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BRL 9326 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu (CvD G&M) 
 
Interpretatievragen betreffende de BRL kunnen aan het CvD G&M worden voorgelegd. Deze worden in het CvD G&M 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 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 5.2 Chloride De BRL schrijft voor dat de schelpen gespoeld 

worden, m.u.v. kleischelpen. Het spoelen dient een 
beheerst proces te zijn (registratie spoeltijd en 

volume zoet spoelwater). 

 

Het spoelwater hoeft niet per se zoet te zijn om tot 

een goed resultaat te komen. 

Het spoelen kan ook na winning in het schip met 

(gedeeltelijk) zout of brak water plaatsvinden. Dit levert 
“schone schelpen” of “gewassen schelpen” geschikt voor 

toepassing als padverharding en drainagemateriaal. 
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2 7.1.2 Productcontrole Hoe moet worden omgegaan met het keuren van 

schelpen naast kleischelpen. 

Kleischelpen en schone schelpen kunnen statistisch 
beoordeeld worden als één product (populatie) met 1 

meetreeks. Uitgangspunt is dat certificatie mogelijk is op 
basis van minimaal 1 partijkeuring per product, eventueel 

in aansluiting op een bestaande meetreeks. Bij 
productiecontroles worden de keuringen vervolgens 

verdeeld over de producten naar rato van productie. 
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3 1.3 Onderwerp en 
toepassingsgebied 

Wanneer gewassen schelpen weer worden 
gemengd met uit het wasproces afgezeefd zand* 
levert dit een product op dat zeer geschikt is voor 
padverharding, vergelijkbaar met kleischelpen.  

Een dergelijk product past ook onder het onderwerp 
en toepassingsgebied van BRL 9326. 

Schelpen met een aandeel van 15-25% zand* in plaats 
van klei zijn vergelijkbaar met kleischelpen en kunnen 
ook onder BRL 9326 worden gecertificeerd. 
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*) dit zand bestaat uit zand afkomstig uit het wasproces en tot zand verpulverde schelpen afkomstig uit het breekproces. 

 


