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Productcertificaat voor korrelvormige materialen 
van natuurlijke oorsprong met een volumieke 
massa van ten minste 2000 kg/m3 

 
BRL 2502 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Korrelvormige Materialen 
 
Interpretatievragen betreffende de BRL 2502 kunnen aan het CvD KM worden voorgelegd. Deze worden in het CvD KM besproken, waarna zo nodig en mogelijk een 
interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.  
 
Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 
2014 van toepassing. 
 
In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL 2502 en de vindplaats. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven.  
De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL. 
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1 1.2 Toepassingsgebied 

 

Verzoek uitbreiding scope voor circulaire 

toeslagmaterialen 

Het CvD is van mening dat hoogwaardige circulaire 
materialen tot de het toepassingsgebied van BRL 2502 

behoren. 

Korrelvormige materialen uit bouwstoffen afkomstig uit 

reinigingsprocessen (b.v. thermisch) die na verwerking 
middels aanvullende eisen aantoonbaar weer zijn 

teruggebracht in hun natuurlijke minerale vorm(en) en 
een gelijkwaardige vervanging zijn voor primaire 

materialen, kunnen op basis van deze 
beoordelingsrichtlijn worden gecertificeerd. Hiervoor 

gelden aanvullende beproevingen en eisen. 

 

Ter beoordeling van dergelijke bouwstoffen dient Bijlage 
B te worden gevolgd waarbij ieder dossier ter instemming 

aan het CvD wordt voorgelegd. 

 

Voorbeelden: 

-Thermisch gereinigd TAG 

-Gereinigde spoorballast 

27-11-2018 

2 3.5.2 Certificaathouder, 
producten en herkomst 

Onder welke voorwaarden is aanvoer vanuit andere 
wingebieden zonder KOMO-certificaat mogelijk? 

Het CvD is van mening dat aanvoer uit andere 

wingebieden zonder eigen KOMO certificaat is 

toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

23-04-2020 

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-9313-zand-uit-dynamische-wingebieden/brl9313-dd-26-6-20192.pdf/
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Bij bijmenging van producten of fracties uit een wingebied 

dat niet beschikt over een BRL 2502 certificaat kan de 
vermelding van het andere wingebied op het certificaat 

achterwege worden gelaten. Hiervoor gelden de volgende 

voorwaarden: 

• het voornemen dient vooraf aan de certificatie-

instelling te worden gemeld onder vermelding van 
hoeveelheid (mengverhouding) en duur van de 

bijmenging. 

• het bij te mengen product wordt toegevoegd aan het 
begin van het productieproces zodat alle 

processtappen van reiniging en sortering worden 

doorlopen. 

• de certificaathouder zelf beschikt over het 

geologische dossier en de intrinsieke 
onderzoeksgegevens van het andere wingebied 

bestaande uit minimaal: - de petrografische 
samenstelling (petrografische beschrijving); - het 

natrium equivalent; - het gehalte chloriden (bij 
materiaal uit zoute of brakke gebieden); - het gehalte 

aan in zuur oplosbaar sulfaat; - de ASR gevoeligheid 

(facultatief). 

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-9313-zand-uit-dynamische-wingebieden/brl9313-dd-26-6-20192.pdf/
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• de intrinsieke onderzoeksgegevens kunnen worden 

verkregen uit recente onderzoeken op het bij te 
mengen materiaal door de oorspronkelijke producent; 

indien deze niet beschikbaar zijn, dient de 
certificaathouder deze middels een ingangscontrole 

vast te stellen. 

• de certificaathouder vermeldt naast zijn eigen 
wingebied tevens het andere wingebied op zijn 

afleverbon en vermeldt daarbij tevens dat niet-KOMO 
gecertificeerde materiaal betreft dat alleen onder door 

de CI geaccordeerde voorwaarden mag worden 

bijgemengd tot maximaal 5% m/m. 

 

3 3.5.2 Certificaathouder, 
producten en herkomst 

Onder welke voorwaarden is menging met andere 
primaire producten van andere mineralogische 
oorsprong toegestaan? 

Het CvD is van mening dat menging met mineralogisch 

andere materialen is toegestaan onder de volgende 

voorwaarden: 

Het product of fractie met een andere mineralogische 

herkomst dient te beschikken over een eigen KOMO 

certificaat.  

 

Datum CvD 
vergadering 10 
december 2021 

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-9313-zand-uit-dynamische-wingebieden/brl9313-dd-26-6-20192.pdf/
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Hierbij gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

• het mengen van het eindproduct dient voldoende 

zorgvuldig plaats te vinden. 

• de certificaathouder zelf beschikt over het 
geologische dossier en de intrinsieke 

onderzoeksgegevens van het andere product 
bestaande uit minimaal: - de petrografische 

samenstelling (petrografische beschrijving); - het 
natrium equivalent; - het gehalte chloriden (bij 

materiaal uit zoute of brakke gebieden); - het gehalte 
aan in zuur oplosbaar sulfaat; - de ASR gevoeligheid 

(facultatief). 

• de intrinsieke onderzoeksgegevens qua reële 
dichtheid van beiden materialen moeten binnen de 

bandbreedte van 2.550 tot 2.750 kg/m3 liggen. 

• Alle andere intrinsieke beproevingen dienen op het 
mengsel te worden uitgevoerd in zijn beoogde 

samenstelling. Bij proeven zoals LA en MD wordt de 
beproeving uitgevoerd op de fractie 10-14 mm. 

Bijmenging van fijnere fracties als 4/8 zal in die 
situatie niet op het resultaat van de meting van 

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-9313-zand-uit-dynamische-wingebieden/brl9313-dd-26-6-20192.pdf/
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invloed zijn maar is wel van invloed op prestatie van 
het productmengsel. De resultaten dienen 

rekenkundig te worden verwerkt (o.b.v. resultaat 
uitgevoerd op de 10/14 fractie van het zelfde 

materiaal dat in fijnere fractie wordt bijgemengd). 

• Samenstelling van het mengsel: Vanuit een beoogde 
samenstelling mag niet meer dan 5% relatief naar 

boven of naar beneden worden afgeweken. Bij een 
hoger percentage is er sprake van een nieuw te 

certificeren product dat aantoonbaar aan alle eisen 

moet voldoen. 

• de certificaathouder vermeldt naast zijn eigen 

wingebied tevens het andere materiaal en 
bijbehorende wingebied op zijn afleverbon en 

vermeldt daarbij de toegepaste mengverhouding. 

 

 

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-9313-zand-uit-dynamische-wingebieden/brl9313-dd-26-6-20192.pdf/

