
2312 
1 januari 2005 

 

Nationale Beoordelingsrichtlijn 
voor het KOMO® attest-met-productcertificaat  voor 
 
Betonstraatstenen 
 
Techniekgebied H7: Betonproducten 
Vastgesteld door CvD Ongewapende Betonproducten d.d. 15 oktober 2004 
 
Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting 
Bouwkwaliteit d.d. 28 april 2005 

 

Uitgave: Kiwa N.V. 



2312 
1 januari 2005 

 

 

Nationale Beoordelingsrichtlijn 
voor het KOMO® attest-met-productcertificaat  voor 
 
Betonstraatstenen 
 
Techniekgebied H7: Betonproducten 
Vastgesteld door CvD Ongewapende Betonproducten d.d. 15 oktober 2004 
 
Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting 
Bouwkwaliteit d.d. 28 april 2005 

 

Uitgave: Kiwa N.V. 



 

Voorwoord Kiwa 

Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen Ongewapende Betonproducten 
van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van Betonstraatstenen zijn vertegenwoordigd. Dit college 
begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt zonodig deze Nationale Beoordelingsrichtlijn bij. Waar in deze 
Nationale Beoordelingsrichtlijn sprake is van “College van Deskundigen” is daarmee bovengenoemd college bedoeld. 
 
Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa-Reglement voor 
Productcertificatie. In dit reglement is de door Kiwa gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van het 
onderzoek ter verkrijging van het attest-met-productcertificaat, alsmede de werkwijze bij de externe controle. 
 
Deze nationale beoordelingsrichtlijn geeft de civieltechnische eisen, zoals voorkomend uit de geharmoniseerde 
Europese norm NEN-EN 1338, alsmede de eisen voor de bepaling voor de milieuhygiënische componenten in het 
kader van het bouwstoffenbesluit. 
 
Informatie betreffende de wettelijke eisen, voortvloeiende uit de Europese regelgeving, is opgenomen in bijlage 1 van 
deze beoordelingsrichtlijn.
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2280 AB  Rijswijk 
 
Telefoon 070 41 44 400 
Fax 070 41 44 420 
Internet www.kiwa.nl 

 

© 2005 Kiwa N.V. 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Onverminderd de aanvaarding van de Beoordelingsrichtlijn door
de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit als Nationale Beoordelingsrichtlijn berusten alle rechten bij Kiwa. 
Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke 
overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn 
door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een 
attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen. 
 
De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO®-attest-met-productcertificaat. 
 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- en 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. 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2312 d.d. 2000-01-01. 
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun 
geldigheid op 1 februari 2005. 
 
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 
Deze beoordelingsrichtlijn geeft de voorschriften voor de materialen, eigenschappen, eisen en beproevingsmethoden 
aangaande ongewapende cementgebonden betonstraatstenen en hulpstukken. Zij is van toepassing op 
geprefabriceerde betonstraatstenen en hulpstukken voor voetgangersverkeer, voertuigenverkeer en dakbestrating.  
Bijvoorbeeld voetpaden, voetgangerszones, fietspaden, parkeerzones, straten, snelwegen, industrieterreinen (inclusief 
dokken en havens), vliegveldverhardingen, bushaltes, benzinestations, dakterrassen etc... 
 
Bij getrommelde stenen zijn de eisen en beproevingsmethoden voor de nabewerking van toepassing. 
 
Deze BRL handelt noch over de tastbaarheid, noch over de zichtbaarheid, noch over de waterdoorlatendheid van 
betonstraatstenen. 
 
Opmerking 
Deze BRL is alleen van toepassing op vloeistofdichte elementen, in combinatie met BRL 2316. 

1.3 Acceptatie van door 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 45012 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 certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de 
accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren. 

1.4 Attest-met-productcertificaat 
Het model van het op basis van deze BRL af te geven KOMO®-attest-met-productcertificaat is als bijlage bij deze BRL 
opgenomen. 
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2 Terminologie 

2.1 Begrippen 
In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder: 
• Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat het ontwerp van producten bij voortduring voldoet aan 

de in deze BRL gestelde eisen; 
• 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 product- en/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 Prestatie-eisen en bepalingsmethoden 

4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de prestatie-eisen opgenomen, waaraan Bouwdeel Betonstraatstenen moet voldoen, evenals de 
bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. 

4.2 Publiekrechtelijke eisen 
Deze paragraaf bevat de verwijzingen naar de voor Bouwdeel Betonstraatstenen van toepassing zijnde 
publiekrechtelijke eisen. 
Normen of Praktijkrichtlijnen die genoemd worden in het kader van eisen die ontleend zijn aan publiekrechtelijke 
regelgeving zijn bedoeld, zoals daarin aangewezen. 

4.3 Bouwstoffenbesluit 

4.3.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de prestatie-eisen opgenomen, waaraan betonstraatstenen moeten voldoen, evenals de 
bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. 
Voor wat betreft het Bouwstoffenbesluit gelden de eisen van BRL 5070. Daar waar de eisen van BRL 5070 strijdig 
blijken te zijn met de eisen in deze BRL, dan gelden de eisen van BRL 5070. 

4.3.2 Immissie in bodem en water 
 
Prestatie-eis: 
Overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b van het Bouwstoffenbesluit mogen (bouw-) werken geen grotere immissie in de 
bodem en oppervlaktewater veroorzaken dan aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit. De bepaling van de 
immissie vindt plaats overeenkomstig artikel 7, lid 3 van het Bouwstoffenbesluit. 
 
Attesteringsonderzoek: 
Van de in het attest-met-productcertificaat gespecificeerde betonstraatstenen wordt de duurzame vormvastheid en de 
immissie bepaald aan de hand van BRL 5070 en getoetst aan de prestatie-eis voor bouwstoffencategorie 1B. 
 
Attest-met-productcertificaat: 
In het attest-met-productcertificaat wordt van de gespecificeerde betonstraatstenen vermeld dat de gemiddelde 
immissie in de bodem en oppervlaktewater voldoet aan bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit. 
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5 Producteisen en bepalingsmethoden 

5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan producten, toegepast in Bouwdeel Betonstraatstenen moeten 
voldoen.  

5.2 Producteisen en bepalingsmethoden 
De eisen te stellen aan producten en de bepalingsmethoden zijn vastgelegd in: 
 
Nummer Titel 
NEN-EN 1338 Betonstraatstenen – Eisen en beproevingsmethoden 

 
De Europese norm NEN-EN 1338 voorziet in de mogelijkheid om, afhankelijk van de geldende nationale regelgeving, 
de geografische ligging, het klimaat en bestaande gebruiken, per land verschillende prestatieklassen te formuleren. 
Voor Nederland zijn de volgende prestatieklassen voor de hierna genoemde eigenschappen op privaatrechtelijke basis 
in het nationaal voorwoord van de Europese norm NEN-EN 1338 vastgelegd. 

 
Eigenschap Klasse Markering 
Vorm en afmetingen: 
• max. verschil tussen 2 diagonalen van een rechte steen 

 
2 

 
K 

Weerbestandheid (vorstdooizoutbestandheid) 3 D 
Slijtbestandheid 3 H 

5.3 Aanvullende producteisen 
Deze paragraaf vult de Europese norm NEN-EN 1338 aan en houdt rekening met de nationale ontwerpbepalingen 
voor bestratingen met betonstraatstenen en met de nationale gebruiks- en klimaatomstandigheden. 
 
Velling (zie art. 5.1 van NEN-EN 1338): 
De afmetingen van een velling worden door de fabrikant verklaard. 
De toelaatbare maatafwijking op een door de fabrikant verklaarde velling is ± 2 mm.  
 
Uiterlijk (zie art. 5.4.1 van NEN-EN 1338): 
De betonstraatstenen mogen geen structuurgebreken zoals grindnesten en holten hebben. De betonstraatstenen moeten 
recht, haaks en kantig zijn en nagenoeg geen bramen of uitsteeksels hebben. 

5.4 Aanvullende materiaaleisen 

5.4.1 Algemeen 
Complementair aan NEN-EN 1338 gelden voor de te gebruiken materialen de volgende materiaalspecificaties. 

5.4.2 Cement 
Cement moet voldoen aan NEN-EN 197-1 en NEN 3550. 

5.4.3 Toeslagmaterialen 
Toeslagmaterialen voor beton moeten voldoen aan NEN-EN 12620 en NEN 5905, met uitzondering van de 
korrelverdeling.  
Lichte toeslagmaterialen moeten voldoen aan NEN-EN 13055-1 en NEN 3543, met uitzondering van de 
korrelverdeling.  
Indien metselwerkgranulaat wordt toegepast, moet dit voldoen aan CUR-Aanbeveling 5.  
Overige toeslagmaterialen mogen worden toegepast, indien de toepassing ervan schriftelijk met de afnemer en de 
certificatie-instelling is overeengekomen.  
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5.4.4 Aanmaakwater 
Het toe te passen aanmaakwater moet voldoen aan NEN-EN 1008 en deels aan NEN 5995. 

5.4.5 Vulstoffen 
Poederkoolvliegas moet voldoen aan NEN-EN 450. 
(Kalk)steenmeel moet voldoen aan BRL 1804. 
Vulstoffen anders dan poederkoolvliegas mogen worden toegepast, indien de toepassing ervan schriftelijk met de 
afnemer en de certificatie-instelling is overeengekomen. 

5.4.6 Hulpstoffen 
De producent moet aantonen dat het gebruik van hulpstoffen geen nadelige invloed heeft op de producteigenschappen 
conform NEN-EN 1338. 
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de NEN-EN 934-2 of van NEN 3532.  

5.5 Beproevingsouderdom en conditionering: 

5.5.1 Verhardingsproef 
 

Beproevingsouderdom: 
De overeenkomstigheid van betonstraatstenen  met de producteisen van deze beoordelingsrichtlijn, met uitzondering 
van de vorstdooizoutbestandheidsproef, is na 35 kalenderdagen. De beproevingsouderdom met betrekking tot de 
vorstdooizoutbestandheidsproef is vastgelegd in bijlage D van NEN-EN 1338. 
 
Opmerking 
Hierbij moet rekening worden gehouden met het tijdstip van beproeven bij bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van 
feestdagen en weekenden. 
 
Conditionering: 
De monsters moeten na hun fabricage uit de partij worden bemonsterd en in de buitenlucht worden bewaard onder 
klimatologische omstandigheden, die zo goed mogelijk gelijk zijn aan de betonproducten op het tasveld. Indien tijdens 
de conditioneringperiode, de gemiddelde etmaaltemperatuur gedurende één of meer dagen beneden de 5°C ligt, 
mogen deze dagen niet worden meegeteld voor de verharding. Voorafgaande aan de bepaling van de sterkte, moeten 
de betonproducten 24 ± 3 h onder water bij een temperatuur van 20 ± 5°C bewaard worden.  

5.5.2 Controleproef 
 

Beproevingsouderdom: 
De controleproef, bedoeld als indicator voor de kwaliteit, wordt na 7 dagen uitgevoerd om het proces te beoordelen en 
vroegtijdig inzicht te krijgen in met name de sterkte ontwikkeling. De betreffende onderwerpen, voor de beproeving 
van het gereed product na 7 dagen, zijn vastgelegd in het Raamschema-IKB Productgebonden “Betonstraatstenen”.  
 
Conditionering: 
Direct na ontvangst in het laboratorium dienen de betonstraatstenen tot het tijdstip van beproeven te worden geplaatst 
in een ruimte met een temperatuur van 20 ± 5°C en een relatieve vochtigheid groter dan 95 % (bijvoorbeeld een 
waterbak).    
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5.6 Certificatiemerk 
De uitvoering van het op gecertificeerde producten aan te brengen certificatiemerk is als volgt: 
 
Elk pakket betonstraatstenen moet op een duidelijke en duurzame wijze zijn voorzien van de volgende aanduidingen: 
• Het KOMO woord of beeldmerk; 
• Identificatie van de fabrikant of fabriek; 

• K-nummer of logo;  
• Eventueel de fabrieksnaam of gedeponeerde handelsmerk; 

• De productiedatum; 
• Als de betonstraatstenen geleverd worden voor de datum waarop ze gebruikgeschikt worden verklaard, 
 identificatie van die datum (dit mag ook op de afleveringsbon). 
 
Opmerking: 
Het KOMO-keurmerk op een pakket betonstraatstenen identificeert de klassen zoals vastgelegd in het nationaal voorwoord, dat 
onderdeel uitmaakt van de Europese norm met het nummer 1338. 
 
 
De volgende informatie moet op de afleveringsbon worden aangegeven: 
• Het KOMO woord of beeldmerk; 
• Identificatie van de fabrikant of fabriek (naam of handelsmerk); 
• Identificatie van het product; 
• De identificatie van de klassen; 
• Het nummer van de Europese norm voor betonstraatstenen, NEN-EN 1338; 
• Als de betonstraatstenen geleverd worden voor de datum waarop ze gebruikgeschikt worden verklaard, 

identificatie van die datum (dit mag ook op elk pakket). 

5.7 Milieukeurmerk 
Indien de producent het recht wenst op het voeren van het milieukeurmerk op betonstraatstenen met een deklaag, dan 
geldt de volgende eis: 
De producent moet voldoen aan de minimale vervanging (massa %) van het grove toeslagmateriaal (fractie groter dan 
4 mm) in het onderbeton van de betonstraatsteen door beton- of  metselwerkgranulaat, danwel uit een combinatie van 
beiden. 
 
De eis voor de minimale vervanging (massa %) wordt vastgelegd in het certificatieschema van Stichting Milieukeur. 
 
De producent moet een duidelijke, aparte boekhouding voeren t.a.v. de hoeveelheden: 
• Verwerkte granulaat; 
• Onder milieukeur geproduceerde betonstraatstenen. 
Ten minste 1 keer per kwartaal moet voor de bovengenoemde hoeveelheden de totaalstand worden opgemaakt. 
 
De onder milieukeur geproduceerde betonstraatstenen moeten worden gemerkt. Daartoe moet het milieukeurmerk op 
alle pakketten worden aangegeven. 
Het gebruik van andere milieusymbolen dan bovengenoemd is niet toegestaan. 
 
De controlefrequentie voor milieukeur is minimaal 2 maal per jaar. 
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6 Eisen aan het kwaliteitssysteem 

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

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

6.3 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 producent 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 IKB-schema, en zodanig zijn uitgewerkt 
dat het Kiwa voldoende vertrouwen geeft dat bij voortduring aan de in deze Beoordelingsrichtlijn gestelde eisen wordt 
voldaan. 
 
Dit IKB-schema moet overeenkomen met het in de bijlage opgenomen raam-IKB-schema. 
 
Ten tijde van het toelatingsonderzoek moet dit schema ten minste 2 maanden functioneren. 

6.4 Procedures en werkinstructies 
De leverancier moet kunnen overleggen: 
 
Procedures voor: 
• De behandeling van producten met afwijkingen; 
• Corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; 
• Een actieve terugname, indien betonproducten worden vrijgegeven voordat de laatste proefresultaten voorhanden 

zijn; 
• De behandeling van klachten over geleverde producten en/of diensten. 
 
Werkinstructies en controleformulieren voor: 
• Elke weeg-, meet- en beproevingsuitrusting die in overeenstemming met vastgestelde criteria en frequenties 

moeten worden gekalibreerd en geïdentificeerd; 
• Alle inkomende grondstoffen en materialen; 
• De markering, opslag en de levering van betonproducten. 
 
Opmerking 
Het bovengenoemde zal in de technische specificatie van de fabrikant worden vastgelegd. 
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6.5 Niet-overeenkomstige producten 
In aanvulling op art. 6.3.7 van de Europese norm NEN-EN 1338 geldt het volgende: 
• Voor niet-overeenkomstige producten moet het KOMO-keurmerk van de betreffende pakketten onleesbaar worden 

gemaakt. 

6.6 Klachtenprocedure 
De producent moet over een schriftelijke vastgelegde procedure beschikken ten aanzien van de behandeling van 
klachten over geleverde producten. Deze procedure moet ten minste het volgende omvatten: 
• In het bedrijf moet een verantwoordelijke functionaris zijn aangewezen voor de klachtbehandeling; 
• Klachten moeten worden geregistreerd; 
• Er moet naar aanleiding van klachten terugkoppeling plaatsvinden naar productieafdeling respectievelijk de 

afdeling kwaliteitscontrole; 
• De uit de klachten voortvloeiende maatregelen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 

6.7 Kwaliteitsregistratie 
De producent moet kwaliteitsgegevens, die betrekking hebben op controlewerkzaamheden, archiveren voor een 
periode van ten minste 7 jaar. 
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7 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. 

7.1 Onderzoeksmatrix 
 

Onderzoek in kader van 
Toezicht door CI na certificaatverlening 

Omschrijving eis Artikel 
Toelatings- 
onderzoek Controle Frequentie 

     
Beproevings- en meetuitrusting 2) Ja Ja 2 x per jaar 
     
Productieuitrusting 2) Ja Ja 2 x per jaar 
     
Materialen 2) Ja Ja 2 x per jaar 
     
Eisen aan het kwaliteitssysteem 
(Procedures en werkinstructies) 

2) Ja Ja 2 x per jaar 

     
Productieproces 2) Ja Ja 8 x per jaar 
     
Markering, opslag en levering 2) Ja Ja 8 x per jaar 
     
Eindproduct 2) Ja 1) Ja Bij voldoende productie, 

minimaal 4 monsters per jaar 
     
Publiekrechtelijke regelgeving  
(Bouwstoffenbesluit) 

2) Ja Ja 4 x per jaar 

 
1) Voor een toelatingsonderzoek moeten minimaal 4 monsters (8 stenen per monster) uit het assortiment van de 

fabrikant op alle eigenschappen worden onderzocht.  
2) De artikelen met betrekking tot producteisen, beproevingsmethoden en controlefrequenties zijn vastgelegd in 

de Europese norm NEN-EN 1338 en de bijbehorende IKB-schema’s Algemeen en Productgebonden. 
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8 Eisen aan de certificatie-instelling 

8.1 Algemeen 
De certificatie-instelling moet voldoen aan de in EN 45011 gestelde eisen. 
Bovendien moet de instelling voor het onderwerp van deze BRL zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie of 
een daaraan gelijkwaardige instelling (een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse 
acceptatie heeft gesloten). 
 
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 regels bij beëindiging van een certificaat; 
• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-instelling. 

8.2 Certificatiepersoneel 
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
• Certificatiedeskundigen: 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. 

8.2.1 Kwalificatie-eisen 
Door het College van Deskundigen <<ExtraField5>> zijn de volgende kwalificatie-eisen vastgesteld voor het 
onderwerp van deze BRL: 
 
Certificatiepersoneel Opleiding Ervaring 
Certificatiedeskundige HBO-niveau in een van de volgende disciplines: 

• Weg- en waterbouwkunde 
•  Bouwkunde       

1 jaar 
 

Inspecteur MBO-niveau in een van de volgende disciplines: 
• Weg- en waterbouwkunde 
• Bouwkunde     

1 jaar 
 

Beslisser HBO-niveau in een van de volgende disciplines: 
• Weg- en waterbouwkunde 
•  Bouwkunde 

1 jaar 
Managementervaring 

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

8.2.2 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 certificatiedeskundigen en inspecteurs 
• Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers. 
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8.3 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. 

8.4 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. 

8.5 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring 
Het attest-met-productcertificaat moet zijn uitgevoerd conform het als bijlage opgenomen model. 

8.6 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 adviseert het College van Deskundigen Ongewapende Betonproducten. Bij de 
inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 8 controlebezoeken per jaar. 
 
Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op: 
• 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. 

8.7 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. 

8.8 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen Ongewapende Betonproducten mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. De certificatie-instelling 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. 

8.9 Specifieke door het College van Deskundigen vastgestelde regels 
Door het College van Deskundigen Ongewapende Betonproducten zijn geen specifieke regels vastgelegd, die bij 
uitvoering van certificatie door de certificatie-instelling moeten worden gevolgd. 
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9 Lijst van vermelde documenten 

9.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

9.1.1 Bouwstoffenbesluit 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming (Stb. 1995,567) 
Uitvoeringregeling Bouwstoffenbesluit, (Stb 1998, 20) 
Wijzigingsbesluit uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit (Stcr 2004, 209) 
Vrijstellingsregeling samenstellings- en emissiewaarden Bouwstoffenbesluit (Stcrt. 1999, 126) 
Tijdelijke vrijstellingsregeling grond en baggerspecie (Stcrt 2004,40)  
Tijdelijke vrijstellingregeling Bouwstoffenbesluit 2004 (Stcrt. 2004, 209) 

9.2 Normen / normatieve documenten: 
 
NEN-EN 1338:2003 
 

Betonstraatstenen – Eisen en beproevingsmethoden 

NEN-EN 197-1:2000  
 
 

Cement - Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone 
cementsoorten, inclusief wijzigingsblad NEN-EN 197-1/A1:2004 

NEN 3550:2002 
 

Gewone cementsoorten volgens NEN-EN 197-1, met aanvullende speciale eigenschappen - 
Definities en eisen 
 

NEN-EN 12620:2002 
 

Toeslagmateriaal voor beton 

NEN 5905:2004 
 

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620 "Toeslagmaterialen voor beton" 

NEN-EN 13055-1:2002 
 
 

Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en 
injectiemortel 

NEN 3543:2004 
 
 

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13055-1 "Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel 
en injectiemortel" 

CUR 5:1984 
 

Metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton 

NEN-EN 1008:2002 
 
 
 
NEN 5995:1988 
 

Aanmaakwater voor beton - Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling 
van de geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de 
betonindustrie, als aanmaakwater voor beton 
 
Beton en mortel - Aanmaakwater voor beton- en mortelspecie   
 

NEN-EN 450-1:2002 
 

Vliegas voor beton - Deel 1: Definitie, specificaties en conformiteitscriteria 

BRL 1804:2002 
 

Steenmeel voor toepassing als vulstof in beton of mortel 

NEN-EN 934-2:2001 
 
 

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 2: Hulpstoffen voor beton - 
Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding, inclusief wijzigingsblad NEN-EN 
934-2/A1:2004 

NEN 3532:1996 
 

Hulpstoffen voor mortel en beton - Definities, eisen en keuring  

BRL 5070:2003 Elementen van beton die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of 
oppervlaktewater 
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Bijlage 1 
 
Wettelijke eisen ten behoeve van de CE-markering van het product 
(ter informatie) 
 
Voor het niveau van toezicht volgens NEN-EN 1338 geldt onder andere dat de fabrikant zelf de productcontrole moet 
uitvoeren volgens AoC, niveau 4 (attestation of conformity). 
CE-Markering voor AoC, niveau 4 is een fabrikant eigen verklaring. Voor de eigen productcontrole geldt de 
onderstaande tabel. De aspecten die voor CE-markering van toepassing zijn worden met een “W” aangegeven. 
Daarnaast worden de aspecten die van toepassing zijn op het KOMO-keurmerk met een “V” aangegeven. 
 
Tabel 4: Eisen voor de eigen productcontrole (CE) en KOMO controle 

 
Eigenschap Paragraven in 

NEN-EN 1338 
die eisen 
bevatten 

t.b.v. 
 

CE 
markering 

t.b.v. 
 

KOMO 
keurmerk 

Visuele aspecten 
 

5.4  V 

Dikte van de deklaag 
 

5.1  V 

Vorm en afmetingen 
 

5.2  V 

Weerbestandheid 
(vorstdooizoutbestandheid) 

5.3.2  V 

Slijtbestandheid 
 

5.3.4  V 

Splijttreksterkte en 
breuklast 

5.3.3 W 1) V 

Glij/slipweerstand 
 

5.3.5 
 

W 2) V 

Brandreactie 
 

5.3.6.1 W V 

Uitwendig brandgedrag 
 

5.3.6.2 W V 

Emissie van asbest 
 

4.2 W V 

Warmtegeleidbaarheid 
 

5.3.7 W V 

Duurzaamheid 5.3.3.3 
5.3.5.3 

W V 

 
1) Geen niveau of klassen onder mandaat, de fabrikant mag zelf een waarde verklaren. 
2) Geen niveau of klassen onder mandaat, alleen voor producten waarvan het volledige bovenvlak is geslepen of 

gepolijst kan een waarde tussen leverancier en afnemer worden overeengekomen. 
 
 

 



 

Bijlage 2 
Model IKB-schema of raam-IKB-schema 
 

Hoofdgroep 
 

Onderwerp Aspecten Methode Frequentie Registratie 

Laboratorium- en 
meetapparatuur 
 
 
 

     

Doseer- en mengapparatuur 
 
 
 

     

Ingangscontrole en opslag van 
materialen 
 
 
 

     

Procedures 
 
 
 
 

     

Beton 
 
 
 
 

     

Productie  
 
 
 
 

    

Gereed product 
 
 
 
 

     

Tasveld 
 
 
 
 

     

Transport 
 
 
 
 

     

 

 



KOMO®

attest-met-productcertificaat 
 

 
 

U

 

G

    

 
 

 
Geïnstalleerd 
in  bouwwerk 

VERKLARING VAN KIWA 
Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL  "" , conform het Kiwa-
Reglement voor Productcertificatie. 
 
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat: 
De door de certificaathouder vervaardigde producten aan de in dit attest-met-
productcertificaat vastgelegde technische en milieutechnische specificaties voldoen, mits zij 
zijn voorzien van het KOMO®-merk op de wijze zoals aangegeven in dit attest-met-
productcertificaat. 
 
Kiwa verklaart dat productnaam in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden 
voldoet aan de van toepassing zijnde eisen van  Bouwstoffenbesluit. Voor de erkenning van 
dit certificaat door de Minister van VROM en de Minister van Verkeer en Waterstaat wordt 
verwezen naar het ‘Overzicht erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw’ op de website van 
de Stichting Bouwkwaliteit (SBK): www.bouwkwaliteit.nl. 
 

 
ing. B. Meekma 
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V. 
 

Om na te gaan of dit certificaat nog geldig is wordt geadviseerd om www.kiwa.nl te raadplegen. 

C

 
Kiwa N.V.  
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Certificatie en Keuringen 
Sir W. Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK ZH 
Telefoon 070 41 44 400 
Internet www.kiwa.nl 
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PRODUCTSPECIFICATIE 
 
Merken 

De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk 
De uitvoering van dit merk is als volgt: 
Invullen 

 

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 

 
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 N.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 
 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 

 
 
NEN 1234  
 
 
* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL @@@@ 
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