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Toelichting op de overgangsregeling van
BRL2506 naar BRL2506-1 en BRL2506-2
Inleiding
De achterliggende tijd is gewerkt aan de ‘splitsing’ van de BRL2506 in een deel met de
milieueisen (BRL2506-2) en een deel met de overige producteisen (BRL2506-1). In december
2016 zijn certificaathouders daarover voor het laatst door de Stichting geïnformeerd.
Beide delen van de BRL2506 zijn nu in werking en daarmee is de ‘splitsing’ afgerond. Hieronder
wordt de overgangsregeling van BRL2506 naar BRL2506-1 en BRL2506-2 toegelicht.

Aanleiding en stand van zaken
De aanleiding voor de ‘splitsing’ van de BRL2506 is mede de invoering van de Europese
Bouwproductenverordening en de daarop gebaseerde CE markering van bouwproducten.
Door het Centraal College van Deskundigen BRL2506 (CCvD) zijn de volgende delen van de BRL
vastgesteld.
• BRL2506-2 dient als basis voor het NL BSB® productcertificaat ter voldoening aan de eisen van
het Besluit bodemkwaliteit (hierna ‘milieudeel’).
• BRL2506-1 bevat de niet-publiekrechtelijke, toepassingsgerichte eisen aan recyclinggranulaat
en overige proceseisen en leidt tot het KOMO®-productcertificaat (hierna ‘overige
producteisen’).
De BRL2506-2 (milieudeel) is per 1 februari 2017 in werking getreden1. De overgangsregeling
staat in het normdocument (zie blad 3) en wordt hieronder toegelicht.
De BRL2506-1 (overige producteisen) is op 25 januari 2017 vastgesteld door het CCvD en op 16
februari 2017 aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC). Na acceptatie
door de Raad voor Accreditatie (RvA) is de BRL2506-1 op 8 maart 2017 bindend verklaard door
het bestuur van de Stichting Beheer BRL2506. De overgangsregeling staat in het normdocument
(zie paragraaf 1.3) en wordt hieronder toegelicht.
De normdocumenten kunt u vinden op www.brl2506.nl/documenten.
De overgangsregeling van BRL2506 naar BRL2506-1 en BRL2506-2 kan als volgt worden
samengevat.

1

Voor BRL2506-2 (milieudeel; NL-BSB® certificaat) geldt dat deze de grondslag vormt voor de erkende kwaliteitsverklaring
zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. In Bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit wordt in dat kader naar de
toepasselijke versie van de BRL verwezen. Sinds 1 februari jl. wordt verwezen naar de BRL 2506-2.
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Bestaande certificaathouders
-

Vóór 1 augustus 2017 dienen alle certificaten op basis van de BRL2506 te zijn vervangen voor
een certificaat op basis van respectievelijk BRL2506-1 en / of BRL2506-2.

-

Omdat nummer en titel van de BRL is gewijzigd, dient er betreffende het certificaat BRL2506-2
(milieudeel) ook een wijziging van de erkenning zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit te
worden aangevraagd bij RWS Bodem+. De beslistermijn daarvoor bedraagt 4 weken (cf. artikel 12
Besluit bodemkwaliteit).
Om tijdig te beschikken over een gewijzigde erkenning zal daarom uiterlijk eind juni het certificaat
moeten zijn omgezet en de erkenningsvraag zijn ingediend bij RWS Bodem+. Zie voor meer
informatie: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/.

-

Certificaten op basis van BRL2506 verliezen in ieder geval op 1 augustus 2017 hun geldigheid.

-

Voorgaande geldt ook voor certificaten op basis van de BRL9311. Deze BRL wordt vervangen
door respectievelijk BRL2506-1 en BRL2506-2.

-

Aanbevolen wordt om tijdig contact te leggen met uw certificatie-instelling om de omzetting van uw
certificaten te plannen en voor te bereiden.

Nieuwe certificaathouders
-

Bedrijven die zich willen laten certificeren voor het ‘milieudeel’ (NL BSB® productcertificaat) dienen
vanaf 1 februari 2017 de BRL2506-2 toe te passen.

-

Bedrijven die zich willen laten certificeren voor de ‘overige producteisen’ (KOMO®productcertificaat) dienen vanaf 8 maart 2017 BRL2506-1 toe te passen.

-

Als u in voorbereiding bent voor certificatie, dan wordt aanbevolen om hierover te overleggen met
de certificatie-instelling.
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