het product kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de geleverde grond en
baggerspecie;
•
certificering kan leiden tot een effectiever proces en daarmee tot kostenbesparing;
•
het bevoegd gezag kan vertrouwen op een correcte naleving van de wet- en regelgeving.
[…]
BRL 9335, par 1.1.1
In dDeze BRL en de bijbehorende protocollen bevatten zowel private eisen als alle relevante
wettelijke eisen met betrekking tot de milieuhygiënische eigenschappen van grond en baggerspecie
die voortvloeien uit het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling
bodemkwaliteit.
BRL 9335, par 1.1.1
[…]
BRL 9335 sluit aan bij de eisen in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Regeling bodemkwaliteit
(Rbk) ten aanzien van het afgeven van een Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 voor de
milieubelastende activiteiten ‘toepassen van grond en baggerspecie’ conform par 4.124 Besluit
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activiteiten leefomgeving (Bal) en ‘toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen’ conform par
4.125 Bal. BRL 9335 wordt benoemd in Rbk bijlage C, categorie 2 respectievelijk categorie 18.

BRL 9335, par 1.1.4
1.1.4 Grond en baggerspecie
In deze BRL wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kwalificatie van grond en van
baggerspecie. Het Besluit bodemkwaliteit stelt aan de verschillende bodemkwaliteitsklassen echter
wel verschillende milieuhygiënische kwaliteitseisen waarmee rekening moet worden gehouden.
Binnen de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit is het ook toegestaan minerale afvalstoffen te
kwalificeren die zonder bewerking voldoen aan de definitie van grond en aan alle milieuhygiënische
toepassingseisen kwaliteitseisen.
Verder omvat deze BRL ook de kwalificatie van mijnsteen, met grond of baggerspecie vermengde
mijnsteen en tarragrond.
Bij elke partij wordt aangegeven wat voor materiaal het betreft. Onderscheid wordt gemaakt in:
- Grond en eventueel of het tarragrond betreft
- baggerspecie
- mijnsteen / vermengde mijnsteen (uitsluitend indien bestemd voor toepassing overeenkomstig
paragraaf 4.125 van het Besluit activiteiten leefomgeving)
Bij grond en baggerspecie bestemd voor toepassing op of in de bodem of oever van een
oppervlaktewaterlichaam, worden in vergelijking met het toepassen van grond of baggerspecie op de
landbodem andere eisen gesteld in het Besluit activiteiten leefomgeving.
Beoogde tToepassing in of op landbodem
Grond en baggerspecie bestemd voor toepassing op of in de bodem, met uitzondering van de bodem
of oever van een oppervlaktewaterlichaam, wordt ingedeeld in één van de volgende
bodemkwaliteitsklassen:
•
grond of baggerspecie die voldoet aan de achtergrondwaarden landbouw/natuur;
•
grond of baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen;
•
grond of baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie.
Voor grond en baggerspecie die is ingedeeld in een van de hiervoor genoemde
bodemkwaliteitsklassen kan tevens worden aangegeven dat:
•
de grond en baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassing.
Indien de grond niet voldoet aan een van de bodemkwaliteitsklassen en of de grond is bestemd voor
toepassing in een gebiedsspecifiek toetsingskader zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit kan
tevens worden aangegeven dat:
•
de grond voldoet aan de lokale maximale waarden van het betreffende gebiedsspecifiek
toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit en tevens voldoet aan het gestelde in de nota
bodembeheer van de betreffende gemeente of de gemeente van bestemming.
Beoogde tToepassing in oppervlaktewaterlichamen
Het Besluit bodemkwaliteit stelt deels andere eisen aan partijen grond of baggerspecie die worden
toegepast op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, vergeleken met toepassing
op of in de landbodem. Grond en baggerspecie bestemd voor toepassing op of in de bodem of oever
van een oppervlaktewaterlichaam, wordt ingedeeld in één van de volgende bodemkwaliteitsklassen:
•
grond en baggerspecie die voldoet aan de achtergrondwaarden;
•
grond en baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitsklasse A;
•
grond die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitsklasse B en de maximale waarden
bodemkwaliteitsklasse industrie, en baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden
kwaliteitsklasse B.
Grond en baggerspecie bestemd voor toepassing op of in de bodem of oever van een
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oppervlaktewaterlichaam, wordt ingedeeld in één van de volgende kwaliteitsklassen:
•
algemeen toepasbaar;
•
licht verontreinigd;
•
baggerspecie in de kwaliteitsklasse matig verontreinigd;
•
grond in de kwaliteitsklasse matig verontreinigd en kwaliteitsklasse industrie.
Als de toepassing van de partij nog niet bekend is kan op de milieuverklaring bodemkwaliteit voor
beide toepassingen, landbodem en waterbodem, de kwaliteitsklasse worden aangegeven.
Facultatief voldoen aan andere kwaliteitseisen
Voor grond en baggerspecie die is ingedeeld in een van de hiervoor genoemde
bodemkwaliteitsklassen kan tevens worden aangegeven dat de grond voldoet aan de kwaliteitseisen
die gelden voor de volgende kwaliteiten van grond en de baggerspecie voldoet aan de
kwaliteitseisen die gelden voor de volgende kwaliteiten van baggerspecie:
•
de grond en baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassing.
•
emissiearme grond of emissiearme baggerspecie;
•
voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie;
•
voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie
•
voor toepassen in een diepe plas geschikte grond;
•
voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie;
•
voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond;
•
voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie.
Ook biedt deze BRL de mogelijkheid om grond en baggerspecie te kwalificeren voor regionaal
geldende afwijkende kwaliteiten mits deze zijn vastgesteld door het bevoegd gezag en zijn
vastgelegd in maatwerkregels, in het omgevingsplan of de waterschapsverordening, of in
maatwerkvoorschriften bij een activiteit.
Hierbij moet worden aangegeven in de Milieuverklaring bodemkwaliteit dat de partij weer moet
worden toegepast binnen hetzelfde bodembeheersgebied zoals vastgelegd in het omgevingsplan of
de waterschapsverordening waaruit de partij afkomstig is en waarvoor dezelfde afwijkende
kwaliteiten gelden.
Specifiek voor baggerspecie zijn in het Besluit bodemkwaliteit drie extra toepassingen in
oppervlaktewateren opgenomen. Voor baggerspecie kan tevens worden aangegeven dat:
•
de baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden in zoet
oppervlaktewater;
•
de baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden in zout
oppervlaktewater.
Oorsprong van de te keuren grond en baggerspecie
Deze BRL heeft betrekking op zowel bewerkte als onbewerkte grond, die zowel droog als nat kan
zijn ontgraven of gebaggerd, of als minerale afvalstof vrijkomt. Wat betreft de oorsprong van de
grond zijn in de protocollen bij deze BRL nadere eisen en beperkingen aangegeven in het
werkingsgebied van ieder protocol.

BRL9335, par 1.1.5
[…]
Het samenvoegen van grond die niet voldoet aan een van de bodemkwaliteitsklassen voor
toepassen op de bodem – niet zijnde de bodem of oever is van een oppervlaktewaterlichaam– is wel
toegestaan mits:
•
de grond is bestemd voor toepassing in een gebiedsspecifiek toetsingskader
bodembeheergebied zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit activiteiten leefomgeving;
•
de grond voldoet aan de lokale maximale waarden van het betreffende gebiedsspecifiek
toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit afwijkende kwaliteiten zoals vastgelegd in de
maatwerkregels of maatwerkvoorschriften binnen het betreffende bodembeheergebied;
•
de grond afkomstig is uit het betreffende bodembeheergebied en daar ook wordt toegepast;
•
de grond bestemd is om gestort te worden overeenkomstig de voorschriften uit protocol
9335-1.
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[…]

BRL9935, par 1.2
Deze BRL met bijbehorende protocollen beschrijft de werkzaamheden voor het beheer van partijen
grond of baggerspecie en grondstromen, en daarnaast ook de kwalificatie van grond en
baggerspecie in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Op basis van de kwalificatie mag de grond
en baggerspecie binnen de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit milieubelastende activiteit
‘toepassen van grond en baggerspecie’ conform par 4.124 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of
‘toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen’ conform par 4.125 Bal worden toegepast.
Borgingspunten
In de BRL en protocollen is beschreven op welke wijze gecertificeerde organisaties invulling geven
aan de verplichtingen die volgen uit de regelgeving (in het bijzonder Bbk, Wbb, Wabo, Wm, Ww) en
op basis waarvan kan worden vastgesteld dat de kwalificatie van de te leveren grond en ,
baggerspecie of mijnsteen of vermengde mijnsteen correct is uitgevoerd.
[…]

BRL 9335, par 1.4.1
[…]
De aanvraag voor erkenning of een herziening hiervan verricht de certificaathouder via
Rijkswaterstaat Leefomgeving. Erkenning geschiedt op basis van een of meerdere bij deze
beoordelingsrichtlijn behorend protocollen. Informatie hierover is te vinden op
www.rwsleefomgeving.nl www.bodemplus.nl.
De certificatie-instelling moet voor het certificeren eveneens door de minister zijn erkend voor deze
beoordelingsrichtlijn.
[…]

BRL 9335, par 1.5
Achtergrondwaarden

Baggerspecie

Bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan
chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor
geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale
verontreinigingsbronnen.
Materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een
oppervlaktewaterlichaam en dat bestaat uit minerale delen
met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en
organische stof in een verhouding en met een structuur zoals
deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede
van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met
een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. Voor de toepassing
binnen het Besluit bodemkwaliteit wordt onder grond of
baggerspecie mede verstaan, grond of baggerspecie die is
vermengd met ten hoogste 20 gewichtsprocenten
bodemvreemd materiaal.
Voor de toepassing van de partij die volgens deze BRL wordt
gekwalificeerd, wordt onder baggerspecie mede verstaan
baggerspecie waarin:
a. ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal
voorkomt dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in
de grond of baggerspecie aanwezig was en waarvan niet is te
voorkomen dat de grond of baggerspecie daarmee is
vermengd, voor zover het steenachtig materiaal of hout
betreft; en
b. alleen sporadisch ander bodemvreemd materiaal dan
steenachtig materiaal of hout als bedoeld onder a voorkomt,
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dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de
baggerspecie aanwezig was, voor zover redelijkerwijs niet kan
worden gevergd dat het uit de baggerspecie wordt verwijderd
voordat het wordt toegepast.
Bodemkwaliteitsklasse

Hoewel in het Besluit bodemkwaliteit niet expliciet
gedefinieerd, wordt dit in de wetteksten als synoniem gebruikt
voor ‘kwaliteitsklasse’ gebruikt.

Emissietoetswaarde

Samenstellingswaarde van grond waar bij overschrijding van
deze waarde emissie-eisen zijn gesteld, bij toepassing van de
partij in een grootschalige bodemtoepassing.

Gebiedsspecifiek toetsingskader

Toetsingskader zoals bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2,
paragraaf 1, ‘Gebiedsspecifiek toetsingskader voor de
algemene toepassing’ van de afdeling ‘Toetsingskaders voor
het toepassen van grond en baggerspecie’ van het Besluit
bodemkwaliteit.

Generiek toetsingskader

Toetsingskader zoals bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2,
paragraaf 2 ‘Generiek toetsingskader voor de algemene
toepassing’ van de afdeling ‘Toetsingskaders voor het
toepassen van grond en baggerspecie’ van het Besluit
bodemkwaliteit.

Grond

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een
maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in
een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem
van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de
bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte
van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie. Voor de
toepassing binnen het Besluit bodemkwaliteit wordt onder
grond of baggerspecie mede verstaan, grond of baggerspecie
die is vermengd met ten hoogste 20 gewichtsprocenten
bodemvreemd materiaal.
Voor de toepassing van de partij die volgens deze BRL wordt
toegepast wordt onder grond mede verstaan grond waarin:
a. ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal
voorkomt dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in
de grond aanwezig was en waarvan niet is te voorkomen dat
de grond daarmee is vermengd, voor zover het steenachtig
materiaal of hout betreft; en
b. alleen sporadisch ander bodemvreemd materiaal dan
steenachtig materiaal of hout als bedoeld onder a voorkomt,
dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de grond
aanwezig was, voor zover redelijkerwijs niet kan worden
gevergd dat het uit de grond wordt verwijderd voordat het
wordt toegepast.

Interventiewaarden Bodemkwaliteit

[…]

Waarden waarboven significante risico’s voor mens, plant of
dier bestaan als gevolg van verontreiniging van de bodem,
zoals opgenomen in Bijlage IIA van het Besluit activiteiten
leefomgeving. Bij regeling van Onze Ministers vastgestelde
generieke waarden die aangeven dat bij overschrijding sprake
is van potentiële ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft,
als bedoeld in artikel 36 van de Wet bodembescherming.
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Maatwerkregel

Een maatwerkregel is een algemene regel van een gemeente,
waterschap of provincie die afwijkend of aanvullend is op een
algemene regel van het Rijk of een provincie (artikel 4.6
Omgevingswet).

Maatwerkvoorschrift

Een maatwerkvoorschrift is een specifiek voorschrift voor een
activiteit. Met het maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag
algemeen geldende voorschriften in concrete situaties
specifiek maken (artikel 4.5 Omgevingswet).

Milieubelastende activiteit

Een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan
veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een
zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit.

Partij, (enkelvoudige)

Identificeerbare hoeveelheid grond of baggerspecie van
vergelijkbare milieuhygiënische kwaliteit die is bedoeld om als
geheel te worden verhandeld of toegepast en die ontstaan is
door
- het ontgraven van meer dan 25 kubieke meter grond of
baggerspecie, die van oorsprong in de bodem fysiek
aaneengesloten is of gedeeltelijk onderbroken is en waarbij de
onderlinge afstand tussen de niet aaneengesloten
hoeveelheden niet meer dan 25 meter bedraagt;
- het ontgraven van een van oorsprong in de bodem nietfysiek aaneengesloten hoeveelheid grond of baggerspecie van
maximaal 25 kubieke meter;
- het bewerken van grond of baggerspecie.
Een hoeveelheid grond, baggerspecie, mijnsteen of
vermengde mijnsteen, bestaande uit materiaal dat een
vergelijkbare aard en samenstelling heeft en een eenheid
vormt die is ontstaan door:
a. het ontgraven van een hoeveelheid van het materiaal, die
van oorsprong in de bodem:
1°. fysiek aaneengesloten is; of
2°. gedeeltelijk onderbroken is en waarbij de onderlinge
afstand tussen de niet aaneengesloten hoeveelheden niet
meer 25 m bedraagt;
b. het ontgraven van een van oorsprong in de bodem niet
fysiek aaneengesloten hoeveelheid van dat materiaal die niet
meer dan 25 m3 bedraagt;
c. het bewerken van het materiaal; of
d. het samenvoegen of splitsen van partijen van het materiaal.

[…]
Toepassen

De milieubelastende activiteit ‘toepassen van grond en
baggerspecie’ conform par 4.124 Bal of ‘toepassen van
mijnsteen of vermengde mijnsteen’ conform par 4.125 Bal. Het
aanbrengen, verspreiden of tijdelijk opslaan van grond of
baggerspecie als bedoeld in artikel 35 van het Besluit
bodemkwaliteit, het houden van de aangebrachte of tijdelijk
opgeslagen grond of baggerspecie in die toepassing, alsmede
het laten verrichten daarvan. Voor de toepassing van de bij of
krachtens dit besluit gestelde regels wordt onder het
toepassen van grond of baggerspecie in een
oppervlaktewaterlichaam mede verstaan het toepassen van
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grond of baggerspecie op of in de bodem of oever van een
oppervlaktewaterlichaam.
[…]
Afnemer

Degene die een gekwalificeerde partij grond of baggerspecie
en met de bijbehorende Milieuhygiënische verklaring BRL
9335 Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 afneemt van
de certificaathouder

[…]
Milieuhygiënische verklaring BRL 9335
Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL
9335

De door de certificaathouder aan de afnemer vóór of bij
levering afgegeven Milieuhygiënische verklaring dat de
partij onder verantwoordelijkheid van de
certificaathouder milieuhygiënisch is gekwalificeerd
volgens BRL 9335.

BRL9335, par 1.6
Bal
Besluit activiteiten leefomgeving
[…]
Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb

Wet bodembescherming

Wm

Wet milieubeheer

Ww

Waterwet

BRL9335, par 2.2
[…]
Toepassing
9335-1
9335-2
9335-4
Grond en baggerspecie bestemd voor toepassing op of in de bodem, met uitzondering
van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam
Baggerspecie die voldoet aan de achtergrondwaarden
+
+
kwaliteitseisen kwaliteitsklasse landbouw/natuur
Grond die voldoet aan de achtergrondwaarden
+
+
+
kwaliteitseisen kwaliteitsklasse landbouw/natuur
Grond en baggerspecie die voldoen aan de maximale
+
+
waarden kwaliteitseisenbodemkwaliteitsklasse wonen
Grond en baggerspecie die voldoen aan de maximale
+
+
waarden kwaliteitseisen bodemkwaliteitsklasse industrie
Aanvullende toetsings- en toepassingskaders
Grond en baggerspecie die voldoen aan de maximale
+
+
waarden voor grootschalige toepassing kwaliteitseisen
voor emissiearme grond of emissiearme baggerspecie
voor toepassing in grootschalige toepassingen
Grond die voldoet aan de lokale maximale waarden van
+
het betreffende gebiedsspecifieke toetsingskader van het
Besluit bodemkwaliteit, mits de grond afkomstig is uit het
betreffende bodembeheergebied en daar ook wordt
toegepast afwijkende kwaliteitseisen vastgelegd in door
de gemeente vastgestelde maatwerkvoorschriften of door
een gemeente vastgestelde maatwerkregels in het
omgevingsplan.
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Grond en baggerspecie bestemd voor toepassing op of in de bodem of oever van een
oppervlaktewaterlichaam
Grond en baggerspecie die voldoen aan de
+
+
achtergrondwaarden kwaliteitseisen kwaliteitsklasse
algemeen toepasbaar
Grond en baggerspecie die voldoen aan de maximale
+
+
waarden kwaliteitseisenkwaliteitsklasse A licht
verontreinigd
Grond die voldoet aan de maximale waarden
+
+
kwaliteitseisen kwaliteitsklasse B matig verontreinigd en
de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie en
baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden
kwaliteitseisen kwaliteitsklasse B matig verontreinigd
Aanvullende toetsings- en toepassingskaders
Grond en baggerspecie die voldoen aan de maximale
+
+
waarden kwaliteitseisen voor emissiearme grond of
emissiearme baggerspecie voor toepassing in
grootschalige toepassing
Grond of baggerspecie die voldoet aan de kwaliteitseisen
+
+
voor toepassen in een diepe plas geschikte grond of
baggerspecie
Grond of baggerspecie die voldoet aan de kwaliteitseisen
+
+
voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte
grond of baggerspecie’
Baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden
+
kwaliteitseisen voor verspreiden in zoet oppervlaktewater
Baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden
+
kwaliteitseisen voor verspreiden in zout oppervlaktewater
Baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden
kwaliteitseisen voor verspreiden over het aangrenzend
perceel
Niet-toepasbare grond of baggerspecie
Samenvoegen van niet-reinigbare grond t.b.v. stort
+
[…]
[…]
BRL 9335, par 3.10
Het Besluit bodemkwaliteit activiteiten leefomgeving schrijft in art. 4.1266 en 4.1367 resp. 4.1282 en
4.1283 voor dat voor de toepassing van grond of baggerspecie resp. van mijnsteen of vermengde
mijnsteen een meldplicht geldt alsmede een informatieplicht per toe te passen partij. voor dat de
toepasser een melding doet van het voornemen tot toepassen.
De certificaathouder wijst de afnemer op deze meldingsplicht en informatieplicht middels een wenk
op de Milieuhygiënische verklaring Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335.
[…]

BRL9335, bijlage 4
[…]

PRODUCTSPECIFICATIE MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE KWALITEIT
De partij voldoet aan de milieuhygiënische specificaties kwaliteitseisen zoals gesteld in het Besluit
bodemkwaliteit en heeft hierbij een kwalificatie als:
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Voor de beoogde toepassingen in op of op de bodem:
•
grond* of baggerspecie die voldoet aan de achtergrondwaarden met inachtneming van art
4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Rbk maximale waarden kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse
landbouw/natuur of;
•
grond* of baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitseisen voor de
bodemkwaliteitsklasse wonen of;
•
grond* of baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitseisen voor de
bodemkwaliteitsklasse industrie.
Voor de beoogde toepassingen onder oppervlaktewateren op of in de bodem of oever van een
oppervlaktewaterlichaam:
•
grond* of baggerspecie die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitseisen voor de
kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar;
•
grond* of baggerspecie die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitseisen voor de
kwaliteitsklasse A licht verontreinigd;
•
grond die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse B
industrie en matig verontreinigd;
•
baggerspecie die voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse matig
verontreinigd.
•
baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zoet
oppervlaktewater.
•
baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zout
oppervlaktewater;
•
baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden over het
aangrenzend perceel.
Voor grond en baggerspecie die is ingedeeld in een van de hiervoor genoemde
bodemkwaliteitsklassen kan tevens worden aangegeven dat de grond voldoet aan de
kwaliteitseisen die gelden voor de volgende kwaliteiten van grond en dat de baggerspecie voldoet
aan de kwaliteitseisen die gelden voor de volgende kwaliteiten van baggerspecie:
• emissiearme grond of emissiearme baggerspecie;
• voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie;
• voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie;
• voor toepassen in een diepe plas geschikte grond;
• voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie;
• voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond;
• voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie.
Voor de toepassing in een gebied waarvoor maatwerkvoorschriften of maatwerkregels zijn
vastgesteld door het bevoegd gezag:
•
grond* of baggerspecie die niet kan worden ingedeeld in een van de eerder genoemde
kwaliteitsklassen kan worden aangegeven of die grond* of baggerspecie voldoet aan de
kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door het bevoegd gezag in maatwerkvoorschriften of
maatwerkregels (mits afkomstig en toegepast binnen hetzelfde bodembeheersgebied en
waarvoor dezelfde afwijkende kwaliteiten gelden zoals vastgelegd in het omgevingsplan of
de waterschapsverordening)
Voor de toepassing in een grootschalige toepassing:
•
grond* die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassingen.

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld:
•
grond* die voldoet aan de maximale waarden van een nader te bepalen gebiedsspecifiek
toetsingskader.
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* of baggerspecie

De milieuhygiënische kwaliteit van de geleverde partij staat apart aangegeven op de
Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 die bij de partij hoort. De geleverde partij is onderzocht
op het pakket aan parameters zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijn en vermeld op de
Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335. Extra parameters zijn alleen onderzocht indien
gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan dit noodzakelijk is of indien tijdens de
monsterneming waarnemingen zijn gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk is.
Vraag indien gewenst nadere specificaties op over de partij bij de certificaathouder. Beslis tijdig of
u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten.
Voor de toepassingsmogelijkheden zie de Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 en de
Regeling bodemkwaliteit. Deze regeling geeft nadere aanwijzingen voor de verwerking. Grond
voor grootschalige toepassing mag alleen worden toegepast onder de toepassingsvoorwaarden
zoals vermeld in de Regeling bodemkwaliteit het Bal of in maatwerkregels of in
maatwerkvoorschriften.
[…]

TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN VERWERKING
Voor [productnaam], dat als grond of baggerspecie wordt aangemerkt, gelden de volgende
toepassingsvoorwaarden:
• [productnaam] moet worden toegepast conform de markering op de Milieuhygiënische
verklaring Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335, waarin het toepassingsgebied en/of de
kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.
• Voor grootschalige toepassingen geldt een minimale omvang van 5.000 m 3.
• [productnaam] moet worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van
het Besluit bodemkwaliteit 2.11 en paragrafen 3.2.26 en 4.124 van het Besluit activiteiten
leefomgeving (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).
Toepassingen van grond die de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder
dan 50 m3, hoeven niet worden gemeld.
[…]

Protocol 9335-1
Generieke vervanging van de termen “Milieuhygiënische verklaring BRL 9335” en “Milieuhygiënische
verklaring” door de term “Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335”.

Protocol 9335-1, par 6.1.1
[…]
Indien een parameter niet is geanalyseerd, dan wordt verondersteld dat deze kleiner is dan de
achtergrondwaarde kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur (ingeval van grond)
resp. algemeen toepasbaar (ingeval van baggerspecie). Indien uit specifieke eigenschappen van de
partij (herkomst, aard, historie e.d.) anders blijkt, dan dient de partij op deze parameter nader
onderzocht te worden.
[…]

Protocol 9335-1, par 6.2.3
[…]
Bij de indicatieve partijkeuring dient de volgende strategie te worden gehanteerd:
•
[…]
•
Het analyseresultaat wordt getoetst aan de toetsingswaarde kwaliteitseisen als vastgesteld
in de Regeling bodemkwaliteit.
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•

[…]

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 kwaliteitseisen uit een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift in
overeenstemming met paragraaf 6.3.3.
Toelichting:
Dit is de achtergrondwaarde (schone grond) kwaliteitsklasse landbouw/natuur, kwaliteitsklasse wonen,
kwaliteitsklasse industrie bij toepassen op de landbodem en achtergrondwaarde (schone baggerspecie), klasse
A en klasse B kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar, kwaliteitsklasse licht verontreinigd en kwaliteitsklasse
matig verontreinigd bij toepassen op de waterbodem.

De samengestelde partij krijgt dezelfde pre-kwalificatie als de oorspronkelijke partijen.
[…]

Protocol 9335-1, par 6.3.3
6.3.3 Gebiedsspecifiek toepassingskader Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
Voor grond of baggerspecie waarvan is vastgesteld dat deze niet voldoet aan het generieke
toetsingskader de kwaliteitseisen voor toepassing op of in de bodem dan wel voor toepassing op of
in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam maar die wel voldoet aan de lokale
maximale waarden die binnen het bodembeheergebied waar de grond of baggerspecie is
vrijgekomen conform het daar geldende gebiedsspecifiek toetsingskader afwijkende kwaliteitseisen
die middels maatwerkregels of maatwerkvoorschriften binnen een bodembeheergebied zijn
vastgesteld mag overeenkomstig paragraaf 6.3.2 worden samengevoegd tot een partij van maximaal
2.000 ton.
Eis

De certificaathouder dient hierbij aan te tonen dat:
•
de betreffende grond of baggerspecie voldoet verder aan het gestelde in de nota
bodembeheer de afwijkende kwaliteitseisen in maatwerkvoorschriften of maatwerkregels van
de betreffende gemeente of de nota van de gemeente van bestemmingt;
•
de samengevoegde partij voldoet verder aan het gestelde in de nota bodembeheer de
afwijkende kwaliteitseisen in maatwerkvoorschriften of maatwerkregels van de betreffende
gemeente of de nota van de gemeente van bestemming .
[…]

Protocol 9335-1, par 6.3.5
[…]
Toelichting:
Er is dan sprake van een overtreding van Artikel 4.3.2 van de Regeling bodemkwaliteit 4.1225 van Besluit
activiteiten leefomgeving alsmede Artikel 2.1, 1e lid onder r en Artikel 15 van het Besluit bodemkwaliteit. Om
zeker te stellen dat een op deze wijze tot stand gekomen partij toch op milieuhygiënisch verantwoorde wijze
toegepast kan worden is het, met inachtneming van deze paragraaf, uitsluitend aan op grond van BRL 9335
erkende certificaathouders toegestaan deze partijen te kwalificeren. Deze partijen worden als ‘gelegaliseerd’
aangeduid.

[…]

Protocol 9335-1, par 6.5.1
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Eis

Eis

[…]
Uitbreiding analysepakket
Indien uit de voorinformatie bekend is dat er stoffen aanwezig zijn in gehalten hoger dan de
maximale waarde voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur (voor grond) resp. algemeen toepasbaar
(voor baggerspecie) Achtergrondwaarde en deze stoffen maken geen deel uit van het toegepaste
standaardpakket, dan wordt de partij ook op deze stoffen onderzocht.
Als tijdens de bemonstering andere verontreinigingen worden vermoed, wordt de partij ook hierop
onderzocht.
Uitbreiding analysepakket met uitloging van anorganische parameters
Het Besluit bodemkwaliteit stelt emissie-eisen aan grond bij toepassing in een grootschalige
bodemtoepassingen (art. 63 van Bbk 4.1274 van het Bal). In beginsel moet de uitloging worden
bepaald van elke anorganische stof waarvoor een overschrijding van de emissietoetswaarde
samenstellingseis voor de kwaliteit emissiearme grond uit tabel 1 van bijlage B van Rbk is
vastgesteld.
Op basis van grootschalig onderzoek in het verleden is echter vastgesteld dat de uitloging van grond
met een samenstellingswaarde groter dan de emissietoetswaarde samenstellingseis voor de kwaliteit
emissiearme grond en met een hogere pH dan 5 (zeer) gering is bij toepassing op de landbodem. Op
basis van at 4.5.1 lid 1 sub c van de regeling bodemkwaliteit is de overschrijdingskans gering. Voor
deze partijen kan op basis van het voorliggend protocol bepaling van de uitloging achterwege blijven
(kans op overschrijding < 5%).
Het achterwege laten van het bepalen van de emissie van grond toegepast in grootschalige werken
in bovenstaande situaties (‘uitloogbeslissystematiek’) kan niet worden gebruikt voor:
•
toepassen van grond in oppervlaktewater;
•
baggerspecie;
•
thermisch gereinigde grond;
•
partijen grond, die niet op basis van BRL 9335 zijn gekwalificeerd.
[…]

Protocol 9335-1, par 6.7
6.7 Na kwalificatie samenvoegen van partijen
Het is toegestaan partijen fysiek samen te voegen die voorzien zijn van een geldige AP04-keuring,
Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een Bodemkwaliteitskaart of een door een derde
uitgevoerde partijkeuring. Hieruit moet blijken dat de partijen geschikt zijn voor toepassing conform
het Bbk Bal, 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 Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een
Bodemkwaliteitskaart mogen alleen worden samengevoegd met andere partijen met een
Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een Bodemkwaliteitskaart waarbij de partijen
zijn ingedeeld in dezelfde kwaliteitsklasse. De Bodembeheernota’s Omgevingsplannen en
Waterschapsverordeningen 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 Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een
Bodemkwaliteitskaart afkomstig uit een zone waarvoor lokale maximale waarden (LMW) zijn
vastgesteld afwijkende kwaliteitseisen zijn vastgelegd in door het bevoegd gezag
vastgestelde maatwerkvoorschriften of in door het bevoegd gezag vastgestelde
maatwerkregels in het omgevingsplan of waterschapsverordening’, mogen enkel worden
samengevoegd met andere partijen met een Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van
een Bodemkwaliteitskaart uit diezelfde zone.
Opmerking:
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Partijen met een Milieuverklaring bodemkwaliteit kunnen ook een gedeelte zijn van een AP04 gekeurde partij.

De certificaathouder maakt voor een samengevoegde partij een nieuwe Milieuverklaring
bodemkwaliteit BRL 9335 op. Indien de partij niet opnieuw wordt gekwalificeerd conform paragraaf
6.4 t/m 6.6, dan krijgt de partij dezelfde kwaliteit als de Milieuverklaringen bodemkwaliteit van de
partijen voor samenvoegen.

[…]
Protocol 9335-1, par 6.9.2
6.9.2 Splitsen van samengevoegde partijen
Gekwalificeerde samengevoegde partijen die voldoen aan de kwaliteit Achtergrondwaarde
kwaliteitsklasse landbouw/natuur (in geval grond) resp. kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar (in
geval baggerspecie) mogen worden gesplitst. Hierbij geldt geen minimale omvang voor een
afgesplitste deelpartij.
Gekwalificeerde samengevoegde partijen met een andere kwaliteit dan Achtergrondwaarde
kwaliteitsklasse landbouw/natuur (in geval grond) resp. kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar (in
geval baggerspecie) mogen worden gesplitst met inachtneming van de volgende beperkingen:
•
indien de samengevoegde partij niet als geheel is gehomogeniseerd, moeten de deelpartijen
na splitsen een minimale omvang hebben van 500 ton;
•
indien de samengevoegde partij wel als geheel is gehomogeniseerd, moeten de deelpartijen
na splitsen een minimale omvang hebben van 100 ton.

Eis

Om een partij als geheel als gehomogeniseerd te mogen beschouwen, moet deze met behulp van
een mechanische zeefinstallatie op maximaal 40 mm zijn afgezeefd.

Protocol 9335-1, par 6.10
[…]
Uitsluitend als er sprake is van grond of baggerspecie die aan de achtergrondwaarden
kwaliteitsklasse landbouw/natuur (in geval grond) resp. kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar (in
geval baggerspecie) voldoet en waarvan in totaal niet meer dan 50 m3 direct wordt toegepast, en er
dus sprake is van een vrijstelling van de meldingsplicht, dan hoeft de certificaathouder geen
schriftelijke aanbieding te doen.

Protocol 9335-1, bijlage 1
[…]
De partij betreft grond
De partij betreft baggerspecie
De partij betreft tarragrond
De partij betreft mijnsteen / vermengde mijnsteen
[…]
[…]
Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem, en
voldoet aan de achtergrondwaarden kwaliteitsklasse landbouw/natuur
voldoet aan kwaliteitsklasse wonen
voldoet aan kwaliteitsklasse industrie
De partij is aanvullend gekwalificeerd voor de volgende toepassing:
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voldoet aan de emissiewaarden voor toepassing in een grootschalige
bodemtoepassing
voldoet aan de lokale maximale waarden binnen gebied
………………………………….., van bodembeheernota
………………………………………………………………………………………….
Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem of oever van een
oppervlaktewaterlichaam, en
voldoet aan de achtergrondwaarden kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar
voldoet aan kwaliteitsklasse A licht verontreinigd
de grond voldoet aan kwaliteitsklasse B matig verontreinigd en kwaliteitsklasse
industrie
de baggerspecie voldoet aan kwaliteitsklasse B matig verontreinigd

Deze partij is aanvullend gekwalificeerd voor de volgende toepassing en voldoet aan de
volgende kwaliteit(en):
voldoet aan de maximale waarden voor toepassing in een grootschalige
bodemtoepassing
emissiearme grond of emissiearme baggerspecie
voor toepassen in een diepe plas geschikte grond
voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie
voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond
voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie
voor toepassen als tarragrond (enkel toe te passen op landbodem)

Deze partij voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door het bevoegd gezag
in:
maatwerkregels geldend binnen het gebied ………………………………………
zoals vastgelegd in het omgevingsplan van de gemeente ……………………..
maatwerkregels geldend in het gebied ……………………………………………
zoals vastgelegd in de waterschapsverordening van het waterschap …………
…………………………
Maatwerkvoorschriften van activiteit/project ……………………………………….
* of baggerspecie

Beperkingen t.a.v. splitsen
De partij mag onbeperkt worden gesplitst.
Splitsen in deelpartijen van minimaal
ton is toegestaan.
Splitsen is niet toegestaan, de partij moet als een geheel worden toegepast
Gegevens afnemer
Naam
:
Adres
:
PC + plaats :

Aangegeven toepassingslocatie
Naam
:
Adres
:
PC + plaats :

Wenken voor de afnemer:
• Deze Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 is maximaal 3 jaar geldig na de datum van
uitgifte en u dient deze minimaal 5 jaar te bewaren.
• Nadere specificaties over de partij zijn op te vragen bij de certificaathouder.
• Op grond van artikelen 42 van het Besluit bodemkwaliteit 4.1266 en/of 4.167 en/of 4.182 en/of
4.183 Besluit activiteiten leefomgeving dient het voornemen tot

- 19 -

•

•

•

•
•

moet de activiteit toepassen van de partij grond, baggerspecie of mijnsteen of vermengde
mijnsteen minimaal vijf dagen voor de werkelijke aanvang van de toepassing gemeld te
worden en
• moeten gegevens en bescheiden over de betreffende partij tijdens de activiteit minimaal vijf
dagen voor toepassen van de partij overlegd te worden
via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl het Digitaal Stelsel Omgevingswet (behalve als er sprake
is van een vrijstelling zoals genoemd onder lid 8 van genoemd artikel).
Deze erkende Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 is de Milieuverklaring bodemkwaliteit
die bij de gegevens en bescheiden over de partij melding dient te worden gevoegd. De te
verstrekken gegevens over de herkomst en de kwaliteit maken onderdeel uit van deze
milieuverklaring.
Splitsen van de partij mag alleen onder de beperkingen die op deze kwaliteitsverklaring staan
aangegeven. Verder gelden de administratieve bepalingen in artikel 4.3.1 van de Regeling
bodemkwaliteit.
Bij toepassing van mijnsteen of vermengde mijnsteen mag dit alleen toegepast worden in
gebieden zoals aangewezen in bijlage III van de Omgevingsregeling.
Bij transport van grond of bagger moeten partijen die gelden als een ‘afvalstof’, vergezeld gaan
van een begeleidingsbrief, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Zie voor verdere info www.lma.nl.

Protocol 9335-2
Generieke vervanging van de termen “Milieuhygiënische verklaring BRL 9335” en “Milieuhygiënische
verklaring” door de term “Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335”.

Protocol 9335-2, par 6.1.1
[…]
Indien van het gebied waaruit de grond vrijkomt een bodemkwaliteitskaart beschikbaar is, dan kan
deze kaart als basis dienen voor het onder certificaat leveren van deze grond.
Voorafgaand aan het opstellen van de verwachtingswaardenkaart moet de certificaathouder
verifiëren of de beschikbare kaart is vastgesteld volgens het Besluit bodemkwaliteit resp. het Besluit
activiteit leefomgeving; indien dit niet het geval is, wordt er verder gewerkt conform het
onderstaande.
[…]
Voor het opstellen van een verwachtingswaardenkaart wordt aangesloten bij de methodiek voor het
opstellen van bodemkwaliteitskaarten, zoals beschreven in het document ‘Richtlijn
bodemkwaliteitskaarten’ (VROM, 3 september 2007) en het wijzigingsblad d.d. 1 januari 2016 2019.
[…]

Protocol 9335-2, par 6.4.2
[…]
Indien een parameter niet is geanalyseerd, dan wordt deze verondersteld kleiner te zijn dan de
achtergrondwaarde kwaliteitseis voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur. Indien uit specifieke
eigenschappen van de partij (herkomst, aard, historie e.d.) anders blijkt, dan dient de partij op deze
parameter nader onderzocht te worden.
Indien de aanwezigheid van een specifieke parameter – gelet op de herkomst, aard en historie van
de betreffende partij – toch als aannemelijk wordt verondersteld dan wordt in de aanbieding
aangegeven dat het gehalte van de betreffende parameter alsnog zal worden vastgesteld, hetzij op
de afkomstlocatie, hetzij op een tijdelijk depot.
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Protocol 9335-2, par 6.6.1
[…]
Uitbreiding analysepakket met uitloging van anorganische parameters
Het Besluit bodemkwaliteit stelt emissie-eisen aan grond bij toepassing in grootschalige
bodemtoepassingen (art. 63 van Bbk 4.1274 van het Bal). De uitloging moet dan in beginsel worden
bepaald van elke anorganische stof waarvoor een overschrijding van de emissietoetswaarde
samenstellingseis voor de kwaliteit emissiearme grond uit tabel 1 van bijlage B van Rbk is
vastgesteld.
Op basis van grootschalig onderzoek in het verleden is echter vastgesteld dat de uitloging van grond
met een samenstellingswaarde groter dan de emissietoetswaarde samenstellingseis voor de kwaliteit
emissiearme grond en met een hogere pH dan 5 (zeer) gering is bij toepassing op de landbodem. Op
basis van at 4.5.1 lid 1 sub c van de regeling bodemkwaliteit is de overschrijdingskans gering. Voor
deze partijen kan op basis van het voorliggend protocol bepaling van de uitloging achterwege blijven
(kans op overschrijding < 5%).
Het achterwege laten van het bepalen van de emissie van grond toegepast in grootschalige werken
in bovenstaande situaties (‘uitloogbeslissystematiek’) kan niet worden gebruikt voor:
•
toepassen van grond in oppervlaktewater;
•
baggerspecie;
•
thermisch gereinigde grond;
•
partijen grond, die niet op basis van BRL 9335 zijn gekwalificeerd.
[…]

Protocol 9335-2, par 6.7
[…]
De certificaathouder houdt bij toetsing rekening met de volgende aspecten uit paragraaf 4.2 van de
Regeling bodemkwaliteit:
•
correctie voor lutum en organische stof volgens bijlage G van de Regeling Bodemkwaliteit;
•
toetsing kwaliteit grond of baggerspecie aan de achtergrondwaarden kwaliteitseisen, met
inachtneming van artikel 4.2.2 van de Regeling bodemkwaliteit;
•
toetsing van grond of baggerspecie aan de maximale waarden kwaliteitseisen behorende bij
de verschillende kwaliteitsklassen;
•
gebiedsspecifiek toetsingskader voor de algemene toepassing, waarbij de certificaathouder
aantoonbaar dient te maken dat het gehanteerde gebiedsspecifiek kader is opgesteld en
vastgesteld volgens het Besluit bodemkwaliteit en de daarbij behorende Regeling
bodemkwaliteit. Per partij zou indien gewenst door de certificaathouder een ander kader
kunnen worden gehanteerd afwijkende kwaliteitseisen vastgelegd in door de gemeente
vastgestelde maatwerkvoorschriften of door een gemeente vastgestelde maatwerkregels in
het omgevingsplan, waarbij de certificaathouder moet aantoonbaar dient te maken dat deze
afwijkende kwaliteitseisen daadwerkelijk in een maatwerkvoorschrift of in maatwerkregels in
het omgevingsplan is opgenomen. Per partij zou indien gewenst een andere kwaliteitseis
gehanteerd kunnen worden, mits gebaseerd op een maatwerkvoorschrift of maatwerkregels
uit het omgevingsplan’;
•
toetsingskader voor grootschalige toepassingen.
Het aantal overschrijdingen van de toetsingswaarde kwaliteitseisen bij beoordeling aan de
achtergrondwaarden kwaliteitseisen van stoffen waarvoor een waarde is opgenomen in de tabellen 1
en 2 van bijlage B van de Rbk tot maximaal tweemaal de achtergrondwaarde kwaliteitseis voor de
kwaliteitsklasse landbouw/natuur, voldoet aan Artikel 4.2.2 lid 4, 5, 7 en 8 van de Rbk. De
samenstelling mag daarbij de maximale waarde kwaliteitseisen voor kwaliteitsklasse wonen niet
overschrijden.
aantal
parameters
7-15

max. aantal
overschrijdingen
(m.u.v. asbest)
2

maximale concentratie bodemkwaliteitsklasse
achtergrondwaarde landbouw/natuur
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16-26
27-36
>36

3
4
5

maximaal 2x samenstelling achtergrondwaarde
kwaliteitseis kwaliteitsklasse landbouw/natuur
+
mag de maximale waarde kwaliteitseis kwaliteitsklasse
wonen niet overschrijden.

[…]

Protocol 9335-2, par 6.12
[…]
Alleen als sprake is van grond of baggerspecie die aan de achtergrondwaarden kwaliteitseisen voor
de kwaliteitsklasse landbouw/natuur voldoet en waarvan in totaal niet meer dan 50 m3 direct wordt
toegepast, en er dus sprake is van een vrijstelling van de meldingsplicht, dan hoeft de
certificaathouder geen schriftelijke aanbieding te doen.

Protocol 9335-2, bijlage 1
[…]
De partij betreft grond
De partij betreft baggerspecie
De partij betreft tarragrond
De partij betreft mijnsteen / vermengde mijnsteen
[…]
[…]

Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem, en
voldoet aan de achtergrondwaarden kwaliteitsklasse landbouw/natuur
voldoet aan kwaliteitsklasse wonen
voldoet aan kwaliteitsklasse industrie
De partij is aanvullend gekwalificeerd voor de volgende toepassing:
voldoet aan de emissiewaarden voor toepassing in een grootschalige
bodemtoepassingen
voldoet aan de lokale maximale waarden binnen gebied
………………………………….., van bodembeheernota
………………………………………………………………………………………….
Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem of oever van een
oppervlaktewaterlichaam onder oppervlaktewateren, en
voldoet aan de achtergrondwaarden kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar
voldoet aan kwaliteitsklasse A licht verontreinigd
de grond voldoet aan kwaliteitsklasse B matig verontreinigd en kwaliteitsklasse
industrie
de baggerspecie voldoet aan kwaliteitsklasse B matig verontreinigd

Deze partij is aanvullend gekwalificeerd voor de volgende toepassing en voldoet aan de
volgende kwaliteiten:
maximale waarden voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing
voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden in zoet oppervlaktewater
voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden in zout oppervlaktewater
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emissiearme grond of emissiearme baggerspecie
voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie
voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie
voor toepassen in een diepe plas geschikte grond
voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie
voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond
voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie
voor toepassen als tarragrond (enkel toe te passen op landbodem)

Deze partij kan niet worden ingedeeld in een van de eerder genoemde kwaliteitsklassen
maar voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door het bevoegd gezag in
maatwerkvoorschriften of maatwerkregels binnen het gebied ……………………… zoals
vastgelegd in het omgevingsplan of de waterschapsverordening ………………………
………………………………………………….………………………………………………

Beperkingen t.a.v. splitsen
De partij mag onbeperkt worden gesplitst.
Gegevens afnemer
Naam
:
Adres
:
PC + plaats :

Aangegeven toepassingslocatie
Naam
:
Adres
:
PC + plaats :

Wenken voor de afnemer:
• Deze Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 is maximaal 3 jaar geldig na de datum van
uitgifte en u dient deze minimaal 5 jaar te bewaren.
• Nadere specificaties over de partij zijn op te vragen bij de certificaathouder.
• Op grond van artikelen 42 van het Besluit bodemkwaliteit 4.1266 en/of 4.167 en/of 4.182 en/of
4.183 Besluit activiteiten leefomgeving dient het voornemen tot
• moet de activiteit toepassen van de partij grond, baggerspecie of mijnsteen of vermengde
mijnsteen minimaal vijf dagen voor de werkelijke aanvang van de toepassing gemeld te
worden en
•

•

•

•
•

moeten gegevens over de betreffende partij overlegd te worden

via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl het Digitaal Stelsel Omgevingswet (behalve als er sprake
is van een vrijstelling zoals genoemd onder lid 8 van genoemd artikel).
Deze erkende Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 is de Milieuverklaring bodemkwaliteit
BRL die bij de melding dient te worden gevoegd. De te verstrekken gegevens over de
herkomst en de kwaliteit maken onderdeel uit van deze milieuverklaring.
Splitsen van de partij mag alleen onder de beperkingen die op deze kwaliteitsverklaring staan
aangegeven. Verder gelden de administratieve bepalingen in artikel 4.3.1 van de Regeling
bodemkwaliteit.
Bij toepassing van mijnsteen of vermengde mijnsteen mag dit alleen toegepast worden in
gebieden zoals aangewezen in bijlage III van de Omgevingsregeling.
Bij transport van grond of bagger moeten partijen die gelden als een ‘afvalstof’, vergezeld gaan
van een begeleidingsbrief, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Zie voor verdere info www.lma.nl.

Protocol 9335-4
Generieke vervanging van de termen “Milieuhygiënische verklaring BRL 9335” en “Milieuhygiënische
verklaring” door de term “Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335”.
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Protocol 9335-4, par 1.1
1.1 Doelstelling
De doelstelling van dit protocol is om grondproducten die worden samengesteld op basis van grond
en groenproducten waarvan de kwaliteit vooraf bekend is, te kunnen samenstellen en
milieuhygiënisch te kunnen te kwalificeren volgens het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling
bodemkwaliteit. Deze samengestelde grondproducten worden in dit protocol verder aangeduid als
“grondproducten”.
De grondproducten die onder certificaat worden geleverd moeten voldoen aan de
Achtergrondwaarden kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur voor toepassing op of
in de bodem. Andere bodemvreemde materialen dan hout en steenachtige materialen mogen slechts
sporadisch voorkomen als bijmenging.
[…]

Protocol 9335-4, par 1.2
[…]
Het werkingsgebied is beperkt tot samengestelde grondproducten die voldoen aan de eisen die
gelden voor grond die voldoet aan de achtergrondwaarden van de Regeling bodemkwaliteit
kwaliteitseisen van de kwaliteitsklasse landbouw/natuur. Het organisch stof gehalte bedraagt
maximaal 10 % (m/m).
[…]
Als meerdere inkomende stromen als 'grond' zijn aangemerkt en onder dit protocol worden
samengesteld om een bepaalde fysische samenstelling van het grondproduct te bereiken –
bijvoorbeeld door het samenvoegen van partijen zandige of kleiige grond met partijen veen of
veenachtige grond – dan borgt dit protocol dat deze deelstromen vooraf zijn voorzien van een
milieuhygiënische verklaring Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 waaruit blijkt dat de partijen
voldoen aan de kwaliteitsklasse AW 2000 landbouw/natuur.
[…]
Voor deze grondproducten geldt een toepassing als ‘grond op of in de bodem’ volgens het Besluit
bodemkwaliteit. De producten moeten daarom worden getoetst aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Grondproducten met meer dan 20% bodemvreemd
materiaal en/of met bijmenging van bodemvreemde materialen (anders dan hout en steenachtige
materialen) die meer dan sporadisch voorkomen, vallen buiten het werkingsgebied van dit protocol.
[…]
Protocol 9335-4, par 6.3
[…]
Uit de voorinformatie moet kunnen worden afgeleid dat de deelstroom grond voldoet aan de eisen
voor de achtergrondwaarden kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur zoals vermeld
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.
[…]

Protocol 9335-4, par 6.4.1
[…]
De deelstroom grond mag worden afgezeefd. Uitgangspunt hierbij is dat de bodemkwaliteitsklasse
van de grond niet wijzigt.
[…]

Protocol 9335-4, par 6.4.2
[…]
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Indien een parameter die geen onderdeel is van het Standaardpakket niet is geanalyseerd, dan
wordt deze verondersteld kleiner dan de Achtergrondwaarden kwaliteitseisen voor de
kwaliteitsklasse landbouw/natuur te zijn. Dit tenzij aan de hand van de specifieke eigenschappen van
de partij (herkomst, aard, historie e.d.) anders wordt geoordeeld
[…]

Protocol 9335-4, par 6.6
[….]
Na het samenstellen van de deelstromen tot een grondproduct kan de certificaathouder ervan
uitgaan dat het grondproduct voldoet aan de Achtergrondwaarde kwaliteitsklasse landbouw/natuur
van de Regeling bodemkwaliteit. Ter verificatie worden de grondproducten bovendien op basis van
een vastgestelde keuringsfrequentie bemonsterd zoals beschreven in deze paragraaf en
geanalyseerd zoals beschreven in paragraaf 6.7.
[…]

Protocol 9335-4, par 6.7.1
[…]
De monsters worden voor het vaststellen van de samenstelling minimaal geanalyseerd op de stoffen
van het standaardpakket A voor landbodemonderzoek. De certificaathouder blijft er echter altijd
verantwoordelijk voor dat de kwaliteit van het grondproduct voldoet aan de achtergrondwaarden
kwaliteitsklasse landbouw/natuur voor alle parameters uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.
Tevens moet hij zich er bewust van zijn dat afnemers en/of bevoegd gezag andere parameters
kunnen eisen dan in het standaardpakket zijn opgenomen.
[…]

Eis

Protocol 9335-4, par 6.8.1
[…]
Op basis van voorinformatie van de deelstromen die leiden tot het grondproduct kan al met grote
zekerheid worden afgeleid dat het grondproduct voldoet aan de Achtergrondwaarden kwaliteitseisen
voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.
Ter bevestiging van deze stelling voert de certificaathouder op vijf partijen samengesteld
grondproduct een onderzoek uit conform paragrafen 6.6 en 6.7 en aan toont aan dat de kwaliteit
werkelijk voldoet aan de Achtergrondwaarden kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse
landbouw/natuur. De certificaathouder toetst de resultaten op basis van paragraaf 6.9. Indien de
certificaathouder is aangesloten bij een clusterorganisatie, dan kan met een onderzoek op één partij
worden volstaan.
[…]

Protocol 9335-4, par 6.8.2
[…]
De kwaliteit van de onderzochte partij voldoet minimaal aan de maximale eisen voor de
Achtergrondwaarden kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur in bijlage B van de
Regeling bodemkwaliteit. Indien de certificaathouder beschikt over meer dan een productielocatie,
dan vindt de verificatie plaats bij elk van deze productielocaties.
[…]

Protocol 9335-4, bijlage 1
[…]
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Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335
Gegevens certifcaathouder
Naam
:
Adres
:
PC + plaats :

Productielocatie
Naam
:
Adres
:
PC + plaats :

SIKBBEELDMERK

Certificaat
Certificaathouder beschikt over een SIKB-productcertificaat BRL 9335
en verklaart hierbij het grondproduct dat in deze Milieuverklaring
bodemkwaliteit BRL 9335 is benoemd milieuhygiënisch gekwalificeerd te
hebben overeenkomstig protocol 9335-4.
[naam grondproduct] voldoet aan de kwaliteitsklasse landbouw/natuur
achtergrondwaarden,
en mag zonder beperkingen worden toegepast.
Geleverde hoeveelheid:
ton/m3

[Certificaatnummer]
Partijnummer:

Productiedatum:

Datum van levering:

De partij is onderzocht op standaardpakket A
Aanvullende parameters: [invullen wat van toepassing is]

Wenken voor de afnemer:
• Deze Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 is maximaal 3 jaar geldig na de datum van
uitgifte en u dient deze minimaal 5 jaar te bewaren.
• Nadere specificaties over de partij zijn op te vragen op bij de certificaathouder.
• Bij toepassing van meer dan 50 m3 moet u op grond van artikel 42 van het Besluit
bodemkwaliteit 4.1266 Besluit activiteiten leefomgeving het voornemen tot toepassen
minimaal vijf dagen voor de toepassing melden via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl (behalve
als er sprake is van een vrijstelling zoals genoemd onder lid 8 van genoemd artikel) het
digitaal stelsel omgevingswet.
• Bij splitsen van een partij gelden de administratieve bepalingen in artikel 4.3.1 van de
Regeling bodemkwaliteit.
• Bij transport van grond moeten partijen die gelden als ‘afvalstof’ vergezeld gaan van een
begeleidingsbrief, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Zie voor verdere info www.lma.nl.

Protocol 9335-9, par 6.7
De certificaathouder moet de partij voor levering voorzien van een Civieltechnische verklaring BRL
9335 in combinatie met een geldige Milieuhygienische verklaring Milieuverklaring bodemkwaliteit
BRL 9335 die is afgegeven op grond van BRL 9335. Beide verklaringen zijn aparte documenten.
Een model van de Civieltechnische verklaring is opgenomen in bijlage 1.

Protocol 9335-9, bijlage 1
[…]

Wenken voor de afnemer:
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•

•
•

Deze Civieltechnische verklaring is uitsluitend geldig in combinatie met een geldige
Milieuhygienische verklaring Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 die is afgegeven op
grond van BRL 9335met overeenkomend certificaatnummer en partijkenmerk.
Deze Civieltechnische verklaring is maximaal 3 jaar geldig na de datum van uitgifte en u
dient deze minimaal 5 jaar te bewaren.
Nadere specificaties over de partij zijn op te vragen bij de certificaathouder.

Wijziging nummer: 5
Datum vaststelling:
Datum in werking treden:

27 februari 2020
Datum opname Regeling Bodemkwaliteit

Van toepassing op
- Protocol 9335-2, par 6.13
Achtergrond wijziging:
De wijziging corrigeert een foutieve verwijzing naar een verkeerde paragraaf in BRL 9335.
Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd
(aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):
Protocol 9335-2, par 3.16
Voorafgaand aan levering dient voor elke te leveren partij grond of baggerspecie een
Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 te worden afgegeven dat is opgesteld conform de eisen van
paragraaf 3.7 3.6 van de BRL 9335.

