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1 Inleiding
1.1

Algemeen
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door certificatieinstellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij
de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een
productcertificaat voor Speciale producten voor kunststof binnenrioleringssystemen.
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatieen attesteringsinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen
van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het algemeen certificatie- en
attesteringsreglement van de betreffende instelling.
De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO® productcertificaat.
Het techniekgebied van de BRL is: F2 leidingsystemen
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2003 d.d. 03-08-2007
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven
verliezen in elk geval hun geldigheid op 20-02-2012.
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden zijn de certificatie-instellingen
gebonden aan de eisen die in het hoofdstuk “Eisen aan certificatie-instellingen” zijn
vastgelegd.

1.2

Toepassingsgebied
De producten zijn bestemd om te worden toegepast in kunststof
binnenrioleringssystemen.

1.3

Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten
Indien door de leverancier rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria
worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal
moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet
aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten:

NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;

NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;

NEN-EN 45011 voor certificatie-instellingen die producten certificeren;

NEN-EN ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;

NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren.
De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een
accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor
Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst
van wederzijdse acceptatie heeft gesloten.
Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek.
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatieinstelling zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende
onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren.

1.4

Certificaat
Het model van het op basis van deze BRL af te geven KOMO® productcertificaat is als
bijlage bij deze BRL opgenomen.
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2 Terminologie
2.1

Definities
In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder:
 Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat producten bij
voortduring voldoen aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd;
 IKB-schema: een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde
kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem
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3 Procedure voor het verkrijgen van een
kwaliteitsverklaring
3.1

Toelatingsonderzoek
Het door de certificatie-instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan
de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen prestatie- en producteisen
inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk van de aard van het te
certificeren product:
 (Monster)onderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de producten/of prestatie-eisen;
 Beoordeling van het productieproces;
 Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema;
 Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste
procedures.
 Beoordeling van de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

3.2

Certificaatverlening
Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de
beslisser. Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden
verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat het
certificaat kan worden verleend.
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4 Producteisen en bepalingsmethoden
4.1

Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de overige producteisen opgenomen, waaraan speciale
producten voor kunststof binnenrioleringssystemen: moet voldoen, evenals de
bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan.
De algemene materiaal, fysische en mechanische eisen te stellen aan de speciale
producten zijn vastgelegd in: NEN-EN 13598-1 Kunststofleidingsystemen voor
drukloze ondergrondse rioleringen – Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) – Deel 1: Specificaties voor aanvullende hulpstukken en
inspectieputten. Met uitzondering van artikel 11.2 van NEN-EN 13598-1.
Nadere aanvullende en/of afwijkende eisen zijn hierna voor elk betreffend speciaal
product per artikel vastgelegd.

4.2
4.2.1

Ontlastputten
Toepassingsgebied
De ontlastput is een voorziening (eventueel samengesteld uit meerdere producten)
die beoogt tijdens onvoldoende afvoercapaciteit van de huisaansluiting, hoofdriool
en/of binnenriolering het overtollig (hemel)water zonder schade af te voeren buiten
het gebouw.

4.2.2

Doorstroom- of ontlastcapaciteit
Tabel 4.2.2.1 – Doorstroom- of ontlastcapaciteit
Aspect
Eis

Test
parameter

Test methode

Doorstroom- of ontlastcapaciteit *

Waterniveau
DoorstroomNTR 3216
≤ 20mm
snelheid
art. 7.11.2
Waterslot **
≥ 100 mm
Opmeten
NEN 3215
* Indien oppervlakte van ontlastopeningen ≥ oppervlakte standleiding  geen test nodig
** Alleen van toepassing bij aansluiting op buitenriolering.

4.2.3

Weerstand tegen belasting van rooster*
Tabel 4.2.3.1 – Weerstand tegen belasting van rooster
Aspect
Eis
Weerstand tegen belasting buiten
straat- of voetgangersgebieden

Geen breuk

Weerstand tegen belasting binnen
straat- of voetgangersgebieden

Geen breuk

Test
parameter

Test methode

0,25 kN
(EN1253-1 art.
5.2 en EN1253-2
art. 4.1)
3 kN
(klasse K3
volgens
EN 1253-1)

EN 1253-2
art. 4

EN 1253-2
art. 4

* niet van toepassing bij constructies met het rooster n de HWA (hemelwaterafvoer)
standleiding
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4.3
4.3.1

Zadelstukken
Toepassingsgebied
Mechanisch bevestigde en verlijmde zadels zijn hulpstukken die het mogelijk maken
om aftakkingen op rioleringsystemen te maken in buizen van grotere diameters via
het boren van een gat in de grotere buis, waarbij de (kleinere) aftakkende buis wordt
gefixeerd door middel van een mechanische verbinding of een lijmverbinding.
Beproeving van de stootrand
Tabel 4.3.1.1 – Beproeving van de stootrand
Aspect
Eis
Beproeving van de stootrand *

Geen
doordrukking

Test
parameter

Test methode

0,25 kN
gedurende
5 minuten

EN 1253-1
art. 5.2
en
EN 1253-2
art. 4.1
en
BRL2003
punt 4.7.1

* Proefstuk moet worden gemonteerd volgens montage-instructie van producent.
Opmerking: artikel 6.3.2, tabel 2 en tabel 3 van NEN-EN 13598-1 zijn niet van
toepassing.

4.3.2

Weerstand tegen zijdelingse belasting
Tabel 4.3.2.1 – Weerstand tegen zijdelingse belasting*
Aspect
Eis
Weerstand tegen zijdelingse
belasting**

Test
parameter

Test methode

F
EN 12256
doorbuiging ≥
en
170 mm,
BRL2003
gedurende
punt 4.7.2
15 minuten
* Zijdelingse belasting in de lengte- en dwarsrichting van de buis
** Testen in gemonteerde (aangeboorde) toestand volgens montage instructie van producent.

4.3.3

Geen breuk

Weerstand tegen lekkage
Tabel 4.3.3.1– Weerstand tegen lekkage
Aspect
Weerstand tegen lekkage

Nationale Beoordelingsrichtlijn
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Eis

Test
parameter

Test methode

waterdicht

Inwendige
waterdruk
0,05bar
waterkolom

ISO1167
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4.4
4.4.1

Flexibele huisaansluitingen
Toepassingsgebied
Flexibele huisaansluitingen zijn bedoeld om ten opzichte van een vastpunt
(fundering) een zekere mate van grondzetting (klink) te kunnen verwerken waarbij
de aansluiting (doorvoer) zijn functionaliteit behoudt.

4.4.2

Functionele eisen
Tabel 4.4.2.1 – Functionele eisen voor flexibele huisaansluitingen
Aspect
Eis
Test
parameter
Zetting

Goede werking bij maximale zetting

Stijfheid
Dichtheid verbinding
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Geen breuk bij
maximale
waarde

Gedeclareerde
waarde
producent

Lek dicht
en
geen breuk

F  tabel 2
NEN-EN
13598-1 en
≥ 170 mm
≥ SN 4,
3% vervorming
Tabel 15
NEN-EN 14011

≥ 4 kN/m²
Geen lekkage

Test methode
Parallelle
verplaatsing
aanbrengen
tussen
aansluitleidingen
NEN-EN 13598-1
EN 12256
ISO 9969
EN 1277

BRL2003

4.5
4.5.1

Vloer- en doucheputten
Toepassingsgebied
Vloer- en doucheputten zijn bedoeld voor de opvang c.q. doorvoer van huishoudelijk
afvalwater naar een rioleringssysteem waarbij stankafsluiting is geborgd.

4.5.2

Doorstroomcapaciteit en stankafsluiting
Tabel 4.5.2.1 – Doorstroomcapaciteit en stankafsluiting
Aspect
Eis
Goede doorstroming (ook voor
sifons)*

NEN 7032
art. 5.4

Test
parameter

Test methode

NEN 7032
art. 5.4

BRL 2008
NEN 7032
art. 6.2
NEN 3215

Stankafsluiting
≥ 50 mm
Opmeten
* Vormgeving en constructie stankafsluiters conform NEN 7032, art. 5.3.

4.5.3

Weerstand tegen belasting van rooster
Tabel 4.5.3.1 – Weerstand tegen belasting van rooster
Aspect
Eis
Weerstand tegen belasting buiten
straat- of voetgangersgebieden

Geen breuk

Weerstand tegen belasting binnen
straat- of voetgangersgebieden

Geen breuk
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Test
parameter

Test methode

0,25 kN
(EN1253-1 art.
5.2 en EN1253-2
art. 4.1)
3 kN
(klasse K3
volgens
EN 1253-1)

EN 1253-2
art. 4

EN 1253-2
art. 4

BRL2003

4.6
4.6.1

Ophangbeugels
Toepassingsgebied
Ophangbeugels zijn een voorziening om een leidingsysteem door middel van een
vast of glijdend punt ophanging te bevestigen aan de bouwconstructie.
Opmerking: de producten zijn overwegend vervaardigd uit kunststof

4.6.2

Weerstand tegen belasting
Tabel 4.6.2.1 – Schuifweerstand*
Aspect

Eis

Test parameter

Test
methode

Schuifweerstand
Niet schuiven
50 t/m 100mm 50 N
(diameters 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100,
gedurende 15min 110 en 125mm 60 N
110, 125 en 160 mm)
160mm
80 N
* geldt voor vastpuntbeugels en is van toepassing bij standleidingen

Tabel 4.6.2.2 – Weerstand tegen doorzakking
Aspect
Eis
Weerstand tegen doorzakking
(diameters 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100,
110, 125 en 160 mm)
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Verplaatsing buis
≤ 3 mm
Belastingtijd:
30±5 min

BRL2003
punt 4.7.3

Test
parameter

Test methode

NEN-EN
12200-1
art. 7.2

EN 12095
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4.7

Bepalingsmethoden voor zadels

4.7.1

Beproeving stootrand van zadels

4.7.1.1

Algemeen
Het zadel moet volgens de richtlijnen van de fabrikant zijn gemonteerd tussen een
PVC-rioolbuis van de zwaarste klasse (bij voorkeur SN8) die voldoet aan NEN EN
1329-1. De totale lengte van het proefstuk moet 8x De , met een maximum van
1000mm, bedragen (De is de nominale buitenmiddellijn van de rioolbuis). In het
aansluitstuk moet een standpijp van de zwaarste klasse (bij voorkeur SN8) zijn
gemonteerd. Het einde van de PVC-standpijp dat op de stootrand van het
aansluitstuk rust, moet haaks zijn afgezaagd en zijn afgebraamd.

4.7.1.2

Proefstuk
Voor de beproeving zijn de opstellingen nodig zoals schematisch in de figuren 1 t/m
3 zijn aangegeven.

Figuur 1: basisopstelling voor beproeving stootrand en weerstand tegen zijdelingse
belasting

4.7.1.3

Beproevingstemperatuur
De beproeving moet worden uitgevoerd bij een temperatuur van 23 ± 2°C.

4.7.1.4

Beproeving stootrand
Tref de voorzieningen zoals schematisch in figuur 2 is aangegeven.
- steun de PVC-rioolbuis inwendig naast het te beproeven aansluitstuk zodanig dat
de rioolbuis niet meer dan 5% kan vervormen. De inwendige steun moet direct naast
de door de buiswand stekende delen van het aansluitstuk worden geplaatst zonder
deze te raken.
- breng op de standpijp centrisch een drukbelasting van 0,25kN aan. Breng de
belasting gelijkmatig aan in een tijdsverloop van 90 s. Handhaaf deze belasting
gedurende 300 s. Ontlast direct hierna de combinatie aansluitstuk en bijbehorende
standpijp en beoordeel volgens 4.3.2.

Nationale Beoordelingsrichtlijn
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0,25kN

Figuur 2: beproeving stootrand

4.7.2
4.7.2.1

Weerstand van zadels tegen zijdelingse belasting
Algemeen
Zie 4.7.1.1

4.7.2.2

Proefstuk
Zie 4.7.1.2

4.7.2.3

Beproevingstemperatuur
Zie 4.7.1.3

4.7.2.4

Weerstand tegen zijdelingse belasting
Tref de voorzieningen zoals schematisch in figuur 3 aangegeven.
- Vervang de standpijp voor de beproeving van de stootrand door een standpijp van
voldoende lengte
- Zet de PVC-rioolbuis op de aangegeven afstand vast op de ondersteuning
- Breng op de standpijp, op 1000mm boven de PVC-rioolbuis zijdelings een kracht
aan zodanig dat een doorbuiging van minimaal 170mm ontstaat. Breng deze
belasting gelijkmatig aan in een tijdsomloop van 90 s. Handhaaf deze belasting
gedurende 15 minuten. Voer de beproeving zowel in dwars- als in lengterichting op
de PVC-rioolbuis uit.
Voer de beoordeling van beide beproevingen uit volgens 4.3.3.
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Figuur 3: proefopstelling weerstand tegen zijdelingse belasting

4.7.3

Schuifweerstand vastpuntbeugels
Bij beproeving op de wijze zoals in figuur 4 aangegeven, moet de uit te oefenen
kracht F op de bijbehorende PVC-buis (lengte = 3x De met een maximum van 200mm)
in axiale richting gelijk zijn aan de waarde zoals gegeven in tabel 4.6.2.1. Gedurende
15 minuten mag de buis niet door de beugels schuiven.
De beproeving wordt in drievoud uitgevoerd bij een temperatuur van 23 ± 2°C. De
beproeving wordt uitsluitend uitgevoerd met bijbehorende PVC-buisstukken.
Indien de beugel voor meer dan 1 buismaat bestemd is, moet de proef worden
uitgevoerd met buizen van iedere middellijn waarvoor de beugel geschikt is.

F
Figuur 4: beproeving schuifweerstand vastpuntbeugels
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4.8

Certificatiemerk
De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze
op elk product zijn aangebracht:
®
 KOMO (in woord- of beeldmerk);
 Fabrieksnaam of logo van fabrikant;
 Materiaal
 Nominale afmetingen (aansluit)leiding
 Productiecode.
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5 Eisen aan het kwaliteitssysteem
5.1

Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de
leverancier moet voldoen.

5.2

Beheerder van het kwaliteitssysteem
Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is
met het beheer van het kwaliteitssysteem.

5.3

Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan
De leverancier moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne
kwaliteitsbewaking (IKB-schema).
In dit IKB-schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd:

welke aspecten door de leverancier worden gecontroleerd;

volgens welke methoden die controles plaatsvinden;

hoe vaak deze controles worden uitgevoerd;

hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard.
Dit IKB-schema moet een afgeleide zijn van het in de bijlage vermelde model IKBschema, en zodanig zijn uitgewerkt dat de certificatie-instelling voldoende
vertrouwen geeft dat bij voortduring aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde
eisen wordt voldaan.
Voor afgifte van het certificaat dient dit schema ten minste 3 maanden te
functioneren.

5.4

Procedures en werkinstructies
De leverancier moet kunnen overleggen:

procedures voor:
o de behandeling van producten met afwijkingen;
o corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen;
o de behandeling van klachten over geleverde producten en/of diensten;

de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren.

5.5

Overige eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem
Indien een leverancier over een gecertificeerd ISO 9001 systeem beschikt dan mag dit
gecombineerd worden met het IKB schema
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6 Samenvatting onderzoek en controle
Hieronder is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:

Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL
gestelde eisen wordt voldaan;

Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd
om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de
BRL gestelde eisen voldoen; daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie
controleonderzoek door de certificatie-instelling (CI) moet worden uitgevoerd;

Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema
en de procedures.

6.1

Onderzoeksmatrix
Voor onderzoek wordt aselect de monsterneming verricht.
Omschrijving eis

Artikel
BRL

Onderzoek in kader van
Toelatings- Toezicht door CI na
onderzoek certificaatverlening1)
Controle2)
Frequentie
X
X
2 x jaar
X
-

Materiaaleisen
4.13)
Ontlastputten:doorstroom of
4.2.2
ontlastcapaciteit
Ontlastputten: waterslot
4.2.2
X
Ontlastputten: belasting rooster 4.2.3
X
Zadelstukken: stootrand
4.3.1
X
Zadelstukken: Weerstand
4.3.2
X
zijdelingse belasting
Zadelstukken: Weerstand tegen 4.3.3
X
lekkage
Flexibele huisaansluitingen:
4.4.2
X
zetting
Flexibele huisaansluitingen:
4.4.2
X
Goede werking
Flexibele huisaansluitingen:
4.4.2
X
stijfheid
Flexibele huisaansluitingen:
4.4.2
X
Dichtheid verbindingen
Vloer-en douche putten: goede
4.5.2
X
doorstroming
Vloer-en douche putten:
4.5.2
X
Stankafsluiting
Vloer-en douche putten:
4.5.3
X
Weerstand tegen belasting
Ophangbeugels:
4.6.2
X
schuifweerstand
Ophangbeugels: doorzakking
4.6.2
X
merken
4.9
X
X
X
1) Bij significante wijzigingen, ter beoordeling door de CI, in het productieproces dienen de
producteisen opnieuw te worden getoetst.
2) door de inspecteur of door de leverancier in aanwezigheid van de inspecteur worden alle
producteigenschappen bepaald die binnen de bezoektijd (maximaal 1 dag) kunnen worden
uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is zal voor dit aspect tussen CI en leverancier afspraken
worden gemaakt op welke wijze controle plaats zal vinden.
3)Alle materiaal specifieke eisen zijn vastgelegd in het IKB van de producent

Tijdens elke inspectie wordt het kwaliteitssysteem bij de leverancier gecontroleerd en
beoordeeld.

Nationale Beoordelingsrichtlijn
17

BRL2003

6.2

Controle op het kwaliteitssysteem
Tijdens elke inspectie wordt het kwaliteitssysteem bij de leverancier gecontroleerd en
beoordeeld.
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7 Eisen aan de certificatie-instelling
7.1

Algemeen
De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze BRL op basis van NENEN 45011 zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.
De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan
gelijkwaardig document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie
worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit:

De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te
onderscheiden naar:
o De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van
een aanvraag;
o De uitvoering van het onderzoek;
o De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij
gehanteerde controleaspecten;

De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen;

De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk
gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo’s.

De regels bij beëindiging van een certificaat;

De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen
van de certificatie-instelling.

7.2

Certificatiepersoneel
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:

Auditoren: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de
beoordeling van de rapporten van inspecteurs;

Inspecteurs: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier;

Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van
uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding
van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van
corrigerende maatregelen.

7.2.1

Kwalificatie-eisen
Onderscheiden wordt naar:
De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit:

Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die
voldoen aan de in EN 45011 gestelde eisen;

Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door
het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp
van deze BRL.
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van
opleiding en ervaring aan in onderstaande tabel opgenomen eisen. Indien
kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn
vastgelegd.
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij:

Beslissers: kwalificatie van auditors en inspecteurs
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Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers.

Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn
vastgelegd.

7.2.2

Auditor/
Inspecteur
certificatie-deskundige

Beslisser

Opleiding
Algemeen

HBO denk- en werk
niveau in één van de
volgende disciplines:
•
Basistraining auditing

MBO denk- en
werkniveau in een van
de volgende disciplines:
•
Basistraining auditing

HBO denk- en
werkniveau
Training auditvaardigheden

Ervaring
Algemeen

1 jaar relevante
werkervaring
deelname aan
minimaal vier initiële
beoordelingen en één
beoordeling
zelfstandig uitgevoerd
onder supervisie.

1 jaar relevante
4 jaar werkervaring
werkervaring
waarvan tenminste
waarin minimaal aan 4 1 jaar m.b.t. certificatie
inspectiebezoeken werd
deelgenomen terwijl
minimaal 1
inspectiebezoek
zelfstandig werd
uitgevoerd onder
supervisie

Kwalificatie
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van
opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op
grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd.
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij:

Beslissers: kwalificatie van auditors en inspecteurs

Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers.

7.3

Rapport toelatingsonderzoek
De certificatie-instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een
rapport. Het rapport moet aan de volgende eisen voldoen:

Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn
gestelde eisen;

Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten
traceerbaar zijn vastgelegd;

Basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing
kunnen baseren op de in het rapport vastgelegde bevindingen.

7.4

Beslissing over certificaatverlening
De beslissing over certificaatverlening moet plaats vinden door een daartoe
gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is
geweest. De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd.

7.5

Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring
Het productcertificaat moet zijn uitgevoerd conform het als bijlage opgenomen
model.
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7.6

Aard en frequentie van externe controles
De certificatie-instelling moet controle uitoefenen bij de leverancier op de naleving
van zijn verplichtingen. Over de aan te houden controlefrequentie beslist het College
van Deskundigen. Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de
frequentie vastgesteld op 4 controlebezoeken per jaar.

Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op:

De in het certificaat vastgelegde productspecificatie

Het productieproces van de leverancier;

Het IKB-schema van de leverancier en de resultaten van door de leverancier
uitgevoerde controles;

De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten;

De naleving van de vereiste procedures.
De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door de certificatie-instelling
naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport.

7.7

Rapportage aan College van Deskundigen
De certificatie-instelling rapporteert ten minste jaarlijks over de uitgevoerde
certificatiewerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen
aan de orde komen:

Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen);

Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie;

Resultaten van de controles;

Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen;

Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten.

7.8

Interpretatie van eisen
Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn
gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. De certificatieinstelling is verplicht zich op de hoogte te stellen of er een interpretatiedocument is
vastgesteld en, indien dit het geval is, de daarin vastgelegde interpretaties te
hanteren.
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8 Lijst van vermelde documenten
8.1

Normen / normatieve documenten:
BRL 2008: 2010
BRL 2022: 2006
NTR 3216: 2003
NEN EN 124: 2004
NEN EN 1253-1: 2003
NEN EN 1253-2: 2003
NEN EN 1277: 2004

NEN EN 1401-1: 1998
NEN EN 1446: 1996
NEN 3215: 2002
NEN EN 7032: 1978
NEN EN ISO 9969: 2008
NEN EN 12095: 1997
NEN EN 12200-1: 2000

NEN EN 12256: 1998
NEN EN 13598-1: 2003

NEN-EN 45011: 1998
NEN-EN-ISO/IEC 17020:
2004
NEN-EN-ISO/IEC 17021:
2011
NEN-EN-ISO/IEC 17024
: 2004
NEN-EN-ISO/IEC 17025
: 2005

Stankafsluiters van kunststof
Aansluitstukken van PVC-U voor PVC-U buitenriolering
Binnenriolering – Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering
Roosters en deksels voor putten en kolken voor
verkeersgebieden - Eisen, typebeproeving, markering en
kwaliteitsbeheersing
Afvoerputten voor gebouwen - Deel 1: Eisen
Afvoergoten of -putten voor gebouwen –
Deel 2: Beproevingsmethoden
Kunststofleidingsystemen - Thermoplastische
leidingsystemen voor ondergrondse drukloze toepassingen Beproevingsmethoden voor de lekdichtheid van
verbindingen met ringafdichtingen van elastomeren
Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen,
hulpstukken en het systeem
Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen van
thermoplasten - Bepaling van de ringflexibiliteit
Binnenriolering – Eisen en bepalingsmethoden
Stankafsluiters van thermoplastische kunststof
Buizen van thermoplasten - Bepaling van de ringstijfheid
Kunststofleidingsystemen - Beugels voor
hemelwaterafvoerbuizen - Beproevingsmethode voor de
sterkte
Kunststofleidingsystemen voor de afvoer van hemelwater
voor bovengronds gebruik buiten - Ongeplasticeerd
polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1: Specificaties voor
buizen, hulpstukken en voor het systeem
Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken van thermoplasten
- Beproevingsmethode voor de mechanische sterkte of
flexibiliteit van handvervaardigde hulpstukken
Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 1: Specificaties voor
aanvullende hulpstukken en inspectieputten
General requirements for bodies operating product
certification systems
General criteria for the operation of various types of bodies
performing inspection
Conformity assessment - Requirements for bodies providing
audit and certification of management systems
Conformity assessment - General requirements for bodies
operating certification of persons
General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories
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I Model certificaat
KOMO®
productcertificaat
Uitgegeven

Vervangt

Uitgegeven

d.d.

Geldig tot

Onbepaald

Pagina

1 van 2

Speciale producten voor kunststof
binnenrioleringssystemen

<Certificaathouder>
VERKLARING VAN CI
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL "" d.d. , conform het reglement voor
Productcertificatie.

CI verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder
geleverde Speciale producten voor kunststof binnenrioleringssystemen
bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits
Speciale producten voor kunststof binnenrioleringssystemen
voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Directeur CI
Advies: raadpleeg www.1kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder

T
F
E
I

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle
® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit.
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KOMO® productcertificaat
TECHNISCHE SPECIFICATIE
Productspecificatie
Speciale producten voor kunststof binnenrioleringssystemen
Merken
De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk
De uitvoering van dit merk is als volgt:
KOMO® (in woord- of beeldmerk);
Fabrieksnaam of logo van fabrikant;
Materiaal
Nominale afmetingen (aansluit)leiding
Productiecode.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van
de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*
BRL 2008: 2010
BRL 2022: …..
NTR 3216: 2003
NEN EN 124: 2004
NEN EN 1253-1: 2003
NEN EN 1253-2: 2003
NEN EN 1277: 2004

NEN EN 1401-1: 1998

NEN EN 1446: 1996
NEN
NEN
NEN
NEN

3215: 2002
EN 7032: 1978
EN ISO 9969: 2008
EN 12095: 1997

Stankafsluiters van kunststof
Aansluitstukken van PVC-U voor PVC-U buitenriolering
Binnenriolering – Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering
Roosters en deksels voor putten en kolken voor verkeersgebieden Eisen, typebeproeving, markering en kwaliteitsbeheersing
Afvoerputten voor gebouwen - Deel 1: Eisen
Afvoergoten of -putten voor gebouwen –
Deel 2: Beproevingsmethoden
Kunststofleidingsystemen - Thermoplastische leidingsystemen voor
ondergrondse drukloze toepassingen - Beproevingsmethoden voor de
lekdichtheid van verbindingen met ringafdichtingen van elastomeren
Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken
en het systeem
Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen van thermoplasten Bepaling van de ringflexibiliteit
Binnenriolering – Eisen en bepalingsmethoden
Stankafsluiters van thermoplastische kunststof
Buizen van thermoplasten - Bepaling van de ringstijfheid
Kunststofleidingsystemen - Beugels voor hemelwaterafvoerbuizen Beproevingsmethode voor de sterkte
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NEN EN 12200-1: 2000

NEN EN 12256: 1998

NEN EN 13598-1: 2003

NEN-EN 45011: 1998
NEN-EN-ISO/IEC 17020: 2004
NEN-EN-ISO/IEC 17021: 2011
NEN-EN-ISO/IEC 17024 :
2004
NEN-EN-ISO/IEC 17025 :
2005

Kunststofleidingsystemen voor de afvoer van hemelwater voor
bovengronds gebruik buiten - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U)
- Deel 1: Specificaties voor buizen, hulpstukken en voor het systeem
Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken van thermoplasten Beproevingsmethode voor de mechanische sterkte of flexibiliteit van
handvervaardigde hulpstukken
Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) Deel 1: Specificaties voor aanvullende hulpstukken en inspectieputten
General requirements for bodies operating product certification systems
General criteria for the operation of various types of bodies performing
inspection
Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems
Conformity assessment - General requirements for bodies operating
certification of persons
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL
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II Model IKB schema
Model IKB-schema of raam-IKB-schema

Onderwerpen
Grondstoffen c.q.
toegeleverde materialen:
 Receptuur bladen
 Ingangscontrole

grondstoffen

Aspecten

Methode

Frequentie

Registratie

Productieproces,
productieapparatuur,
materieel:
 Procedures
 Werkinstructies
 Apparatuur
 Materieel


Eindproducten

Meet- en
beproevingsmiddelen
 Meetmiddelen
 Kalibratie

Logistiek
 Intern transport
 Opslag
 Verpakking
 Conservering
 Identificatie c.q.
merken van halfen eindproducten


Certificaathouder

T
F
E
I

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit.
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