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Wat is de BRL 0507?  
Het toepassingsgebied van deze KOMO 
beoordelingsrichtlijn (BRL) is het borgen 
van de kwaliteit teneinde te voldoen aan 
de eisen van het op de bouwplaats 
verwerken van gecertificeerd betonstaal 
tot de complete wapening voor een 
betonconstructie. Op de bouwplaats 
worden de onderdelen uitsluitend m.b.v. 
binddraad aan elkaar verbonden.  
 
De, in deze beoordelingsrichtlijn BRL 0507, 
gestelde eisen worden door certificatie-
instellingen gehanteerd bij de behandeling 
van een aanvraag voor zowel de 
instandhouding van een procescertificaat 
als voor kwaliteitsborging bij het bouwen. 
 
De af te geven kwaliteitsverklaringen 
worden als volgt aangeduid:  
• KOMO®-procescertificaat. 
 

Goed om te weten! 
Met een KOMO-procescertificaat voor het 

aanbrengen van wapeningsstaal op de 

bouwplaats ben je minder afhankelijk van de 

Kwaliteitsborger! Het certificaat toont aan dat 

jouw kwaliteit onder controle is. Het geeft een 

gerechtvaardigd vertrouwen aan de 

Kwaliteitsborger.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. 
De Kwaliteitsborger toets het ontwerp aan het 

Bouwbesluit en stelt een risicoanalyse op voor 

de uitvoering van het project. Wat is de kans dat 

er iets misgaat en hoe groot is daar de impact 

van. Op basis van deze risicoanalyse stelt de 

Kwaliteitsborger een borgingsplan op.  

Onvakkundig aangebrachte wapening kan tot 

grote gevolgen leiden. Daarom zal een 

Kwaliteitsborger zichzelf er van willen 

overtuigen dat de wapening conform opgave 

correct is aangebracht en dit willen vastleggen. 

Dit geldt bij ieder project opnieuw en steeds 

door verschillende Kwaliteitsborgers.  

 

Echter als u in het bezit bent van een certificaat, 

geborgd met een eigen IKB-schema (interne 

kwaliteitsbewaking-schema) dan heeft de 

Kwaliteitsborger een gerechtvaardigd 

vertrouwen dat u de wapening conform opgave 

op de juiste manier aanbrengt. U mag zelf het 

bewijs aanleveren en de kwaliteitsborger kan 

volstaan met beperkt toezicht vanuit zijn 

borgingsplan. 
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Zo houdt u zelf controle over het proces en bent u 

minder overgeleverd aan de grillen van een 

Kwaliteitsborger. 

 

De bonus van deze investering is dat u geld gaat 

besparen door een betere bewaking van uw 
kwaliteit. Mede dankzij het IKB-schema worden 

‘fouten’ eerder zichtbaar en hersteld. Ook is 

gebleken dat bedrijven met een goed werkend 

IKB-schema beter in staat zijn verbeteringen door 

te voeren en efficiënter werken! 

 
Het certificatie proces: 
Om gecertificeerd te worden zal Kiwa beoordelen 
of je als aspirant certificaathouder voldoet aan de 
eisen van de BRL. De beoordeling vindt plaats op 
kantoor en 2 bouwlocaties. Na positieve 
beoordelingsresultaten kan dan het BRL0507-
procescertificaat worden verleend. 
Na certificaatverlening vinden er dan jaarlijks een 
bedrijfs- en projectbezoeken plaats. Waarbij het 
aantal projectbezoeken afhankelijk is van hoeveel 
projectverantwoordelijke kwaliteit er zijn. 
 

Hoe werkt het? 
In de BRL0507 zijn de eisen verdeeld over drie 

hoofdstukken, te weten: 
- Hoofdstuk 4 – Eisen eindresultaat; 
- Hoofdstuk 5 – Eisen aan de uitvoering; 
- Hoofdstuk 6 – Eisen aan het  

kwaliteitssysteem. 
In hoofdstuk 6 van de BRL 0507 is  aangegeven 
waar het kwaliteitssysteem  aan moet voldoen, 
welke procedures er beschreven moeten zijn en 
welke eisen er aan personeel worden gesteld.  
 

Zo worden er bijvoorbeeld eisen gesteld aan de 
opleiding van vlechters, zoals een diploma 
Betonstaalverwerken BBL2 of BBL3. Of een 
certificaat via het EVC-traject. 
 
Bij het vastleggen van het kwaliteitssysteem 
vormt het IKB-schema een belangrijke rol 
Een basismodel IKB-schema is als bijlage aan de 
BRL toegevoegd.  Een uitgewerkt IKB-schema zal 
beschikbaar gesteld worden. Een IKB-schema 
geeft je houvast bij het inrichten en geeft 
vertrouwen in de markt.  
Als jullie zover zijn, dan komen wij een eerste 
toelating doen waarin wij: 

- samen het kwaliteitssysteem doornemen; 
- inzichtelijk maken waar eventueel nog 

aanpassing of aanvulling nodig is; 
- beoordelen of de uitvoering bij  

voortduring kan voldoen aan de eisen 
van deze BRL en hoe dit vertaalt is in het 
IKB schema. 

 
Wanneer alles voldoet worden er de twee 
bouwplaats bezoeken ingepland. Op de 
bouwplaats wordt dan de vakbekwaamheid op 
de uitvoering getoetst aan de vereisten uit jouw 
IKB-schema.  

 
Unique Selling Points (USP’s) 

o Zelf controle over je proces houden 

o Minder aan grillen van een Kwaliteitsborger 

overgeleverd zijn. 

o Minder afhankelijk van anderen worden. 

o Meer rendement door efficiënter werken. 
 

 

 
Voor meer informatie of een offerte aanvraag kun je terecht op: 
Aanbrengen en vlechten van wapeningsstaal op de bouwplaats |Kiwa 
Telefoon: 088 998 45 63 
of neem contact op met: 
Jan Koers     Raymond Stemerdink 
jan.koers@kiwa.com   raymond.stemerdink@kiwa.com 
 

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-0507-het-aanbrengen-van-wapeningstaal-op-de-bouwplaats/
mailto:jan.koers@kiwa.com

