
Het toepassen van grond, baggerspecie moet 
voldoen aan de eisen van het Besluit bodem-
kwaliteit. Certificaathouders van de BRL 
9335 (grondbanken) spelen vaak een belang-
rijke rol bij het grond en baggerverzet. Het 
gaat daarbij om inname, splitsen, samenvoe-
gen, opslaan, milieuhygiënisch kwalificeren 
en uitleveren van (gereinigde) partijen grond 
en baggerspecie aan de toepasser. Deze 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd 
overeenkomstig de BRL 9335 en de bijbe-
horende protocollen, zodat de samenleving 
erop kan vertrouwen dat de juiste kwaliteit 
van grond en baggerspecie wordt toegepast. 
Begin 2018 wordt een nieuwe versie van deze 
richtlijn van kracht. 

De eisen uit de huidige versie bestaan reeds lange-
re tijd. Inmiddels zijn er nieuwe inzichten ontstaan, 
bijvoorbeeld over het samenvoegen en het splitsen 
van partijen: wat is wel en wat is niet verantwoord. 
Ook zijn de bestaande standaardpakketten niet 
geheel dekkend meer voor de kwalificatie en 
zijn recent de normen asbest en vooronderzoek 
aangepast. Tot slot waren de verantwoordelijkhe-
den voor transport en afvoer naar locatie, voor de 
certificaathouder te ruim gedefinieerd. Dit alles 
was mede aanleiding voor de modernisering van 

B
od

em
be

he
er

De BRL 9335 voor grondbanken 
gemoderniseerd

de richtlijn en vormt de basis voor de nieuwe versie 
4.0. De nieuwe BRL 9335 is op veel punten scher-
per geformuleerd. Daardoor worden verschillen in 
interpretatie tussen certificaathouders, certifice-
rende instellingen en toezichthouders verminderd 
en is de handhaafbaarheid verbeterd. Ook is de 
milieuhygiënische verklaring die op grond van de 
BRL 9335 wordt afgegeven geüniformeerd. Dit 
zorgt ervoor dat afnemers van partijen grond dit 
kwaliteitskeurmerk beter herkennen en bovendien 
beter zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van 
gebruik van de grond.

Kwaliteit wordt uitgedrukt in 
bodemkwaliteitsklassen
Voor het toepassen van grond en baggerspecie 
worden in de Regeling bodemkwaliteit de bodem-
kwaliteitsklassen achtergrondwaarde, wonen of 
industrie genoemd. Op grond van de BRL worden 
milieuhygiënische verklaringen afgegeven voor 
deze bodemkwaliteitsklassen. De BRL 9335 borgt 
dat de grondbank deze verschillende kwaliteiten 
niet met elkaar vermengt. Bij toepassingen van 
grond en baggerspecie in oppervlaktewateren 
gelden de kwaliteitsklassen A en B. Met de BRL 
9335 kan grond of baggerspecie voor de genoemde 
kwaliteitsklassen worden gekwalificeerd.
De BRL 9335 omvat daartoe de volgende 
werkzaamheden:
•  Milieuhygiënische keuring van individuele par-

tijen grond (zie BRL 9335 + protocol 9335-1).



•  Milieuhygiënische keuring van individuele 
partijen grond ter verkrijging van een verklaring 
niet-reinigbare grond (zie BRL 9335 + protocol 
9335-1).

•  Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit 
projecten (zie BRL 9335 + protocol 9335-2).

•  Milieuhygiënische keuring van samengestelde 
grondproducten (zie BRL 9335 + protocol 9335-4).

•  Civieltechnische keuring (zie BRL 9335 + proto-
col 9335-9. Alleen mogelijk in combinatie met 
een ander 9335-protocol).

Inhoudelijke wijzigingen
De inhoudelijke wijzigingen betreffen (op hoofd-
lijnen) de volgende zaken: 
•  De systematiek rond levering van partijen in de 

protocollen 9335-1, -2 en -4 is geharmoniseerd, 
middels hetzelfde leveringsproces en gelijkvor-
mige verklaringen. Hiermee wordt een adminis-
tratieve vereenvoudiging bereikt. De herkenbaar-
heid van de milieuhygiënische verklaring wordt 
vergroot en is reeds bij levering beschikbaar 
hetgeen acceptatie van de grond in de markt en 
bij toezichthouders moet verbeteren.

•  De reikwijdte voor de certificaathouder is be-
perkt vanaf het moment van inname tot en met 
de (directe) levering. Transport tot de toepas-
sing op de bestemming valt daarmee buiten de 
verantwoordelijkheid. Wel moet de certificaat-
houder - vanuit zijn zorgplicht - een aantal wen-
ken voor de toepasser op de milieuhygiënische 
verklaring opnemen, zodat de afnemer wordt 
gewezen op de verantwoordelijkheden voor 
afvoer naar een nuttige toepassing volgens het 
Bbk en de meldingsverplichtingen die daarbij 
horen. 

•  Er zijn bepalingen opgenomen om partijen 
grond die door derden zonder erkenning en/of 
onjuist zijn samengevoegd, danwel partijen met 
een onbekende herkomst - via een verzwaar-
de procedure van intensiever keuren met een 
uitgebreid stoffenpakket - onder certificaat te 
leveren Voor dergelijke partijen is de milieu- 
hygiënische verklaring conform de BRL 9335 
de enige manier om ze op de markt te brengen. 
Andere milieuhygiënische verklaringen zoals 
partijkeuringen zijn voor deze partijen op grond 
van het Bbk niet toegestaan.

•  Het huidige ‘Grondbewijs’ wordt vervangen 
door de ‘Milieuhygiënische verklaring BRL 
9335’ (met aangepast format). Hiermee wordt 
aangesloten op de wettelijke terminologie. Dit 
vergroot de herkenbaarheid.

•  Het is niet meer mogelijk een gecombineerde 
milieuhygiënische en civieltechnische verkla-
ring te verstrekken. Deze dienen apart te wor-
den verstrekt. In de praktijk bleek de combina-
tie van de beide verklaringen tot verwarring te 
leiden. Door ze apart te verstrekken, wordt deze 
verwarring voorkomen.

•  De eisen aan voorinformatie voor samenvoegen 
(protocol 9335-1) zijn aangescherpt. Hierbij is 
aangesloten op de nieuwe NEN-normen rond 
vooronderzoek en rond asbest; 

•  Er is helder onderscheid gemaakt in normatie-
ve elementen (‘eisen’) en de toelichtende tekst 
is aangesloten op de actuele wetgeving (juiste 
verwijzingen, verwijderen tegenstrijdigheden, 
vrijstellingen). 

•  De beeldmerken NL-BSB en KOMO vervallen 
(inclusief bijbehorende bepalingen). Hiervoor in 
de plaats komt het SIKB-logo op de (eenduidig 
geformuleerde) milieuhygiënische en civiel-
technische verklaringen, zodat alle protocollen 
nu met hetzelfde logo werken.

•  De verwijzingen naar externe normen en  
documenten zijn geactualiseerd.

•  Voor partijen met geen of onvoldoende voor- 
informatie is een nieuw, uitgebreider, stoffen-
pakket vastgesteld.

Naast het aanbrengen van de bovenstaande wijzi-
gingen zijn de teksten toegankelijker opgesteld. 

Certificering en erkenning
De nieuwe versie gaat begin 2018 in, met een over-
gangstermijn tot en met 31 maart 2019. De versie 
4.0 wordt gepubliceerd op www.sikb.nl. Binnen 
deze periode kunt u zich laten toetsen op de nieuwe 
versie (een extra audit is in beginsel niet nodig). 
Voor de erkenning heeft de nieuwe versie geen 
consequenties.
 

Meer informatie
ww.sikb.nl/bodembeheer/grond-en-
bouwstoffen

Kennis van kwaliteit in bodembeheer Burgemeester van Reenensingel 101   |   Postbus 420, 2800 AK Gouda
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B
od

em
be

he
er

Se
pt

em
be

r 
20

17
  |

  v
er

si
e 

1 
 | 

 r
ef

. 8
62

1


