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Hulpmiddel bij controle certificaathouder BRL9335-1
BRL9335-1 geeft invulling aan de artikel 4.3.2 van de Regeling Bodemkwaliteit gestelde eis dat het samenvoegen van partijen grond dient plaats te vinden door een persoon of instelling die erkend is voor BRL9335.
Volgens BRL9335 samengevoegde en daarna AP04 gekeurde partijen grond worden vervolgens op of in de bodem toegepast.
Als bevoegd gezag voor de toepassing van partijen grond dient de melding hiervan gecontroleerd te worden.
Bij afwijkingen en/of strijdigheden met het Besluit en Regeling bodemkwaliteit kan vervolgens handhavend opgetreden te worden.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de certificaathouder BRL9335 zijn beschreven in de BRL9335 en bijbehorend protocol BRL9335-1.
Protocol 9335-1 beschrijft de Milieuhygienische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
Het kans voorkomen dat het bevoegde gezag bij het afkeuren van een melding van toepassing van een partij onder BRL9335-1 samengestelde partij onderzoek moet uitvoeren.
In het onderzoek naar de keten komt ook de certificaathouder BRL9335 dan aan bod.
Uit protocol BRL9335-1 zijn de onderstaande stappen gedestileerd.
Het betreft stappen die ingaan op de daadwerkelijke handelingen die de certificaathouder uitvoert om tot een uitkeuring te komen.
NB: De tekst en volgorde uit BRL9335-1 is vaak niet letterlijk overgenomen. Ook de volgorde kan afwijken.
Voor de juiste tekst dient het protocol BRL9335-1 en de richtlijn BRL9335 geraadpleegd te worden.
Dit stappenoverzicht kan een hulpmiddel zijn bij de controle van de certificaathouder. Onder de kolom controle kunt u aangeven of de betreffende stap al dan niet juist door de certificaathouder is uitgevoerd.
Ook kunt u daarbij opmerkingen noteren onder de kolom Opmerkingen.
De verzamelde resultaten van de doorlopen stappen kunnen een hulpmiddel zijn bij de te nemen vervolgactie(s).

Vanaf Hoofdstuk 6 van protocol BRL9335-1 wordt de werkwijze die de certificaathouder dient aan te houden beschreven.
BRL 9335-1 Ingangscontrole
[BRL9335-1, versie 3.2, 2008-06-25]
paragraaf stap
6.1
1
certificaathouder neemt in de aanbieding aan de afnemer van de partij op welke werkzaamheden onder certificaat BRL9335 en protocol 9335-1 wordt uitgevoerd
2
mondelinge aanbiedingen worden door de certificaathouder schriftelijk bevestigd
3
in de aanbieding worden de overeengekomen diensten duidelijk beschreven
6.2

1
1a
1b
2

certificaathouder vertrouwt de verkregen voorinformatie over de te accepteren partijen grond wel/niet (defenitie 'voorinformatie' zie VKB-1001 par. 6.1.2 Partijdefinitie)
wel: certificaathouder kan doorgaan
niet: certificaathouder maakt dit kenbaar aan aanbieder en stelt consequenties vast (c.q. partij al dan niet innemen)
certificaathouder deelt individuele partijen >10.000 ton op in partijen elk <10.000 ton
opmerking: certificaathouder kan partijen <10.000 ton die voldoen aan de eisen par. 6.2 c.q. 1 partij vormen in zijn geheel door een
hiervoor erkende onderzoeksbureau 1001/AP04 laten uitkeuren.

6.3.1

1
2
3

certificaathouder kwantificeert aangeboden partijen in m3 (visueel [bv tellen vrachtwagens of inmeten]) of in ton (weging) en registreert dit
certificaathouder stelt vast of de aangeleverde partij voldoet aan de definitie van grond (Bbk, art. 1) en registreert dit
certificaathouder beoordeelt de partij op bodemvreemde bestanddelen (kwantiteit en kwaliteit) en registreert dit
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(NB: het afzeven van bodemvreemde materialen is toegestaan mits de kwaliteit van de grond niet verandert)

4
4a
4b

certificaathouder beoordeeld visueel of de grond wel/niet (sterk) verontreinigd is en registreert dit
wel sterk verontreinigd: partij kan niet gekwalificeerd worden conform BRL9335 (wellicht wel conform BRL7500)
niet sterk verontreinigd: de partij kan gekwalificeerd worden conform BRL9335
(NB: mogelijk dient het standaardpakket aangevuld te worden met aanvullende parameters [denk aan arseen of asbest e.d.])

5
5a
5b
6.3.2

certificaathouder gaat bij aanbieder van de partij(en) na of de aangeboden partij wel/niet een samengevoegde partij betreft
wel samengevoegd: dan samenvoeginformatie par. 6.4 noodzakelijk of grondbewijs BRL9335 noodzakelijk, als hier niet aan
aan voldaan wordt dan kan partij niet conform BRL9335-1 gekwalificeerd worden [??vervolg in overleg bevoegd gezag??]
niet samengevoegd: de partij kan verder behandeld worden door de certificaathouder

6

certificaathouder heeft, alvorens tot pre-kwalificatie kan worden overgegaan, de volgende benodigde gegevens van de partij aanwezig :
a gegevens contractant
b gegevens ontdoener
c partijgrootte
d herkomstlocatie (adres) [eventueel kadastraal nummer]
e voormalig gebruik van de herkomstlocatie
f
bemonsteringsverslag
g analysegegevens (bij niet aanwezig wordt verondersteld dat de niet gemeten parameters alle < AW2000 zijn, tenzij aan de hand van de specifieke eigenschappen
van de partij (herkomst, aard, historie e.d.) anders wordt geoordeeld
h BKK-gegevens (dan f en g niet noodzakelijk)
(??opm: indien f,g,h niet bekend dan direct naar samenvoegen zonder voorinformatie??)
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BRL9335-1 Samenvoegen
► zonder voorinformatie
samenvoegen separate partijen tot partijen < 100 ton
6.4.1
dat mag indien:
1
certificaathouder stelt de volgende vragen aan de aanbieder en voert hiervan registratie:
a wat is de herkomst van elke separate partij
b wat is het huidige gebruik van de (herkomstlocatie) van de grond
c wat is het voormalige gebruik van de (herkomstlocatie) van de grond
d zijn er verontreinigingen aanwezig in de grond
e zo ja, in welke mate
[het protocol werkt dit niet uit, verondersteld wordt b.v. visueel of concentratie(s) of toetswaarde(n) overschrijding(en) e.d.]
2
certificaathouder heeft op basis hiervan wel/niet een indicatie van de bodemkwaliteitsklasse (kan dus ook op basis BKK)
2a wel: de certificaathouder voegt de zo indicatief gekwalificeerde separate partij(en) aan de betreffende hoop <100 ton van AW2000,
wonen of industrie toe
2b niet: de partij kan niet toegevoegd worden en dient separaat indicatief te worden onderzocht
certificaathouder voert uit of laat uitvoeren op elke hoop van maximaal 100 ton een indicatief onderzoek bestaande uit:
3
(NB: indicatief is niet-AP04)

a
b
c
d

nemen 10 grepen per partij van 100 ton
analyseren mengmonster van 10 grepen op standaardpakket door AS3000 gecertificeerd laboratorium
toetsen analyseresultaten en bepalen indicatieve bodemkwaliteitsklasse
de zo indicatief gekwalificeerde partij(en) word(t)(en) aan de betreffende hoop <2000 ton van AW2000, wonen of industrie t.b.v.
definitieve uitkeuring toegevoegd
[NB: afvoeren naar verwerker als resultaat > industrie]
de kwaliteit van de samengevoegde partij na toetsing/uitkeuring mag nooit gunstiger worden gekwalificeerd dan de kwaliteit van
NB
de individuele partijen voor samenvoeging
(opm: par. 6.4.2 samenvoegen t.b.v. stort hier buiten beschouwing gelaten)

►
6.4.3

6.5-6.7

met voorinformatie
samenvoegen separate partijen tot partijen < 2000 ton
dat mag indien:
certificaathouder beschikt per separate partij over voorinformatie conform par. 6.2 = gestelde in 1001 m.b.t. partijdefinitie par. 6.1.2
1
protocol 1001 par 6.1.2
1 er is prake van een identificeerbare hoeveelheid grond van vergelijkbare milieuhygienische kwaliteit en,
er is sprake van eenduidige en gelijke textuur (conform NEN 5706 bepaald), en
er is sprake van aaneengesloten (herkomst) percelen of depots, en
er is sprake van gelijke bijmengingen (bepaald conform protocol 2001), en
er is sprake van een gelijke milieuhygienische kwaliteit, vastgesteld d.m.v.
of een indicatieve partijkeuring [wat een indicatieve partijkeuring is werkt protocol 1001 verder niet uit (1 monster, NVN5860, NEN5740 e.d., c.q. niet-AP04)]
of een historisch bodemonderzoek (NEN5725)
of een verkennend bodemonderzoek (NEN5740)
of een BKK (nieuwe stijl)
2 de partij is niet afkomstig van een verdachte- of ernstig verontreingde locatie [b.v. raadplegen landsdekkend beeld LDB-bestand of bodeminformatie bevoegd gezag]
2
de certificaathouder voegt de indicatief gekwalificeerde separate partij (zoals hierboven of conform par. 6.4.1) aan de
betreffende hoop <2000 ton van AW2000, wonen of industrie toe
3

NB

6.10
6.11
6.14

4
5
6

6.15
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BRL 9335
3.5

3.6

de certificaathouder keurt (indien hiervoor gecertificeerd) af laat uitkeuren elke hoop van maximaal 2000 ton conform protocol 1001
door een hiervoor erkend bureau (en conform NEN5707 bij aanwezigheid asbest)
(opm: voor anorganische parameters die niet voldoen aan de emissietoetswaarde hoeft, onder voorwaarde dat pH>5, geen uitloogonderzoek uitgevoerd te worden [vrijstelling])
de kwaliteit van de samengevoegde partij na toetsing/uitkeuring mag nooit gunstiger worden gekwalificeerd
dan de kwaliteit van de individuele partijen voor samenvoeging
bestemmingsadvies met opgave van te verrichten meldingen (indien de toepassing niet gemeld wordt door certificaathouder)
het transport valt ook onder de verantwoordelijkheid van de certificaathouder
de certifcaathouder levert de partij inclusief grondbewijs + par. 3.6 van BRL9335: uiterlijk binnen 4 weken na
de laatste levering levert certificaathouder het grondbewijs aan de afnemer
de certificaathouder meldt de toepassing bij SenterNovem, of indien hij niet de melding verzorgt, dient de certificaathouder
uit de procesborging van de BRL9335 zich er van te vergewissen dat de melding is uitgevoerd.

Transportdocumenten
bij transport dient iedere getransporteerde partij te worden voorzien van een transportdocument
Grondbewijs
bij elke partij grond wordt door de certificaathouder een grondbewijs geleverd
indien de grond wordt getransporteerd moet het grondbewijs uiterlijk binnen 4 weken na
de laatste levering door de certificaathouder aan de afmener overhandigd worden

Wijzigingsblad BRL9335, 28 april 2010:
samenvoegen:
het vormen van een grotere partij door het samenvoegen van kleine partijen met een minimale, individuele partijomvang van 25 m3 waarbij de
identiteit van de samengevoegde individuele partijen verloren gaat
(opm: vrijstelling voor het samenvoegen tot 25 m3)
grondbewijs:
in de praktijk vormt het product-certificaat overeemkomstig BRL9335 tezamen met de afleverbon het grondbewijs
opmerking: altijd het uitkeuringsrapport 1001/AP04 opvragen als enkel het prod.cert. plus aflverbon wordt geleverd
splitsen:
opsplitsen na keuring mag door de certificaathouder worden uitgevoerd mits de afgesplitste partij niet kleiner dan 100 ton is.
Voor opsplitsen van AW2000-partijen geldt een minimale omvang van een afgesplitste partij van 25 ton.
Dit alles met inachtneming van artikel 4.3.1 van de regeling bodemkwaliteit.
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