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Interpretatienummer: 1
Datum vaststelling interpretatie: 21 juni 2018
Van toepassing op: BRL 9327 d.d. 2017-03-30
Achtergrond interpretatie:
In BRL 9327:2017-03-30 par. 7.5.3.1 is de volgende eis opgenomen:
“Het “startbestand” van het gemeenschappelijk toelatingsonderzoek moet daartoe over een periode van ten
hoogte 3 jaar volledig worden ververst”
De periode van 3 jaar die hier wordt genoemd is strijdig met de HANDLEIDING CERTIFICERING BESLUIT
BODEMKWALITEIT van SBK. In par. 3.2 van de handleiding staat onder stap 3b:
“Uitsluitend voor de niet-kritische parameters is gemeenschappelijke verificatie toegestaan. Het “startbestand”
van het gemeenschappelijk toelatingsonderzoek moet daartoe over een periode van ten hoogste 5 jaar volledig
worden ververst.”
Voorgestelde interpretatie (1) BRL 9327: 3 jaar te lezen als 5 jaar.
Interpretatie:

BRL 9327 Verversing periode “startbestand” gemeenschappelijk toelatingsonderzoek: § 7.5.3.1 ‘…
periode van ten hoogte 3 jaar…’ loopt niet synchroon met de handleiding certificering Besluit
Bodemkwaliteit ‘…. 5 jaar …’
➔
Besluit 1: 3 jaar lezen als 5 jaar (conform voorstel).
Interpretatienummer: 2
Datum vaststelling interpretatie: 21 juni 2018
Van toepassing op: BRL 9327 d.d. 2017-03-30
Achtergrond interpretatie:
In BRL 9327:2017-03-30 par. 3.3.1 wordt voor het toelatingsonderzoek onderscheid gemaakt in certificering van
individuele producenten en certificering van een cluster van producenten. Een producent is daarbij volgens
hoofdstuk 2 gedefinieerd als:
“Onder producent wordt in deze beoordelingsrichtlijn verstaan de producent van het bitumineuze
afdichtingmaterialen.”
Een andere organisatie dan een producent zou dus geen certificaat BRL 9327 kunnen behalen. Daarmee zouden
bijvoorbeeld geen afgeleide certificaten mogen worden verstrekt aan handelsorganisaties of importeurs die onder
eigen label willen leveren. Dergelijke certificaten worden wel verstrekt.
Voorgestelde interpretatie (2a) BRL 9327: Het is toegestaan om afgeleide certificaten te verstrekken aan
certificaathouders niet-zijnde de feitelijke producent van de bitumineuze afdichtingmaterialen.
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Voorgestelde interpretatie (2b) BRL 9327: Houders van een afgeleid certificaat dat is gebaseerd op een certificaat
van een aan een cluster deelnemende producent moeten zelf eveneens aan dit cluster deelnemen zodat zij het
recht krijgen om gebruik te maken van de binnen het cluster verzamelde populatiegegevens.
Interpretatie:

BRL 9327 Certificaatverlening andere organisatie dan een producent (private label houder)
➔
Besluit 2a: Het is toegestaan om afgeleide certificaten te verstrekken aan certificaathouders nietzijnde de feitelijke producent van de bitumineuze afdichtingmaterialen (conform voorstel 2a), mits de
productielocatie traceerbaar is voor certificatie instelling (ref. opmerking DvdB).
➔
Besluit 2b: Houders van een afgeleid certificaat dat is gebaseerd op een certificaat van een aan
een cluster deelnemende producent moeten zelf eveneens aan dit cluster deelnemen zodat zij het
recht krijgen om gebruik te maken van de binnen het cluster verzamelde populatiegegevens (conform
voorstel 2b).
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