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Meer vraag naar certificaat
BRL 9335 Grondbank
Komt het door de perikelen rond PFAS of door de toenemende controles door de Omgevingsdiensten? Hoe dan ook, het aantal
bedrijven met het certificaat BRL 9335 neemt snel toe. Overweeg je certificering? We geven je een beter beeld van het certificaat.
Beheerder van de norm is de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), www.sikb.nl. Deze BRL is
een vorm van zelfregulering, mede ten behoeve van de uitwerking van wet- en regelgeving in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Het doel is
het bevorderen van de controleerbaarheid, inzichtelijkheid
én uniformiteit van het gehele traject van bodemonderzoek
tot en met het kwalificeren van grond en baggerspecie.

Wanneer een certificaat?
Wanneer je partijen grond van verschillende herkomst
samenvoegt, is het verplicht om erkend bodemintermediair
te zijn conform Kwalibo. Deze erkenning kan enkel worden
verkregen door het certificaat BRL 9335 te overleggen bij de
aanvraag. Samenvoegen zonder dit certificaat is illegaal en
dus strafbaar. Als partijen grond worden samengevoegd, is
protocol 9335-1 van toepassing. Enige uitzondering hierop is het samenvoegen van partijen grond tot maximaal
25 kubieke meter die vervolgens alsnog worden afgevoerd
naar een erkend bodemintermediair, oftewel een BRL
9335-gecertificeerde grondbank.
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Wil je een grondproduct samenstellen, bijvoorbeeld bestaande uit grond en compost, dan geldt protocol 9335-4.
Dit certificaat regelt dat er niet voor elke partij samengesteld
grondproduct een nieuwe AP04-analyse hoeft te worden
uitgevoerd. Dit omdat door het samenstellen de originele
kwaliteitsverklaringen van zowel de grond als de compost
komen te vervallen.

Hoe werkt het?
Wanneer alle voorbereidende werkzaamheden gereed
zijn, kan bij een certificerende instelling de audit worden
aangevraagd. Net als bij ISO 9001 en VCA wordt met de
certificerende instelling een overeenkomst aangegaan

voor drie jaar. Tijdens de audit worden het handboek en de
partijenadministratie gecontroleerd en worden de partijen
grond geïnspecteerd.
Het is overigens wel zinvol om eerst te onderzoeken of het
exploiteren van een grondbank op de voorgenomen locatie
wel is toegestaan op basis van milieuwetgeving en bestemmingsplan. De ervaring leert dat dit niet vanzelfsprekend is
en er later grote problemen kunnen ontstaan wanneer dit
onderdeel niet goed geregeld is.

Daarnaast is het van belang om eerst goed na te denken
over het verdienmodel. Vaak wordt vooral gekeken naar de
kosten voor de afvoer van de grond die worden bespaard,
maar er zal ook afzet moeten worden gevonden, liefst tegen
renderende tarieven. De opslagfaciliteiten, het certificeren
en de administratie kosten immers ook geld.

Welke eisen zijn van toepassing?
Er moet een operationeel managementsysteem op het
bedrijf zijn, waarin onder andere aandacht wordt besteed
aan de volgende onderwerpen:
• 	 Acceptatie
Bij ontvangst van de grond moet die worden gecon
troleerd op ongewenste bestanddelen. Zodra toch ver
ontreiniging wordt gevonden, moet het mogelijk zijn om
de partij retour te sturen of af te voeren naar een erkende
verwerker op kosten van de leverancier. Regel dit in de
acceptatievoorwaarden of beschrijf dit in de offerte.
• 	 Bodemkwaliteitsklasse
Bij ontvangst van de grond moet duidelijk zijn wat de
herkomst is en tot welke bodemkwaliteitsklasse de grond
behoort. Er zijn drie bodemkwaliteitsklassen, te weten ach
tergrondwaarde, wonen en industrie. De eigenaar van de
grondbank is ervoor verantwoordelijk dat deze informatie
beschikbaar komt, bijvoorbeeld op basis van de Bodem
beheernota en de daarbij behorende bodemkwaliteits
kaart.
• Samenvoegen
Partijen die tot één van de genoemde bodemkwaliteits
klassen behoren, mogen per bodemkwaliteitsklasse
worden samengevoegd tot 2000 ton. As van één of meer
dere partijen grond geen herkomst of kwaliteitsklasse
bekend is, mogen deze partijen grond tot maximaal 100
ton worden samengevoegd. Daarna worden een indicatief
onderzoek en een analyse uitgevoerd op deze partij. Op
basis van de analyseresultaten van het indicatief onder
zoek wordt deze partij ingedeeld in één van de hierboven
genoemde bodemkwaliteitsklassen en samengevoegd tot
maximaal 2000 ton.
• 	 Monstername en kwaliteitsbepaling
Alle samengevoegde partijen tot maximaal 2000 ton
moeten worden bemonsterd en geanalyseerd (AP04) door
een erkend analysebureau voordat ze mogen worden af
geleverd of toegepast. Hierbij geldt dat de resultaten van
de indicatieve kwaliteit (bepaald op basis van bijvoorbeeld
bodemkwaliteitskaart of indicatief onderzoek) leidend blij
ven. Is grond bijvoorbeeld samengevoegd op basis van
de bodemkwaliteitsklasse wonen naar aanleiding van de
Bodemkwaliteitskaart en voldoet de partij grond volgens
de AP04-analyse aan de achtergrondwaarde, dan zal deze
partij alsnog moeten worden afgezet als wonen.
• 	 Splitsen
Samengevoegde partijen grond van de bodemkwaliteits
klasse achtergrondwaarde mogen onbeperkt worden
gesplitst. Is de bodemkwaliteitsklasse wonen of indus
trie, dan mag in eerste instantie worden gesplitst met een
minimale partijomvang van 500 ton. Is de samengevoegde

Tips van de adviseur
• Download de handreiking veiligheidsladder via www.gc-veiligheid.nl
• Kijk op de website www.cumela.nl voor de Veilig Vakwerk-app voor digitale
werkplekinspectie en digitale toolboxmeeting.
• Voldoet u al aan de nieuwe versie VCA 2017/06? Cumela Advies ondersteunt u
op praktische wijze
• Plannen voor het behalen van certificaat CO2-Prestatieladder? Cumela Advies
ondersteunt u op praktische wijze voor trede 1 tot en met 5.

partij grond van bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie
voorafgaand aan de AP04-keuring gehomogeniseerd met
een mechanische zeefinstallatie (afgezeefd op maximaal
40 millimeter), dan mag deze partij worden gesplitst met
een minimale partijomvang van 100 ton.
• 	 Administratie
Elke grondbeweging moet administratief worden bij
gehouden, zowel inkomend als uitgaand. Elke samen
gevoegde partij is genummerd en de hoeveelheid wordt
geregistreerd met behulp van een logboek.
• 	 Zorgvuldig partijbeheer
De verschillende partijen moeten overzichtelijk en duide
lijk gescheiden zijn, met minimaal één meter ruimte tus
sen de ‘tenen van de’ partijen. Eventuele bodemvreemde
materialen moeten worden verwijderd.
• 	Informeren afnemers
Afnemers van de grond krijgen voorafgaand aan de
levering van elke partij een milieuhygiënische verkla

ring. Verder moet afnemers erop worden gewezen dat zij
toepassing van de grond vijf dagen van tevoren moeten
melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Enige uitzon
dering op het melden betreft partijen van minder dan
50 kubieke meter grond van de bodemkwaliteitsklasse
achtergrondwaarde. Achteraf wordt een leverings
ver
klaring nagestuurd met daarop uitgewerkt de totaal aantal
geleverde tonnen.
• 	 Personeel
Bij een gecertificeerde grondbank behoren drie functies
te worden toegepast, te weten de acceptant, de partij
beheerder en de beslisser. In principe zouden dit verschil
lende personen moeten zijn, maar in de praktijk is dat niet
altijd haalbaar.

Haalbaarheid
Al met al zijn er nogal wat regels waarmee rekening moet
worden gehouden en het is geen eenvoudige materie. Toch
zijn er inmiddels veel cumelabedrijven die de stap hebben
gezet. Wanneer alles goed wordt voorbereid, is het volgens
de betrokkenen goed te doen. Bijkomend voordeel is dat
je al doende ook steeds meer kennis opbouwt en daarmee
opdrachtgevers kunt adviseren. Duidelijk wordt wel dat je
een dergelijke stap alleen zet als je het goed kunt doen en er
een degelijk verdienmodel is.
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