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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 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf 
vervaardigd constructief beton. 
 
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 0230 d.d. 1 december 2003, inclusief het wijzigingsblad d.d. 
1 november 2004. De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven 
verliezen in elk geval hun geldigheid op 1 september 2006. 
 
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 geprefabriceerde vloerelementen zijn bestemd om te worden toegepast in vrijdragende systeemvloeren 
van constructief beton, die gedurende een referentieperiode van 50 jaar zijn ingedeeld in veiligheidsklasse 
2 of 3 volgens NEN 6702 en voldoen aan NVN 67251), voor zover hierop geen andere certificeringsregeling 
van toepassing is2).  
Voor de hoogte h van de vloerelementen geldt h ≤ 450 mm3). 
 

Toelichting 
1) Voor vloersystemen die niet (volledig) voldoen aan NVN 6725 dienen de aanvullende eisen opgenomen te zijn 

in een CUR Aanbeveling óf deze BRL. 
2) Dit betekent bijvoorbeeld dat systeemvloeren, op basis van deze BRL, niet als afdekkingen voor mestkelders 

mogen worden toegepast, omdat hiervoor het certificaat Agrarische Betonproducten van toepassing is. 
3) Voor Infra+vloeren geldt dat de hoogte van de totale vloer (betonnen schil, stalen liggers en topvloer) groter 

dan 450 mm kan zijn. 

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. 
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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 Definities 
In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder: 
• FPC: Factory Production Control zoals voorgeschreven in de Europese productnorm(en); 
• IKB-schema: een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde kwaliteitscontroles, als 

onderdeel van zijn kwaliteitssysteem; 
• ITT: Initial Type Testing. Beproeving van de producten volgens de Europese productnorm(en), 

voordat een FPC-certificaat verleend kan worden; 
• Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat het product bij voortduring voldoet aan de in 

deze BRL gestelde eisen; 
• Notified Body: Instelling die aangewezen (genotificeerd) is om wanneer dit in het kader van CE 

markering vereist is, op te treden als derde partij bij de beoordeling van het betreffende product; 
• Vloerelement: De elementen zoals de leverancier deze (produceert en) levert; 
• Vloerconstructie: Het samenstel van de vloerelementen in de eindsituatie. 
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3 Procedure voor het verkrijgen van een 
kwaliteitsverklaring 

3.1 Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling voert het toelatingsonderzoek uit aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn 
opgenomen eisen en omvat: 
• Attesteringsonderzoek, om vast te stellen of de vloerconstructies voldoen aan de prestatie-eisen; 
• ITT volgens de Europese productnormen die in artikel 5.2.1 van deze BRL vermeld staan en voor de 

leverancier van toepassing zijn;  
• Beoordeling van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem van de leverancier; 
• Beoordeling van de implementatie van het kwaliteitssysteem van de leverancier tijdens een bezoek aan 

de (productie)locatie; 
• FPC volgens de Europese productnormen die in artikel 5.2.1 van deze BRL vermeld staan en voor de 

leverancier van toepassing zijn 
• Beoordeling van de productie en het gereed product van de vloerelementen volgens het IKB-schema 

tijdens twee bezoeken aan de productielocatie. 
 

Toelichting 
De beoordeling van de implementatie van het kwaliteitssysteem zal voor zover mogelijk 
gecombineerd uitgevoerd worden met de controle van de productie en het gereed product. 
Tijdens de twee bezoeken aan de productielocatie dient de producent aan te tonen dat hij in staat is 
vloerelementen te produceren, die bij voortduring voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Tussen de twee bezoeken aan de productielocatie dient een periode van minimaal vier 
productieweken aangehouden te worden. 
 
Voor producten die al voorzien zijn van CE markering op basis van (één van) de normen die 
vermeld staan in artikel 5.2.1 van deze BRL, is de ITT en FPC niet van toepassing. 

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 de vloerconstructies moeten voldoen, evenals 
de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan.  
 
De prestatie-eisen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke eisen, afkomstig uit het Bouwbesluit 2003 
respectievelijk het Bouwstoffenbesluit, en privaatrechtelijke eisen. 
Normen of Praktijkrichtlijnen die genoemd worden in het kader van eisen die ontleend zijn aan 
publiekrechtelijke regelgeving zijn bedoeld, zoals daarin aangewezen. 

4.2 Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid, Bouwbesluit 2003 hoofdstuk 2 

4.2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie, Bouwbesluit 2003 afdeling 2.1 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 2.1 van het 
Bouwbesluit 2003. 
 

Toelichting 
Het is mogelijk dat voor bepaalde projecten privaatrechtelijk strengere eisen worden gesteld dan de hierboven 
omschreven eisen. Voor ieder project geldt dat de gestelde eisen eenduidig vast moeten liggen, zodat deze 
onderdeel uitmaken van de controle van de berekeningen door de certificatie-instelling. 

 
Bepalingsmethode 
De sterkte van de bouwconstructie dient te worden bepaald volgens  NEN 6720. 
 

Toelichting 
Bij projecten in categorie 1 en 2 volgens bijlage 8 van de Criteria 73, draagt de producent geen verantwoordelijkheid 
voor de berekening van de vloerelementen, en is het aspect “Sterkte van de bouwconstructie” binnen het kader van 
het attest, niet van toepassing.  
Bij producten in categorie 3 (balkjes voor combinatievloeren) wordt eenmalig gecontroleerd of deze voldoen.  
 
Voor de overige categorieën geldt, dat geen enkele uiterste grenstoestand van de vloerconstructie wordt 
overschreden bij de fundamentele belastingcombinaties, bepaald volgens NEN 6702. 
 
Voor het bepalen van de sterkte geeft NVN 6725 specifiek op vloerconstructies gerichte bepalingsmethoden die als 
aanvulling op NEN 6720 gebruikt kunnen worden. 
 
In aanvulling op artikel 8.2.3.3 van NEN 6720 mag voor de berekening van de afschuiftrekbreuk bij 
(kanaal)plaatvloeren gebruik worden gemaakt van artikel 6.2.2 van prEN 1992-1-1. 
 
Vloeren vervaardigd uit elementen waarvoor geldt 300 mm < h ≤ 450 mm moeten worden beschouwd volgens de 
regels en voorwaarden die gelden voor vloerbelastingsklasse II volgens NVN 6725. 
 
Indien voor de elementen beton wordt gebruikt met lichte toeslagmaterialen, dient hiervoor CUR-Aanbeveling 39 
te worden gebruikt. 
 
In aanvulling op NEN 6720 dient voor de berekening van Bollenplaatvloeren gebruik te worden gemaakt van  
CUR-Aanbeveling 86. 
 
In afwijking van het hierboven gestelde dient de prestatie van de Infra+ vloer tevens bepaald te worden 
volgens NEN 6770. 
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Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat de sterkte van de vloerconstructie dient te worden bepaald 
volgens NEN 6720 of de bovenvermeld alternatieve bepalingsmethoden. 

4.2.2 Sterkte bij brand, Bouwbesluit 2003 afdeling 2.2 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 2.8 van het 
Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De sterkte van de bouwconstructie bij brand dient te worden bepaald volgens NEN 6069, NEN 6071 of 
NEN 6072. 
 

Toelichting 
Bij brand mag de uiterste grenstoestand van de vloerconstructie bij bijzondere belastingcombinaties zoals genoemd 
in artikel 9.2 van NEN 6702, gedurende de in artikel 2.9 van het Bouwbesluit 2003 aangegeven tijdsduur, niet 
worden overschreden.  
 
Voor het bepalen van de sterkte bij brand van Bollenplaatvloeren dient gebruik te worden gemaakt van  
CUR-Aanbeveling 86. 

 
Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat geeft de prestaties waaraan de bouwconstructie voldoet.  

4.2.3 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie, Bouwbesluit 2003 afdeling 2.11 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 2.81 van het 
Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De (on)brandbaarheid van een materiaal dient te worden bepaald volgens NEN 6064 dan wel de 
brandclassificatie volgens NEN-EN 13501-1. 
 

Toelichting 
Vloerelementen van uitsluitend steenachtig materiaal zijn onbrandbaar, dan wel voldoen aan klasse A1.  
Voor vloerelementen die gedeeltelijk bestaan uit andere, niet-steenachtige materialen zal de bijdrage tot 
brandvoortplanting door middel van (beproevings)rapporten aangetoond moeten worden.  

 
Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat vloerelementen van uitsluitend steenachtige materialen 
onbrandbaar zijn, dan wel voldoen aan klasse A1.  
Voor vloerelementen die aan de onderzijde zijn voorzien van brandbare materialen zal de toepassing 
worden beperkt tot boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte. 

4.2.4 Beperking van ontwikkeling van brand, Bouwbesluit 2003 afdeling 2.12 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 2.91 van het 
Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse van het materiaal dient te worden bepaald volgens NEN 1775 en NEN 6065 dan wel  
NEN-EN 13501-1. 
 

Toelichting 
Vloerelementen van uitsluitend steenachtig materiaal voldoen aan klasse T1 dan wel C fl en klasse 2 dan wel B. 
Voor vloerelementen die gedeeltelijk bestaan uit andere, niet-steenachtige materialen zal de bijdrage tot 
brandvoortplanting door middel van (beproevings)rapporten aangetoond moeten worden. 

Attest-met-productcertificaat 
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Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat vloerelementen van uitsluitend steenachtige materialen 
zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde tenminste voldoen aan klasse T1 danwel C fl. en klasse 2 dan 
wel B. 
Voor vloerelementen die aan de onderzijde zijn voorzien van brandbare materialen zal de toepassing 
worden beperkt tot boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte. 

4.2.5 Beperking van uitbreiding van brand, Bouwbesluit 2003 afdeling 2.13 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 2.103 van het 
Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) dient te worden bepaald volgens 
NEN 6068. 
 

Toelichting 
Voor de bepaling van de brandwerendheid van de vloer met betrekking tot de scheidende functie geeft NEN 6071 een 
alternatieve bepalingsmethode ten opzichte van NEN 6068  

 
Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat geeft voor vloeren van uitsluitend steenachtige materialen de 
brandwerendheid van de vloer met betrekking tot de scheidende functie. 
Voor vloerelementen die aan de onderzijde zijn voorzien van brandbare materialen zal de toepassing worden 
beperkt tot boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte. 

4.2.6 Verdere beperking van uitbreiding van brand, Bouwbesluit 2003 afdeling 2.14 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 2.115 van het 
Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) dient te worden bepaald volgens 
NEN 6068. 
 

Toelichting 
Voor de bepaling van de brandwerendheid van de vloer met betrekking tot de scheidende functie geeft NEN 6071 een 
alternatieve bepalingsmethode ten opzichte van NEN 6068  

 
Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat geeft voor vloeren van uitsluitend steenachtige materialen de 
brandwerendheid van de vloer met betrekking tot de scheidende functie. 
Voor vloerelementen die aan de onderzijde zijn voorzien van brandbare materialen zal de toepassing worden 
beperkt tot boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte.  

4.2.7 Beperking van ontstaan van rook, Bouwbesluit 2003 afdeling 2.15 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 2.125 van het 
Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De rookklasse van het materiaal dient te worden bepaald volgens NEN 6066 dan wel NEN-EN 13501-1. 
 

Toelichting 
Voor steenachtige materialen mag zonder onderzoek worden aangenomen dat aan de opgegeven prestatie wordt 
voldaan. 

 
 
Attest-met-productcertificaat 
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Het attest-met-productcertificaat geeft voor vloeren van uitsluitend steenachtige materialen aan dat de 
rookdichtheid aan beide zijden kleiner is dan 10 m-1, dan wel behoort tot klasse s2.  
Voor vloerelementen die aan de onderzijde zijn voorzien van brandbare materialen zal de toepassing worden 
beperkt tot boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte. 

4.2.8 Beperking van verspreiding van rook, Bouwbesluit 2003 afdeling 2.16 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 2.134 van het 
Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De rookweerstand van de bouwconstructie dient te worden bepaald volgens NEN 6075. 
 
Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat geeft voor vloeren van uitsluitend steenachtige materialen de weerstand 
tegen rookdoorgang tenminste 30 minuten bedraagt. 
Voor vloerelementen die aan de onderzijde zijn voorzien van brandbare materialen zal de toepassing worden 
beperkt tot boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte. 

4.3 Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid, Bouwbesluit 2003 hoofdstuk 3 

4.3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw. Bouwbesluit 2003 afdeling 3.1 
De karakteristieke geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies moet voldoen aan de prestatie-
eisen zoals vermeld in tabel 3.1 van het Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering van de bouwconstructies dient te worden bepaald volgens NEN 5077. 
 

Toelichting 
Voor toetsing aan de eisen in het Bouwbesluit 2003 is een beoordeling van de totale constructie vereist. Hierbij kan 
gebruik worden gemaakt van de massa per m² van de vloerconstructie. 
Naast de vloerelementen en hun aansluitdetails zijn ook andere constructiedelen van belang, evenals hun 
aansluitdetails. 

 
Attest-met-productcertificaat 
In het attest-met-productcertificaat staat de massa per m² per vloertype vermeld en dat door middel van 
berekeningen, dan wel beproevingen volgens NEN 5077 óf door toetsing aan het gestelde in NPR 5070 
moet worden aangetoond, dat de geluidwering van de totale constructie aan de genoemde eis voldoet. 

4.3.2 Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw. Bouwbesluit 2003 afdeling 3.2 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 3.6 van het 
Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering van de bouwconstructies dient te worden bepaald volgens NEN 5077. 
 

Toelichting 
Voor toetsing aan de eisen in het Bouwbesluit 2003 is een beoordeling van de totale constructie vereist. Hierbij kan 
gebruik worden gemaakt van de massa per m² van de vloerconstructie. 
Naast de vloerelementen en hun aansluitdetails zijn ook andere constructiedelen van belang, evenals hun 
aansluitdetails. 

 
 
 
Attest-met-productcertificaat 
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In het attest-met-productcertificaat staat de massa per m² per vloertype vermeld en dat door middel van 
berekeningen, dan wel beproevingen volgens NEN 5077 óf door toetsing aan het gestelde in NPR 5070 
moet worden aangetoond, dat de geluidwering van de totale constructie aan de genoemde eis voldoet. 

4.3.3 Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie, nieuwbouw. Bouwbesluit 2003 
afd. 3.3 
De karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en contactgeluid moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals vermeld in tabel 3.11 van het Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en contactgeluid van de bouwconstructie dient te 
worden bepaald volgens NEN 5077. 
 

Toelichting 
Door middel van berekeningen, dan wel beproevingen volgens NEN 5077 óf door toetsing aan het gestelde in 
NPR 5070 moet worden aangetoond, dat de geluidwering van de totale constructie aan de genoemde eis voldoet 

 
Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan toepassingsvoorbeelden geven van bouwconstructies met de 
prestaties.  
In het attest-met-productcertificaat zal worden vermeld, dat door middel van berekeningen, dan wel 
beproevingen volgens NEN 5077 of door toetsing aan het gestelde in NPR 5070 moet worden aangetoond 
dat de geluidwering van de totale constructie aan de genoemde eis voldoet. 

4.3.4 Geluidwering tussen verblijfsruimten van verschillende gebruiksfunctie, nieuwbouw, Bouwbesluit 
2003 afdeling 3.5 
De karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en contactgeluid moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals vermeld in tabel 3.17 van het Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en contactgeluid van de bouwconstructie dient te 
worden bepaald volgens NEN 5077. 
 

Toelichting 
Door middel van berekeningen, dan wel beproevingen volgens NEN 5077 óf door toetsing aan het gestelde in 
NPR 5070 moet worden aangetoond, dat de geluidwering van de totale constructie aan de genoemde eis voldoet 

 
Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan toepassingsvoorbeelden geven van bouwconstructies met de 
prestaties.  
In het attest-met-productcertificaat zal worden vermeld, dat door middel van berekeningen, dan wel 
beproevingen volgens NEN 5077 of door toetsing aan het gestelde in NPR 5070 moet worden aangetoond 
dat de geluidwering van de totale constructie aan de genoemde eis voldoet. 

4.3.5 Wering van vocht van buiten. Bouwbesluit 2003 afdeling 3.6 
Een scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 3.22 van het 
Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De waterdichtheid van de scheidingsconstructie dient te worden bepaald volgens NEN 2778.  
De specifieke luchtvolumestroom van een scheidingsconstructie dient te worden bepaald volgens 
NEN 2690. 
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Toelichting 
Door middel van de aangegeven bepalingsmethoden of door middel van toetsing aan het gestelde in NPR 2652 moet 
worden aangetoond dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. 

 
Attest-met-productcertificaat 
In het attest-met-productcertificaat zal worden opgenomen, dat de waterdichtheid bij de toepassing van de 
vloerelementen als dakvloer, verzekerd dient te worden door de dakbedekkingsconstructie. 
Voor de begane grondvloer zullen in het attest-met-productcertificaat voeg- en aansluitdetails worden 
opgenomen, die een voldoende luchtdichtheid waarborgen.  
 
Voor wat betreft kruipluikuitvoering, leidingdoorvoeren en eventueel aan te brengen waterkerende lagen 
zal in het attest-met-productcertificaat een algemene verwijzing naar NPR 2652 worden opgenomen.  
 
Bovendien kunnen in het attest-met-productcertificaat alternatieve details opgenomen worden. 

4.3.6 Wering van vocht van binnen. Bouwbesluit 2003 afdeling 3.7 
De factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte van een scheidingsconstructie moet voldoen aan 
de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 3.26 van het Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte van een scheidingsconstructie  dient te worden 
bepaald volgens NEN 2778. 
 

Toelichting 
Door middel van berekeningen, dan wel beproevingen volgens de aangegeven bepalingsmethoden, of door toetsing 
aan het gestelde in NPR 2652 moet worden aangetoond dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. 

 
Attest-met-productcertificaat 
In het attest-met-productcertificaat zal worden opgenomen, dat aan de eis voor wat betreft het indringen 
van vocht vanuit de toiletruimte of badruimte in de constructie dient te worden voldaan d.m.v. een vloer- 
resp. wandafwerking. 
 
Voor de temperatuurfactor zullen in het attest-met-productcertificaat de relevante details met 
randvoorwaarden worden opgenomen waarmee aan de gestelde eisen wordt voldaan. 

4.4 Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid, Bouwbesluit 2003 hoofdstuk 5 

4.4.1 Thermische isolatie, nieuwbouw. Bouwbesluit 2003 afdeling 5.1 
Een scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 5.1 van het 
Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De warmteweerstand van de scheidingsconstructie dient te worden bepaald volgens NEN 1068. 
 

Toelichting 
Door middel van berekening volgens de aangegeven bepalingsmethode dient aangetoond te worden, dat de 
warmteweerstand van de geïsoleerde vloerconstructie aan de gestelde eis voldoet. De wateropname van het 
isolatiemateriaal bepaald volgens NEN-EN 1609 mag niet groter zijn dan 1,0 kg/m². 
Voor de in de berekening van de warmteweerstand toe te passen rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt 
kan gebruik worden gemaakt van het productcertificaat van het toe te passen isolatiemateriaal óf tabel 3 Regeling 
Bouwbesluit 2003 Energiezuinigheid. 
Bij het bepalen van de warmteweerstand dient rekening te worden gehouden met de eventueel aanwezige 
bevestigingsmiddelen. 
Indien gebruik wordt gemaakt van een computerprogramma op basis van de eindige elementenmethode, dient de 
geschiktheid van dit programma te worden aangetoond door validatie volgens bijlage C van NEN 2778. 
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Attest-met-productcertificaat 
In het attest-met-productcertificaat zal de waarde van de warmteweerstand worden vermeld, met de 
relevante producteigenschappen van de geïsoleerde scheidingsconstructie.  

4.4.2 Beperking van luchtdoorlatendheid, nieuwbouw. Bouwbesluit 2003 afdeling 5.2 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in tabel 5.8 van het 
Bouwbesluit 2003. 
 
Bepalingsmethode 
De luchtvolumestroom van de bouwconstructie dient te worden bepaald volgens NEN 2686. 
 

Toelichting 
Door middel van beproeving volgens de aangegeven bepalingsmethode of de alternatieve bepalingsmethode volgens 
NEN 2690 moet worden bepaald wat de maximale bijdrage van de details is tot de luchtvolumestroom. 
 
Indien uit het attesteringsonderzoek bij "Wering van vocht van buiten" blijkt, dat aan de daar gestelde eis met 
betrekking tot de specifieke luchtvolumestroom is voldaan, kan beproeving volgens NEN 2686 achterwege blijven. 

 
Attest-met-productcertificaat 
In het attest-met-productcertificaat zal worden opgenomen, dat de luchtdoorlatendheid van de vloer 
verwaarloosbaar is. 
Het attest-met-productcertificaat kan toepassingsvoorbeelden geven van bouwconstructies die voldoen 
aan de gestelde eisen. 

4.5 Immissie eisen, Bouwstoffenbesluit 
De gemiddelde immissie in de bodem en oppervlaktewater van de vloerelementen toegepast in 
bouwwerken (1 A of 1B toepassing) dient te voldoen aan het Bouwstoffenbesluit  
 

Toelichting 
Met betrekking tot het Bouwstoffenbesluit gelden de eisen die zijn vastgelegd in BRL 5070 “Elementen van beton 
die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren”. 

4.6 Privaatrechtelijke eisen 

4.6.1 Doorbuiging 
De doorbuiging in de eindtoestand van de vloer mag maximaal 0,004 van de theoretische overspanning 
(lrep) bedragen. Met betrekking tot de bijkomende doorbuiging gelden de eisen zoals omschreven in artikel 
10.2.1 tot en met 10.2.3 van NEN 6702. 
 

Toelichting 
Het is mogelijk dat voor bepaalde projecten privaatrechtelijk strengere eisen worden gesteld dan de hierboven 
omschreven eisen. Voor ieder project geldt dat de gestelde eisen eenduidig vast moeten liggen, zodat deze 
onderdeel uitmaken van de controle van de berekeningen door de certificatie-instelling. 

 
Bepalingsmethode 
De doorbuiging dient te worden bepaald volgens  NEN 6720. 
 

Toelichting 
Bij projecten in categorie 1 en 2 volgens bijlage 8 van de Criteria 73, draagt de producent geen verantwoordelijkheid 
voor de berekening van de vloerelementen, en is het aspect “Doorbuiging” binnen het kader van het attest, niet van 
toepassing.  
Bij producten in categorie 3 (balkjes voor combinatievloeren) wordt eenmalig gecontroleerd of deze voldoen.  
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Voor de overige categorieën geldt, dat NVN 6725 specifiek op vloerconstructies gerichte bepalingsmethoden geeft 
die als aanvulling op NEN 6720 gebruikt kunnen worden. 
 
Indien voor de elementen beton wordt gebruikt met lichte toeslagmaterialen, dient hiervoor CUR-Aanbeveling 39 
te worden gebruikt. 
 
In aanvulling op NEN 6720 dient voor de berekening van Bollenplaatvloeren gebruik te worden gemaakt van CUR-
Aanbeveling 86. 

 
Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat de doorbuiging van de vloerconstructie dient te worden 
bepaald volgens NEN 6720 of de bovenvermeld alternatieve bepalingsmethoden. 



 

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0203 d.d. 1 juni 2006 17

 

5 Producteisen en bepalingsmethoden 

5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de producteisen opgenomen waaraan de vloerelementen moeten voldoen evenals de 
bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan.  
De eisen en bepalingsmethoden zijn onderverdeeld in een publiekrechtelijke en en privaat deel.  Het 
publiekrechtelijk deel is gerelateerd aan Annex ZA van relevante Europese productnormen voor CE 
markering en nationale wetgeving zoals  het Bouwstoffenbesluit. 

5.2 Publiekrechtelijk 

5.2.1 Europese productnormen 
De publiekrechtelijke eisen en bepalingsmethoden voor een aantal producten zijn aangewezen in 
Annex ZA van de volgende productnormen:  
− NEN-EN 1168 Kanaalplaatvloeren; 
− NEN-EN 13224 Ribbenvloeren; 
− NEN-EN 13747 Bekistingsplaatvloeren. 

5.2.2 Samenstellingseisen, Bouwstoffenbesluit 
De gemiddelde samenstellingswaarden voor organische stoffen bepaald overeenkomstig NEN 7330 dienen 
te voldoen aan artikel 7, lid 1 sub a van het Bouwstoffenbesluit. 
 

Toelichting 
Met betrekking tot het Bouwstoffenbesluit gelden de eisen die zijn vastgelegd in BRL 5070 “Elementen van beton 
die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren”. 

5.3 Privaatrechtelijk 
De eisen die aan de vloerelementen worden gesteld zijn vastgelegd in de normen en publicaties zoals 
vermeld in de Criteria 73 “Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor 
elementen van vooraf vervaardigd constructief beton”.  
 
Afwijkingen en aanvulling op gestelde eisen en bepalingsmethoden in de Criteria 73 zijn in dit hoofdstuk 
vastgelegd. 

5.3.1 Thermisch isolatiemateriaal 
Wanneer er aan de vloer eisen met betrekking tot beperking van warmteverlies worden gesteld volgens 
artikel 2.4.1 van deze BRL, dient in aanvulling hierop het door de producent van de vloerelementen toe te 
passen isolatiemateriaal aan de volgende eisen te voldoen.  
 
Sterkte van de bevestiging 
In verband met het langeduur aspect van de belasting door het eigen gewicht van het isolatiemateriaal en 
eventuele uitwendige belastingen tijdens transport en montage dient de bevestiging van het 
isolatiemateriaal aan het vloerelement een trekkracht van (0,5 + 3 x het eigen gewicht van het 
isolatiemateriaal) op te kunnen nemen met een maximum van 0,7 kN/m². Wanneer het isolatiemateriaal 
niet over het hele oppervlak aan de vloer is bevestigd dient een representatief oppervlak van 1 m² te 
worden beschouwd. 
 
Door middel van beproeving dient de producent van de vloerelementen aan te tonen dat de verbinding 
tussen het vloerelement en het isolatiemateriaal aan de gestelde eis voldoet. Over de wijze van beproeven 
worden afspraken gemaakt tussen de producent en de certificatie- en attesteringsinstelling. 
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Delaminatiesterkte 
De delaminatiesterkte van het isolatiemateriaal bepaald volgens NEN-EN 1607, na 2 uur onderdompeling 
in water gevolgd door droging in omgevingslucht tot de oorspronkelijke massa, dient minimaal gelijk te 
zijn aan de sterkte van de bevestiging van het isolatiemateriaal aan het vloerelement. 
 
Druksterkte 
De druksterkte van het isolatiemateriaal dient zo te zijn, dat geen beschadigingen of blijvende 
vervormingen optreden tijdens productie, opslag, transport en montage. 
 
Per producent dient afhankelijk van de productiewijze de minimaal benodigde druksterkte voor het 
isolatiemateriaal bepaald te worden. Hierbij geldt als maximaal toelaatbare belasting 50% van de 
druksterkte bij 10% vervorming. 

5.4 Akoestisch oplegmateriaal 
In de fabriek kan ter plaatse van de oplegnokken akoestisch oplegmateriaal in de vloerelementen 
opgenomen worden. De werking van het oplegmateriaal dient te worden aangetoond door 
geluidsmetingen in de praktijk. 
 

Toelichting 
Het akoestisch oplegmateriaal dient bestand te zijn tegen een alkalisch milieu, schimmels én een gemiddelde 
belasting van 2,5 N/mm² gedurende een referentie van 50 jaar bij een relatieve vochtigheid van 75%. Bij de van 
toepassing zijnde belasting mag het oplegmateriaal maximaal 50% worden ingedrukt. 

5.5 Rentree 
De gemiddelde waarde van de rentree per elementeinde mag niet groter zijn dan: 
 

σp0.Ø  (mm). 
5000 

De rentree van een individuele draad of streng mag niet groter zijn dan: 
 

σp0.Ø (mm). 
4000 

 
Toelichting 
Gezaagde producten 
De rentree van een voorspandraad is de afstand van het gezaagde betonoppervlak tot het diepste punt van de 
draad. De rentree van een voorspanstreng is de gemiddelde rentree van 2 buitendraden en de binnendraad op één 
rechte lijn. De meting van de rentree moet worden uitgevoerd met een meetinstrument voorzien van een stift met 
een diameter van ten hoogste 1,5 mm. 
 
Niet-gezaagde producten 
De rentree van een draad of streng is gelijk aan de gemeten verplaatsing van een gemarkeerd punt op de draad of 
streng ten opzichte van een gemarkeerd punt op het betonelement. 

 
Indien de genoemde waarden per elementeinde resp. per individuele draad of streng worden 
overschreden, dient het betreffende element voorlopig te worden afgekeurd en als zodanig duidelijk te 
worden gemerkt. 
 
Vervolgens moet de sterkte van het element door een daartoe bevoegde persoon worden beoordeeld. 
Hierbij dient de eventueel verminderde dwarskrachtcapaciteit in beschouwing te worden genomen. 
 
Afhankelijk van het resultaat van deze beoordeling wordt het element definitief afgekeurd dan wel 
goedgekeurd en eveneens als zodanig duidelijk gemerkt. 
 
Over de wijze van merken dienen per producent afspraken te worden gemaakt. 
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Toelichting 
Gezaagde producten 
De rentree dient te worden gemeten van alle elementen, waarvan men op grond van een visuele inspectie vermoedt 
dat de rentree van een of meer strengen te groot is.   
 
Niet-gezaagde producten 
Over het aantal te controleren elementen en de toe te passen meetmiddelen dienen per producent afspraken te 
worden gemaakt. 

5.6 Tolerantie op grootte voorspanning 
De tolerantie op de grootte van de voorspanning voor individuele draden of strengen bedraagt 10%.  
Voor een groep draden of strengen bedraagt de tolerantie 5% op de grootte van de totale voorspanning.  

5.7 Inzakking van de kanalen 
Voor kanaalplaatvloeren geldt dat de inzakking van de bovenschil van het element ter plaatse van de 
kanalen, gemeten op tenminste 0,5 meter uit de rand van sparingen en elementeinden, ten hoogste 1/10 
van de kanaalbreedte mag bedragen, met een maximum van 10 mm. 

5.8 Dwarskrachtcapaciteit 
Bij vloerelementen met gereduceerde lijfbreedte (bijv. kanaalplaatvloer en ribbenvloer), waarvoor geldt  
300 mm < h ≤ 450 mm dient in het kader van de interne kwaliteitsbewaking één element per twee maanden 
aan een proefbelasting te worden onderworpen De gevonden beproevingsresultaten dienen te worden 
getoetst aan de theoretisch berekende dwarskracht. 
 
Wanneer gedurende meerdere jaren door middel van beproeving volgens bovenstaande 
beproevingsfrequentie de dwarskrachtcapaciteit van de vloerelementen voldoende is aangetoond, dan kan 
in overleg met de certificatie- of attesteringsinstelling een lagere beproevingsfrequentie afgesproken 
worden. 
 
De uitvoering van de proeven op kanaalplaten dient te geschieden overeenkomstig het gestelde in Annex J 
van NEN-EN 1168. 
De uitvoering van de proeven op andere vloertypen dient volgens een hieraan gelijkwaardige methode te 
geschieden. 
Hierover dienen tussen de producent en de certificatie- of attesteringsinstelling afspraken gemaakt te 
worden. 

 
Toelichting 
Bij de proeven dienen de volgende gegevens te worden vastgelegd: 
Vóór de beproeving: Elementtype, ligging wapening, staalspanning, rentree op strengen, hoogte h, breedte bo, 

datum productie en beproeving. 
 
Tijdens en na beproeving: Scheurbelasting, belasting waarbij rentree toeneemt, bezwijkbelasting, bezwijkbeeld-

scheurpatroon. 
 
Aangezien het hier gaat om een overall-controle op diverse kwaliteitsaspecten zullen te lage 
proefresultaten nooit direct kunnen leiden tot afkeur van een partij of stoplegging van de productie. In een 
voorkomend geval kan na analyse van de proefresultaten een toetsing van de overige 
kwaliteitsmeetpunten plaatsvinden. 

5.9 Certificatiemerk 
De uitvoering van het op gecertificeerde producten aan te brengen certificatiemerk is omschreven in de 
kwaliteitsverklaring. 
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6 Eisen aan het kwaliteitssysteem 

6.1 Algemeen 
Het kwaliteitssysteem van de leverancier dient te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 
van de Criteria 73. 

6.2 Productiedocumenten 
In aanvulling op de Criteria 73 geldt het volgende: 
Van de in productie te nemen elementen dienen fabricagetekeningen en/ of borderellen aanwezig te zijn 
welke aan de navolgende eisen moeten voldoen: 
- Alle voor de productie benodigde gegevens, voor zover deze niet reeds op het attest-met-

productcertificaat zijn vermeld, dienen te worden aangegeven. 
- Bij sommige massaproducten, zoals lichtbeton vulelementen voor combinatievloeren, kan als 

fabricagetekening volstaan worden met het attest-met-productcertificaat. 
- De fabricagetekeningen en/of borderellen mogen geen gegevens bevatten die in tegenspraak zijn met 

het attest-met-productcertificaat, tenzij dit met de certificatie- of attesteringsinstelling schriftelijk is 
overeengekomen. 
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7 Samenvatting onderzoek en controle 

7.1 Onderzoeksmatrix 
Hieronder is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren onderzoek. 
Omschrijving eis Artikel 

BRL 
Onderzoek in kader van CE 
Toelatings-
onderzoek 

Toezicht door CI na 
certificaatverlening1) 

 

Controle2) Frequentie  
Prestatie-eisen      
Algemene sterkte van de bouwconstructie 4.2.1     
Sterkte bij brand 4.2.2     
Beperking van het ontstaan van een 
brandgevaarlijke situatie 4.2.3 X    

Beperking van ontwikkeling van brand 4.2.3 X    
Beperking van uitbreiding van brand 4.2.4 X    
Verdere beperking van uitbreiding van brand 4.2.5 X    
Beperking van het ontstaan van rook 4.2.6 X    
Beperking van verspreiding van rook 4.2.7 X    
Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw 4.3.1 X    
Bescherming tegen geluid van installaties, 
nieuwbouw 4.3.2 X    

Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde 
gebruiksfunctie, nieuwbouw 4.3.3 X    

Geluidwering tussen ruimten van verschillende 
gebruiksfuncties, nieuwbouw 4.3.4 X    

Wering van vocht van buiten 4.3.5 X    
Wering van vocht van binnen 4.3.6 X    
Thermische isolatie, nieuwbouw 4.4.1 X    
Beperking van luchtdoorlatendheid, nieuwbouw 4.4.2 X    
Immissie eisen Bouwstoffenbesluit 4.5 X X Vlg BRL 5070  
Doorbuiging 4.6.1     
Producteisen      
Europese productnormen3) 5.2.1     

- Initial type testing (ITT)  X   X 
- Factory Production Control (FPC)  X X 2 x per jaar X 

Samenstellingseisen Bouwstoffenbesluit 5.2.2 X X Vlg BRL 5070  
Privaatrechtelijke producteisen 5.3 X X Zie 8.6  
      

1) Bij significante wijzigingen van het product of productieproces dienen de prestatie-eisen opnieuw te worden vastgesteld. 
2) door de inspecteur of door de certificaathouder 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 
certificaathouder afspraken worden gemaakt op welke wijze controle plaats zal vinden. 

3) Voor leveranciers die reeds beschikken over CE markering voor het/de betreffende product(en) en/of gebruik maken van een 
Notified Body die niet betrokken is bij de KOMO certificering, is dit onderdeel niet van toepassing. 

7.2 Controle op het kwaliteitssysteem 
Voor leveranciers die niet beschikken over een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de NEN-EN-
ISO 9001, vindt na het toelatingsonderzoek (zie 3.1) eenmaal per jaar een controle plaats op het 
kwaliteitssysteem volgens hoofdstuk 6 van deze BRL. 
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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 en dient genotificeerd (Notified 
Body) te zijn voor de in artikel 5.2.1 van deze BRL vermelde Europese productnormen, wanneer deze van 
toepassing zijn. 
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 Constructief Beton 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/ Civiele Techniek 
• Bouwkunde 
• Werktuigbouwkunde 

2 jaar 
 

Inspecteur MBO-niveau in een van de volgende disciplines: 
• Weg- en Waterbouwkunde/ Civiele Techniek 
• Bouwkunde 
Betontechnoloog BV 

5 jaar in de 
betonindustrie 
 

Beslisser HBO-niveau in een van de volgende disciplines: 
• Weg- en Waterbouwkunde/ Civiele Techniek 
• Bouwkunde 
• Werktuigbouwkunde 

5 jaar 
managementervaring 

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

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 beslist het College van Deskundigen Constructief Beton. Vanaf 
het afsluiten van de certificatieovereenkomst en gedurende het eerste volledige kalenderjaar is de 
bezoekfrequentie vastgesteld op 6 controlebezoeken per jaar. 
Per kalenderjaar beoordeelt de certificatie instelling de resultaten van de controlebezoeken. Op basis 
hiervan kan de certificatie instelling in overleg met het College van Deskundigen “Constructief Beton” 
besluiten de frequentie terug te brengen naar 5 controlebezoeken per jaar en het volgende jaar eventueel 
naar 4 controlebezoeken per jaar. 
 
Voor leveranciers die niet beschikken over een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de ISO 9001, vindt 
eenmaal per jaar een aparte controle plaats op het kwaliteitssysteem. 
 
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. 
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8.8 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen Constructief Beton 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. 
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9 Lijst van vermelde documenten 

9.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

9.1.1 Bouwbesluit 2003 
Bouwbesluit  2003 Stb. 2001, 410; Stb. 2002, 203, 516, 518, 582 en Stb. 2005, 1  (368) en de Ministeriële 
Regeling Stcrt. 2002, 241; Stcrt. 2003, 101 en Stcrt 2005, 163 en 249. 

9.1.2 Bouwstoffenbesluit 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming Stb. 1995, 567, 614; Stb. 1997, 525, 686; Stb. 
2000, 352, Stb. 2002, 203, 516 en 582 en Stb.2005, 610 en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 1998, 20, 203; Stcrt. 
1999, 126; Stcrt. 2000, 66, 210; Stcrt. 2004, 40, 68, 209, 217 en Stcrt 2005,163. 

9.2 Normen / normatieve documenten: 
 
NEN 1068:2004 Thermisch isolatie van gebouwen; Rekenmethoden, oktober 2001, inclusief 

wijzigingsblad NEN 1068/A3:2004, december 2004. 
NEN-EN 1168:2005 Vooraf vervaardigde betonproducten - Kanaalplaatvloeren, d.d. mei 2005. 
NEN-EN 1607:1997 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de treksterkte 

loodrecht op het plaatvlak, januari 1997, inclusief correctieblad NEN-EN 1607/C1, 
juni 1997. 

NEN-EN 1609:1997 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de 
wateropname bij kortstondige gedeeltelijke onderdompeling, januari 1997, 
inclusief correctieblad, NEN-EN 1609/C1, juni1997. 

NEN 1775:1997 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, november 1991, 
inclusief wijzigingsblad NEN 1775/A1, mei 1997. 

NPR 2652:1997 Vochtwering in woongebouwen - Wering van vocht van binnen –Wering van 
vocht van buiten - Voorbeelden van bouwkundige constructies, december 1991, 
inclusief wijzigingsblad NPR 2652/A1, mei 1997. 

NEN 2686:1997 Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethoden, juli 1998, inclusief 
wijzigingsblad NEN 2686/A1, mei 1997. 

NEN 2690:1997 Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethoden voor de specifieke 
volumestroom tussen kruipruimte en woning, augustus 1991, inclusief 
wijzigingsblad NEN 2690/A1, mei 1997. 

NEN 2778:2004 Vochtwering in gebouwen. Bepalingsmethoden, oktober 1991, inclusief 
wijzigingsblad NEN 2778/A3, december 2004. 

NPR 5070:2005 Geluidswering in woongebouwen - Voorbeelden van wand- en vloerconstructies, 
februari 2005. 

NEN 5077:2005 Geluidswering in woongebouwen. Bepalingsmethoden voor de grootheden voor 
luchtgeluidsisolatie, contactgeluidisolatie, geluidswering van 
scheidingsconstructies en geluidsniveaus veroorzaakt door installaties, december 
2001, inclusief wijzigingsblad NEN 5077/A2, januari 2005 en correctieblad C1, 
maart 2005. 

NEN 6064:2001 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen, oktober 1991, inclusief 
wijzigingsblad NEN 6064/A2, december 2001. 

NEN 6065:1997 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties), 
november 1991, inclusief wijzigingsblad NEN 6065/A1, mei 1997. 

NEN 6066:1997 Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal (combinaties), 
november 1991, inclusief wijzigingsblad NEN 6066/A1, mei 1997. 

NEN 6068:2005 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten, 
september 2004, inclusief wijzigingsblad NEN 6068/A1, juli 2005. 

NEN 6069:2005 Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen, juli 2005.  
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NEN 6071:2001 Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. 
Betonconstructies,  december 2001. 

NEN 6072:2005 Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. 
Staalconstructies,  december 1991, inclusief wijzigingsblad NEN 6072/A2, 
december 2001 en correctieblad NEN 6072/C1, april 2005. 

NEN 6075:2005 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, juli 1991, inclusief 
wijzigingsblad NEN 6075/A1, mei 1997 en correctieblad NEN 6075/C1, juli 2005 

NEN 6702:2005 Technische grondslagen voor bouwconstructies. TGB-1990. Belastingen en 
vervormingen, december 2001, inclusief wijzigingsblad NEN 6702/A1, juli 2005. 

NEN 6720:2005 Voorschriften beton TGB 1990. Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995), 
september 1995, inclusief wijzigingsblad NEN 6720/A3, juli 2004 en correctieblad 
NEN 6720/C1, april 2005. 

NVN 6725:1999 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton, juli 1999. 
NEN 6770: 2001 TGB 1990; Staalconstructies;Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend 

statisch belaste constructies, mei 1997, inclusief wijzigingsblad NEN 6770/A1, 
december 2001 

NEN-EN 13224:2004 Vooraf vervaardigde betonproducten - Ribbenvloer, d.d. augustus 2004. 
NEN-EN 13747:2005 Vooraf vervaardigde betonproducten - Bekistingsplaatvloeren, d.d. augustus 2005. 
  
BRL 5070 Elementen van beton die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater 

en/of oppervlaktewateren, december 2003. 
Criteria 73 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor 

elementen van vooraf vervaardigd constructief beton, maart 2006. 
  
CUR Aanbeveling 39 Beton met grove lichte toeslagmaterialen, juli 1994. 
CUR Aanbeveling 86 Bollenplaatvloeren, december 2001 
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Beoordeeld is: 
kwaliteitssysteem 
product 
prestatie product 
in toepassing 

Periodieke controle 
 

 
 

 

Nummer  Vervangt  
    
Uitgegeven  d.d.  
    
Geldig tot Onbepaald Pagina 1  van  @ 

     

Bouwbesluit 
Bouwstoffenbesluit 
draagt CE 
 

VERKLARING VAN CI 
Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL XXXX "XXXX" d.d. jjjj-mm-dd, 
conform het CI-Reglement voor Productcertificatie. 
CI 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; 

− de met de gecertificeerde producten samengestelde bouwdelen prestaties leveren die in  
dit attest-met-productcertificaat  zijn vastgelegd, mits: 
− de vervaardiging van het bouwdeel geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-

productcertificaat vastgelegde verwerkingsmethoden; 
− voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven 

toepassingsvoorwaarden. 
Door CI wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat geen controle uitgeoefend op 
de productie van de overige onderdelen van het bouwdeel, noch op de vervaardiging van het 
bouwdeel zelf. 
 
CI verklaart dat productnaam in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden 
voldoet aan de van toepassing zijnde eisen van het Bouwbesluit en 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. 
 
 
 
directeur CI  
 

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit. 

KOMO® 
attest-met-productcertificaat 

http://www.bouwkwaliteit.nl
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1. BOUWBESLUITINGANG 
Afdeling Bouwbesluit 2003 
Nr. en titel 

grenswaarde/ 
bepalingsmethode 

Prestatie volgens 
kwaliteitsverklaring 

Opmerkingen i.v.m. toepassing

Hoofdstuk 2 - Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid 
2.1 Algemene sterkte van de 

bouwconstructie 
Uiterste grenstoestand 
bepaald volgens NEN 6720 
of NVN 6725 

  

2.2 Sterkte bij brand Tijdsduur van brandwe-
rendheid m.b.t. bezwijken 
volgens artikel 2.9 van het 
Bouwbesluit 2003, bepaald 
volgens NEN 6069, NEN 
6071, NEN 6072, NEN 6073 
óf NEN 6720 

  

2.11 Beperking van het ontstaan van 
een brandgevaarlijke situatie 

Onbrandbaar bepaald 
volgens NEN 6064. 

Vloerelementen van uitsluitend 
steenachtige materialen zijn 
onbrandbaar. 

Vloerelementen die aan de 
onderzijde zijn voorzien van 
brandbare materialen mogen 
uitsluitend toegepast worden, 
als begane grondvloer boven 
kruipruimten of ruimten van 
geringere hoogte. 

2.12 Beperking van ontwikkeling van 
brand 

Vloerelementen voldoen aan 
klasse T1 danwel Cfl en 
klasse 2 danwel B, bepaald 
volgens  
NEN 1775 en NEN 6075, 
danwel NEN-EN 13501-1. 

Vloerelementen van uitsluitend 
steenachtige materialen voldoen 
aan klasse T1 danwel Cfl en 
klasse 2 danwel B. 

Vloerelementen die aan de 
onderzijde zijn voorzien van 
brandbare materialen mogen 
uitsluitend toegepast worden, 
als begane grondvloer boven 
kruipruimten of ruimten van 
geringere hoogte. 

2.13 Beperking van uitbreiding van 
brand 

WBDBO volgens artikel 
2.106 van het 
Bouwbesluit 2003, bepaald 
volgens NEN 6068 of NEN 
6071. 

Kleinste waarde volgens tabel 3 
van dit attest-met-productcerti-
ficaat of 120 minuten. 

Vloerelementen die aan de 
onderzijde zijn voorzien van 
brandbare materialen mogen 
uitsluitend toegepast worden, 
als begane grondvloer boven 
kruipruimten of ruimten van 
geringere hoogte. 

2.14 Verdere beperking van 
uitbreiding van brand 

WBDBO volgens artikel 
2.118 van het 
Bouwbesluit 2003, bepaald 
volgens NEN 6068 of NEN 
6071. 

Kleinste waarde volgens tabel 3 
van dit attest-met-productcerti-
ficaat of 120 minuten. 

Vloerelementen die aan de 
onderzijde zijn voorzien van 
brandbare materialen mogen 
uitsluitend toegepast worden, 
als begane grondvloer boven 
kruipruimten of ruimten van 
geringere hoogte. 

2.15 Beperking van het ontstaan van 
rook 

Rookdichtheid volgens artikel 
2.126 van het 
Bouwbesluit 2003, bepaald 
volgens NEN 6066 danwel 
NEN-EN 13501-1. 

Rookdichtheid vloerelementen 
van uitsluitend steenachtige 
materialen is aan beide zijden 
kleiner dan 10m-1, danwel 
behoort tot klasse s2. 

Vloerelementen die aan de 
onderzijde zijn voorzien van 
brandbare materialen mogen 
uitsluitend toegepast worden, 
als begane grondvloer boven 
kruipruimten of ruimten van 
geringere hoogte. 

2.16 Beperking van verspreiding van 
rook 

Weerstand tegen 
rookdoorgang niet lager dan 
30 minuten, bepaald volgens 
NEN 6075. 

Weerstand tegen rookdoorgang 
van vloerelementen van 
uitsluitend steenachtige 
materialen is hoger dan 30 
minuten. 

Vloerelementen die aan de 
onderzijde zijn voorzien van 
brandbare materialen mogen 
uitsluitend toegepast worden, 
als begane grondvloer boven 
kruipruimten of ruimten van 
geringere hoogte. 

Hoofdstuk 3 - Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid 
3.1 Bescherming tegen geluid van 

buiten, nieuwbouw 
Karakteristieke geluidwering 
volgens artikel 3.2 en 3.3 van 
het Bouwbesluit 2003, 
bepaald volgens NEN 5077. 

Massa van de vloerconstructie. De geluidwering van de 
gehele constructie dient te 
worden bepaald. Hierbij kan 
gebruik worden gemaakt van 
de massa van de 
vloerconstructie. 

3.2 Bescherming tegen geluid van 
installaties, nieuwbouw 

Karakteristiek geluidsniveau 
volgens artikel 3.7 en 3.8 van 
het Bouwbesluit 2003, 
bepaald volgens NEN 5077. 

Massa van de vloerconstructie. De geluidwering van de 
gehele constructie dient te 
worden bepaald. Hierbij kan 
gebruik worden gemaakt van 
de massa van de 
vloerconstructie. 
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Afdeling Bouwbesluit 2003 
Nr. en titel 

grenswaarde/ 
bepalingsmethode 

Prestatie volgens 
kwaliteitsverklaring 

Opmerkingen i.v.m. toepassing

3.3 Geluidwering tussen 
verblijfsruimten van dezelfde 
gebruiksfunctie, nieuwbouw 

Karakteristieke isolatie-index 
volgens artikel 3.12 van het 
Bouwbesluit 2003, bepaald 
volgens NEN 5077. 

Massa van de vloerconstructie en 
aansluitdetails. 

De geluidwering van de 
gehele constructie dient te 
worden bepaald. Hierbij kan 
gebruik worden gemaakt van 
de massa van de 
vloerconstructie. 

3.5 Geluidwering tussen ruimten 
van verschillende 
gebruiksfuncties, nieuwbouw 

Geluidwering volgens artikel 
3.7 en 3.8 van het 
Bouwbesluit 2003. 

Massa van de vloerconstructie en 
aansluitdetails. 

De geluidwering van de 
gehele constructie dient te 
worden bepaald. Hierbij kan 
gebruik worden gemaakt van 
de massa van de 
vloerconstructie. 

3.6 Wering van vocht van buiten Waterdicht bepaald volgens 
NEN 2778. 
Specifieke luchtvolume-
stroom ≤ 20.10-6 m³/(m².s), 
bepaald volgens NEN 2690. 

Specifieke luchtvolume-stroom 
van de vloerelementen zonder 
doorvoeren en openingen is 
kleiner dan 20.10-6 m³/(m².s). 

Wanneer de vloerelementen 
als dakvloer worden 
toegepast, dient de 
waterdichtheid gegarandeerd 
te worden d.m.v. een 
dakbedekkingsconstructie. 

3.7 Wering van vocht van binnen Factor van de temperatuur 
niet kleiner dan de in tabel 
3.26 van het 
Bouwbesluit 2003 
aangegeven grenswaarde, 
bepaald volgens NEN 2778 
en NPR 2652.. 
Wateropname gemiddeld 
niet groter dan 0.01 
kg/(m².s½). 

Van de in het attest-met-
productcertificaat opgenomen 
aansluitdetails is de tempera-
tuurfactor in tabel 5 vermeld. 

Ter voorkoming van indringing 
van vocht dient de 
vloerconstructie in een toilet- 
of badruimte te worden 
voorzien van een afwerking. 

Hoofdstuk 5 - Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid 
5.1 Thermische isolatie, nieuwbouw Warmteweerstand ≥ 2,5 

m²K/W, bepaald volgens 
NEN 1068. 

Warmteweerstand per vloertype 
in tabel 4 van het attest-met-
product-certificaat. 

 

5.2 Beperking van luchtdoor-
latendheid, nieuwbouw 

Luchtvolumestroom van het 
toaal aan verblijfsgebieden, 
toilet- en badruimten ≤ 0,2 
m³/s, bepaald volgens NEN 
2668. 

Luchtvolumestroom van de 
vloerelementen zonder 
doorvoeren en openingen is 
verwaarloosbaar. 
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Wijzigingsblad BRL 0203 
 
Vrijdragende systeemvloeren van 
vooraf vervaardigd constructief beton  8 maart 2017   
 

               

Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring 
Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief Beton d.d. 14 februari 2017. 
Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 8 maart 2017. 
 
Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 8 maart 2017. 
 
Geldigheid kwaliteitsverklaringen 
Dit wijzigingsblad vervangt het wijzigingsblad d.d. 8 maart 2016 bij BRL 0203 d.d. 1 juni 2006.  
 
De productcertificaten die vanaf 1 januari 2015 op basis van een eerdere versie van BRL 0203 zijn afgegeven, blijven 
onverkort van kracht. 
 
Gebruiksrecht 
Het gebruik van dit wijzigingsblad door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke 
overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 
 
Aanleiding voor de wijziging 
Vanwege het volledig privaat gaan van de KOMO systematiek zijn in dit wijzigingsblad de hierbij behorende wijzigingen 
vastgelegd.  
 
Op basis van deze BRL kunnen t.a.v. het Bouwbesluit of het Besluit bodemkwaliteit geen erkende 
kwaliteitsverklaringen worden afgegeven. 
 
 
Vervang de inhoud van de volgende paragraaf in de BRL door de aangegeven tekst. 
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1.2 Toepassingsgebied 
De geprefabriceerde vloerelementen zijn bestemd om gedurende een referentieperiode van 50 jaar te worden 
toegepast in vrijdragende systeemvloeren van constructief beton (inclusief dakvloeren), voor zover hierop 
geen andere certificeringsregeling van toepassing is2).  
 

Toelichting 
1) Voor vloersystemen die niet (volledig) voldoen aan de vigerende normen dienen de aanvullende eisen opgenomen 

te zijn in een CUR Aanbeveling óf deze BRL. 
2) Dit betekent bijvoorbeeld dat systeemvloeren, op basis van deze BRL, niet als afdekkingen voor mestkelders 

mogen worden toegepast, omdat hiervoor het certificaat Agrarische Betonproducten van toepassing is. 

1.3 Relatie met Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 
Op de producten die onder deze BRL vallen zijn de volgende geharmoniseerde Europese normen van 
toepassing: 
NEN-EN 1168 Kanaalplaatvloeren; 
NEN-EN 13224 Ribbenvloeren; 
NEN-EN 13747 Breedplaatvloeren 
NEN-EN 15037-1 Balkjes voor combinatievloeren; 
NEN-EN 15037-2 Betonnen vulelementen voor combinatievloeren. 

1.4 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen  
Indien door de leverancier in het kader van de externe controle 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 17020 voor inspectie-instellingen;  
• NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;  
• NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren;  
• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;  
• NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie-instellingen die producten certificeren. 
 
Een 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. 

1.5 Kwaliteitsverklaring 
Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden de volgende kwaliteitsverklaringen afgegeven: 
• KOMO® attest, voor prestaties van vloerconstructies samengesteld met de geprefabriceerde 

vloerelementen in het bouwdeel en in relatie tot het Bouwbesluit 2012. De uitspraken in dit attest zijn 
gebaseerd op hoofdstuk 4 van deze beoordelingsrichtlijn. 

• KOMO® productcertificaat. 
De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring zijn gebaseerd op de hoofdstukken 5 Producteisen en 
bepalingsmethoden en 6 Eisen aan het kwaliteitssysteem van deze beoordelingsrichtlijn. 

• KOMO® attest-met-productcertificaat, een combinatie van beide bovenstaande. 
 
Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staan de modellen van de kwaliteitsverklaringen 
vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn.  
De af te geven kwaliteitsverklaringen moeten hiermee overeenkomen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.komo.nl)
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Vervang paragraaf 3.1 door de volgende tekst: 

3.1 Toelatingsonderzoek 
3.1.1 Toelatingsonderzoek voor het KOMO attest 

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO attest voert de certificatie instelling een 
attesteringsonderzoek uit, om de prestaties van de vloerconstructie samengesteld met de geprefabriceerde 
vloerelementen vast te stellen volgens hoofdstuk 4. 
 
Wanneer de attesthouder niet de producent van de betreffende geprefabriceerde vloerelementen is, 
beoordeelt de certificatie-instelling het gedocumenteerd kwaliteitssysteem van de attesthouder voor de 
relevante onderdelen van hoofdstuk 6  
 

Toelichting 
Onderdelen van hoofdstuk 6 die met de (verbetering van de) productie van de geprefabriceerde vloerelementen te 
maken hebben zijn niet relevant.  
Wanneer de attesthouder de geprefabriceerde vloerelementen niet verkoopt en niet verantwoordelijk is voor de 
berekeningen en tekeningen, dan zijn deze onderdelen van het kwaliteitssysteem niet relevant. 

 
3.1.2 Toelatingsonderzoek voor het KOMO productcertificaat 

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO productcertificaat voert de certificatie instelling een 
toelatingsonderzoek uit bestaande uit ten minste twee bezoeken aan de productielocatie. Tot het 
toelatingsonderzoek behoren: 
• Beoordeling van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem van de leverancier volgens hoofdstuk 6; 
• Beoordeling van de implementatie van het kwaliteitssysteem van de leverancier tijdens een bezoek aan 

de (productie)locatie; 
• Beoordeling van de productie en het gereed product van de vloerelementen volgens hoofdstuk 5 tijdens 

ten minste twee bezoeken aan de productielocatie. 
 

Toelichting 
Tijdens de bezoeken aan de productielocatie dient de producent aan te tonen dat hij in staat is vloerelementen te 
produceren, die bij voortduring voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Tussen de eerste twee bezoeken aan de productielocatie dient een periode van minimaal vier productieweken 
aangehouden te worden. 

 
In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van 
de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van een KOMO productcertificaat geen 
beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de 
essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de 
geharmoniseerde Europese norm(en). 
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4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en 
bepalingsmethoden 

4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de aan het Bouwbesluit gerelateerde prestatie-eisen voor nieuwbouw opgenomen 
waaraan de vloerconstructie moet voldoen, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de 
eisen wordt voldaan.  
 
De Bouwbesluiteisen voor “verbouw” zijn in dit hoofdstuk niet expliciet genoemd, maar kunnen in 
voorkomende gevallen wel van toepassing zijn voor vloeren.  
Vloeren die voldoen aan de eisen voor nieuwbouw kunnen zondermeer toegepast worden in 
verbouwprojecten. 
 
Tabel Bouwbesluit 

   
Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit Afdeling Artikel; Leden 

Algemene sterkte van de bouwconstructie  2.1 2.2, 2.3 en 2.4 lid 1a en 1b, 2 en 
3 

Sterkte bij brand 2.2 2.10 lid 1t/m 7 en 9, 2.11 lid 1, 
2a, 2b en 2g 

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 2.8 2.57 
Beperking van het ontwikkelen van brand en rook 2.9 2.67, 2.68 lid 1 t/m 4, 2.69, 2.70 

en 2.71 
Beperking van uitbreiding van brand 2.10 2.84 lid 1 t/m 5 
Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van 
verspreiding van rook 

2.11 2.94 

Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw (facultatief) 3.1 3.2, 3.3 en 3.4 
Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw (facultatief) 3.2 3.8 en 3.9 
Geluidwering tussen ruimten (facultatief) 3.4 3.16 en 3.17 
Wering van vocht (Facultatief) 3.5 3.21, 3.22 lid 1 en 3.23 
Bescherming tegen ratten en muizen 3.10 3.69 
Energiezuinigheid, nieuwbouw (Deels facultatief) 5.1 5.3; 1, 2 en 3 en 5.4 

Normen of Praktijkrichtlijnen die genoemd worden in het kader van eisen die ontleend zijn aan 
publiekrechtelijke regelgeving zijn bedoeld, zoals daarin aangewezen. 

4.2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid, Bouwbesluit hoofdstuk 2 

4.2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie, Bouwbesluit afdeling 2.1 
 
Prestatie-eis 
Voor de vloerconstructie zijn de artikelen 2.2, 2.3 en 2.4 lid 1 a en 1b, 2 en 3 van toepassing. 
 
Grenswaarde 
Een vloerconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de 
fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 
 
Een vloerconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de 
buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990, als dit leidt tot het bezwijken van een 
andere bouwconstructie die niet in de directe nabijheid ligt van die vloerconstructie. Daarbij wordt uitgegaan 
van de buitengewone belastingen als bedoeld in NEN-EN 1991. 
 
Een vloerconstructie toegepast als dak bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur 
niet bij de buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. Daarbij wordt uitgegaan van 
stootbelastingen als bedoeld in NEN-EN  1991  
 

Toelichting 
Het is mogelijk dat voor bepaalde projecten privaatrechtelijk strengere eisen worden gesteld dan de hierboven 
omschreven eisen. Voor ieder project geldt dat de gestelde eisen eenduidig vast moeten liggen, zodat deze onderdeel 
uitmaken van de controle van de berekeningen door de certificatie-instelling. 
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Bepalingsmethode 
De sterkte van de vloerconstructie dient te worden bepaald volgens NEN-EN 1992. 
 
Indien voor de elementen beton wordt gebruikt met lichte toeslagmaterialen, dient hiervoor CUR-
Aanbeveling 39 te worden gebruikt. 
 
In afwijking van het hierboven gestelde dient de sterkte van het Slimline vloersysteem tevens bepaald te 
worden volgens NEN-EN 1993. 
 

Toelichting 
1. De vermelde CUR-Aanbevelingen staan niet in het Bouwbesluit, maar leveren voor Nederland breed gedragen 

rekenregels. 
2. Bij projecten in categorie 1 en 2 volgens bijlage 8 van de Criteria 73, draagt de producent geen 

verantwoordelijkheid voor de berekening van de vloerelementen, en is het aspect “Sterkte van de bouwconstructie” 
binnen het kader van het attest, niet van toepassing. 

 
Attest 
Het attest vermeldt onder welke voorwaarden de vloerconstructie voldoet aan de sterkte-eisen en dat de 
sterkte van de vloerconstructie op projectniveau bepaald dient te worden. 

4.2.2 Sterkte bij brand, Bouwbesluit afdeling 2.2 
 
Prestatie-eis 
Voor de vloerconstructie zijn de artikelen 2.10 lid 1t/m 7 en 9, 2.11 lid 1, 2a, 2b en 2g van toepassing. 
 
Grenswaarde 
Een vloerconstructie waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand 
in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. 
Een vloerconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die vloerconstructie niet ligt, niet 
binnen de in tabel 2.10.1 respectievelijk 2.10.2 van het Bouwbesluit aangegeven tijdsduur door het bezwijken 
van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. 
 
Voor zover dat brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit niet voor een vloerconstructie van een aan 
dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte. 
 
Bepalingsmethode 
De tijdsduur van het bezwijken van de vloerconstructie wordt bepaald volgens NEN-EN 1992,  
NEN-EN 1993 (uitsluitend vloerconstructies die gedeeltelijk bestaan uit stalen delen) óf NEN 6069. 
 
De tijdsduur van de brandwerendheid van star en niet-star ondersteunde kanaalplaatvloeren met betrekking 
tot buiging en dwarskracht dient rekenkundig bepaald te worden volgens NEN-EN 1990 in verbinding met 
NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 1992-1-2 en NEN-EN 1168 Annex G. 
 
Dikte toplaag i.v.m. constructieve brandveiligheid kanaalplaatvloeren 
Indien op basis van de BFBN Aanbeveling geen maatregelen nodig zijn, geldt voor de constructieve 
brandwerendheid van vloeren samengesteld uit voorgespannen kanaalplaten met daarop een hechtende 
toplaag dikker dan 50 mm, in gebouwen ingedeeld in gevolgklasse 2b of 3, de volgende maximale 
toplaagdikte: 
 
- 0,25 x dikte van de kanaalplaat (≤ 100 mm) 
 
Een gebouw met twee of meer brandcompartimenten, waarvan ten minste één bestemd voor een 
groepswoning voor zorg op afroep of 24-uurs zorg, dient ten minste in gevolgklasse 2b ingedeeld te worden. 
 

Toelichting 
De dikte van de toplaag is het totaal van de dikte van de druklaag en de dikte van de cementgebonden afwerklaag, 
tenzij samenwerking wordt verhinderd. Bij hechtende afwerklagen met een druksterkteklasse van maximaal D15 mag, 
voor de bepaling van de dikte van de toplaag, de dikte van de afwerklaag voor de helft worden meegerekend. De te 
beschouwen dikte van de toplaag geldt voor het midden van de overspanning. Door een eventuele opbuiging van de 
kanaalplaten kan de toplaagdikte nabij de opleggingen groter zijn. 
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Attest 
Het attest geeft de prestaties waaraan de vloerconstructie voldoet met de bijbehorende randvoorwaarden en 
dat de sterkte van de vloerconstructie bij brand op projectniveau bepaald dient te worden. 
 
Voor de toplaag op de voorgespannen kanaalplaatvloeren vermeldt het attest de tekst zoals hierboven 
vermeld. 

4.2.3 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie,  
Bouwbesluit afdeling 2.8 
 
Prestatie-eis 
Voor een vloerconstructie is artikel 2.57 van toepassing. 
 
Grenswaarde 
De bovenzijde van een vloer ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse A1fl, indien: 
a. ter plaatse van of in de nabijheid van die stookplaats een intensiteit van de warmtestraling kan optreden, 

die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of  
b. in het materiaal een temperatuur kan optreden, die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90ºC. 
Bepalingsmethode 
De brandklasse dient te worden bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

 
Toelichting 
Vloerelementen van uitsluitend steenachtig materiaal voldoen zonder onderzoek aan klasse A1 respectievelijk A1 fl.  
Voor vloerelementen die gedeeltelijk bestaan uit andere, niet-steenachtige materialen zal de bijdrage tot 
brandvoortplanting door middel van (beproevings)rapporten aangetoond moeten worden.  

 
Attest 
Het attest vermeldt dat de vloerconstructie van uitsluitend steenachtig materiaal voldoet aan klasse A1 
respectievelijk A1fl volgens NEN-EN 13501-1. 
Voor vloerelementen die aan de onderzijde zijn voorzien van brandbare materialen zal de toepassing worden 
beperkt tot boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte. 

4.2.4 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook, Bouwbesluit afdeling 2.9 
 

Prestatie-eis 
Voor een vloerconstructie zijn de artikelen 2.67, 2.68 lid 1 t/m 4, 2.69, 2.70 en 2.71 van toepassing. 
 

Grenswaarde 
Voor een vloerconstructie geldt brandklasse volgens tabel 2.66 van het Bouwbesluit en de rookklasse s1(fl) 
volgens de bovenvermelde artikelen van het Bouwbesluit.  
De bovenzijde van een vloer toegepast als dak is niet brandgevaarlijk. 
 

Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse dienen bepaald te worden volgens NEN-EN 13501-1. 
Het niet brandgevaarlijk zijn dient bepaald te worden volgens NEN 6063. 

 
Toelichting 
Vloerelementen van uitsluitend steenachtig materiaal voldoen zonder onderzoek aan brandklasse A1 (fl) en rookklasse 
s1(fl) en zijn niet brandgevaarlijk.  

 

Voor vloerelementen die gedeeltelijk bestaan uit andere, niet-steenachtige materialen zal de brandklasse, de 
rookklasse en het niet brandgevaarlijk zijn door middel van (beproevings)rapporten aangetoond moeten 
worden. 
 

Attest 
Het attest vermeldt de brandklassen en rookklassen van een vloerconstructie. 
Voor vloerelementen die aan de onderzijde zijn voorzien van brandbare materialen zal de toepassing worden 
beperkt tot boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte.  
Voor vloerelementen toegepast als dak zal worden aangegeven dat deze zonder verdere afwerking aan de 
bovenzijde niet brandgevaarlijk zijn. 
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4.2.5 Beperking van uitbreiding van brand, Bouwbesluit afdeling 2.10 
 

Prestatie-eis 
Voor een vloerconstructie is artikel 2.84 lid 1 t/m 6 van toepassing. 
 

Grenswaarde 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van een brandcompartiment dient te voldoen 
aan de eisen in artikel 2.84 van het Bouwbesluit. De brandwerendheid van de vloerconstructie kan hierbij 
maatgevend zijn. 
 

Bepalingsmethode 
De WBDBO dient te worden bepaald volgens NEN 6068. 
 

Attest 
Het attest vermeldt de brandwerendheid van de vloerconstructie. 

4.2.6 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook, 
Bouwbesluit afdeling 2.11 
 

Prestatie-eis 
Voor een vloerconstructie is artikel 2.94 van toepassing. 
 

Grenswaarde 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van (beschermd) subbrandcompartiment een 
dient te voldoen aan de eisen in artikel 2.94 van het Bouwbesluit.  De brandwerendheid van de 
vloerconstructie kan hierbij maatgevend zijn. 
 

Bepalingsmethode 
De WBDBO dient te worden bepaald volgens NEN 6068. 
 

Attest 
Het attest vermeldt de brandwerendheid van de vloerconstructie. 

4.3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid, Bouwbesluit hoofdstuk 3 

4.3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw. Bouwbesluit afdeling 3.1 (Facultatief) 
 

Prestatie-eis 
Voor een vloerconstructie zijn de artikelen 3.2, 3.3 en 3.4 van toepassing. 
 

Grenswaarde 
De geluidsbelasting van buiten en de binnen toegestane geluidsbelasting resulteren in een grenswaarde voor 
de totale omhullende constructie. Een grenswaarde voor een vloerconstructie kan niet worden vastgesteld. 
 

Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering van de bouwconstructie dient te worden bepaald volgens NEN 5077. 

 
Toelichting 
Voor toetsing aan de eisen in het Bouwbesluit is een beoordeling van de totale constructie vereist. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van de massa per m² van de vloerconstructie. 
Naast de vloerelementen en hun aansluitdetails zijn ook andere constructiedelen van belang, evenals hun aansluitdetails. 

 
Attest 
In het attest staat de massa per m² per vloertype vermeld en dat door middel van berekeningen, dan wel 
beproevingen volgens NEN 5077 óf door toetsing aan het gestelde in NPR 5070 moet worden aangetoond, 
dat de geluidwering van de totale constructie aan de genoemde eis voldoet. 
In het attest kunnen aansluitdetails zijn opgenomen met de bijbehorende karakteristieke geluidwering.  
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4.3.2 Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw. Bouwbesluit afdeling 3.2 (Facultatief) 
Prestatie-eis 
Voor een vloerconstructie zijn de artikelen 3.8 en 3.9 van toepassing. 
 

Grenswaarde 
Voor de in bovenvermelde artikelen van het Bouwbesluit vermelde verblijfsgebieden geldt dat een installatie 
maximaal een karakteristiek installatie-geluidsniveau mag veroorzaken, zoals vermeld in tabel 3.7 van het 
Bouwbesluit (30 dB respectievelijk 35 dB).  

 
Toelichting 
Deze grenswaarden gelden voor de totale omhullende constructie van een verblijfsgebied. Een grenswaarde voor een 
vloerconstructie kan niet worden vastgesteld.  

 

Bepalingsmethode 
Het karakteristieke installatie-geluidsniveau in een verblijfsgebied dient te worden bepaald volgens NEN 5077. 

 
Toelichting 
Voor toetsing aan de eisen in het Bouwbesluit is een beoordeling van de totale constructie vereist. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van de massa per m² van de vloerconstructie. 
Naast de vloerelementen en hun aansluitdetails zijn ook andere constructiedelen van belang, evenals hun aansluitdetails. 

 

Attest 
In het attest staat de massa per m² per vloertype vermeld en dat door middel van berekeningen, dan wel 
beproevingen volgens NEN 5077 óf door toetsing aan het gestelde in NPR 5070 moet worden aangetoond, 
dat de geluidwering van de totale constructie aan de genoemde eis voldoet. 
In het attest kunnen aansluitdetails zijn opgenomen met de bijbehorende karakteristieke geluidwering.  

4.3.3 Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw. Bouwbesluit 
afd. 3.4 (Facultatief) 
 

Prestatie-eis 
Voor een vloerconstructie zijn de artikelen 3.16, 3.17 en 3.17a  van toepassing. 
 

Grenswaarde 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau is niet groter dan de in 
bovenvermelde artikelen en tabel 3.15 van het Bouwbesluit vermelde waarden. 

 
Toelichting 
Deze grenswaarden gelden voor de totale omhullende constructie van een verblijfsgebied. Een grenswaarde voor een 
vloerconstructie kan niet worden vastgesteld.  

 

Bepalingsmethode 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau dienen te worden bepaald 
volgens NEN 5077. 

 
Toelichting 
Voor toetsing aan de eisen in het Bouwbesluit is een beoordeling van de totale constructie vereist. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van de massa per m² van de vloerconstructie. 
Naast de vloerelementen en hun aansluitdetails zijn ook andere constructiedelen van belang, evenals hun aansluitdetails. 

 

Attest 
In het attest staat de massa per m² per vloertype vermeld en dat door middel van berekeningen, dan wel 
beproevingen volgens NEN 5077 óf door toetsing aan het gestelde in NPR 5070 moet worden aangetoond, 
dat de geluidwering van de totale constructie aan de genoemde eis voldoet. 
In het attest kunnen aansluitdetails zijn opgenomen met de bijbehorende geluidwering. 
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4.3.4 Wering van vocht. Bouwbesluit afdeling 3.5 (Facultatief) 
Prestatie-eis 
Voor een vloerconstructie zijn de artikelen 3.21, 3.22 lid 1 en 3.23 van toepassing. 
 
Grenswaarde 
De in artikel 3.21 1, 2 en 3 gespecificeerde scheidingsconstructies dienen waterdicht te zijn. 
 
Een vloerconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en 
een kruipruimte mag een specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste 20.10-6 m³/(m².s) hebben. 
 
Een vloerconstructie waarvoor een warmteweerstand als bedoeld in artikel 5.3 van het Bouwbesluit geldt, 
heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied een factor van de temperatuur van de 
binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 3.20 van het Bouwbesluit aangegeven waarde.  
 
De wateropname mag op de in artikel 3.23 van het Bouwbesluit gespecificeerde plaatsen van een 
scheidingsconstructie gemiddeld niet groter zijn dan 0,01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 
kg/(m².s1/2). 
 
Bepalingsmethode 
De waterdichtheid van de scheidingsconstructie dient te worden bepaald volgens NEN 2778.  
De specifieke luchtvolumestroom van een vloerconstructie dient te worden bepaald volgens NEN 2690. 
De factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte dient bepaald te worden volgens NEN 2778. 
De wateropname dient bepaald te worden volgens NEN 2778. 
 
Door middel van de aangegeven bepalingsmethoden of door middel van toetsing aan het gestelde in 
NPR 2652 moet worden aangetoond dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
 
Attest 
In het attest zal worden opgenomen, dat de waterdichtheid bij de toepassing van de vloerelementen als 
dakvloer, verzekerd dient te worden door de dakbedekkingsconstructie. 
 
Voor de begane grondvloer kunnen in het attest voeg- en aansluitdetails worden opgenomen, die een 
voldoende luchtdichtheid waarborgen.  
 
Voor wat betreft kruipluikuitvoering, leidingdoorvoeren en eventueel aan te brengen waterkerende lagen zal in 
het attest een algemene verwijzing naar NPR 2652 worden opgenomen.  
 
Voor de factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte kunnen in het attest details met 
randvoorwaarden worden opgenomen die aan de gestelde eisen voldoen. 
In het attest zal worden opgenomen, dat aan de eis voor wat betreft het indringen van vocht vanuit de 
toiletruimte of badruimte in de constructie dient te worden voldaan d.m.v. een vloer- respectievelijk 
wandafwerking. 

4.3.5 Bescherming tegen ratten en muizen. Bouwbesluit afdeling 3.10 
 
Prestatie-eis 
Voor vloerconstructies is artikel 3.69 van toepassing. 
 
Grenswaarde 
Een scheidingsconstructie zoals gespecificeerd in artikel 3.69 van het Bouwbesluit mag geen openingen 
hebben die breder zijn dan 0,01 m. 
 
Attest 
Het attest vermeldt als toepassingsvoorwaarde dat vloerconstructies waarop deze eis van toepassing is geen 
openingen mogen hebben die breder zijn dan 0,01 m. 
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4.4 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw. 
Bouwbesluit hoofdstuk 5 

4.4.1 Energiezuinigheid, nieuwbouw. Bouwbesluit afdeling 5.1 (Deels facultatief) 
 
Prestatie-eis 
Voor een vloerconstructie zijn de artikelen 5.3 lid 1, 2 en 3 en 5.4 van toepassing. 
 
Grenswaarde 
De warmteweerstand van een scheidingsconstructie zoals gespecificeerd in artikel 5.3 van het Bouwbesluit is 
ten minste 3,5 m²K/W. 
 
De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een 
gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m³/s. 

 
Toelichting 
De grenswaarde voor de luchtvolumestroom geldt voor het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten 
van een gebruiksfunctie. Een grenswaarde voor een vloerconstructie kan niet worden vastgesteld.  

 
Bepalingsmethode 
De warmteweerstand van de scheidingsconstructie dient te worden bepaald volgens NEN 1068. 
 
De luchtvolumestroom dient te worden bepaald volgens NEN 2686. 
 
Door middel van berekening volgens de aangegeven bepalingsmethode dient aangetoond te worden, dat de 
warmteweerstand van de geïsoleerde vloerconstructie aan de gestelde eis voldoet.  
Door middel van de omschreven bepalingsmethode kan worden bepaald wat de maximale bijdrage van de 
vloerconstructie  inclusief de aansluitdetails is tot de luchtvolumestroom. 
 
Indien uit het attesteringsonderzoek bij "Wering van vocht van buiten" blijkt, dat aan de daar gestelde eis met 
betrekking tot de specifieke luchtvolumestroom is voldaan, kan beproeving volgens NEN 2686 achterwege 
blijven. 
 
Attest 
In het attest zal de waarde van de warmteweerstand worden vermeld, met de relevante 
producteigenschappen van de geïsoleerde scheidingsconstructie. 
 
In het attest zal worden opgenomen, dat de luchtdoorlatendheid van de vloer verwaarloosbaar is. 
Het attest kan toepassingsvoorbeelden geven van vloerconstructies inclusief de aansluitdetails met de 
bijbehorende luchtvolumestroom. 
 
 
Paragraaf 5.1 en 5.2 komen te vervallen. 
 
Vervang de titel van paragraaf 5.3 “Privaatrechtelijk” door “Algemeen”. 
 
Vervang de eerste alinea van paragraaf 5.3 door de volgende tekst: 
De eisen die aan de vloerelementen worden gesteld zijn vastgelegd in de productnormen die vermeld staan in 
paragraaf 1.3 en de normen en publicaties zoals vermeld in de Criteria 73 “Eisen te stellen aan het 
kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton”. 
 
 
Verwijder geheel hoofdstuk 7 Samenvatting onderzoek en controle uit de BRL. 
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8 Eisen aan de certificatie-instelling 
8.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze BRL op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17065 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 de conformiteitsbeoordeling 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 kwaliteitsverklaringen, 

certificatiemerk, pictogrammen en logo’s. 
• De regels bij beëindiging van een kwaliteitsverklaring; 
• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-instelling. 
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8.2 Personeel betrokken bij de conformiteitsbeoordeling 
Het bij de conformiteitsbeoordeling betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
• Certification assessor/Reviewer: belast met het uitvoeren van ontwerp en documentatiebeoordelingen, toelatingen, 

beoordelen van aanvragen en het reviewen van de conformiteitsbeoordelingen. 
• Site assessor: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; 
• Decision maker: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken en 

over voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles  

8.2.1 Competentie-eisen 
De competentie-eisen zijn opgebouwd uit: 
• Basis en technische competentie-eisen die voldoen aan de in NEN-EN-ISO/IEC 17065 gestelde eisen; 
• Technische competentie-eisen die door het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp 

van deze BRL. 
 
De competenties van het bij de conformiteitsbeoordeling betrokken personeel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. 
 

Basis competentie 
Kennis van bedrijfsprocessen, het vakbekwaam kunnen beoordelen hiervan 
Auditvaardigheden (alleen voor site assessor)  

 
Certification assessor / Reviewer 

 

 
Site assessor 

 

 
Decision maker 

 
• HBO denk- en werk niveau  
• 1 jaar relevante werkervaring  

• MBO denk- en werkniveau 
• 1 jaar relevante werkervaring  
• Training auditvaardigheden 

• HBO denk- en werkniveau 
• 5 jaar werkervaring waarvan 

tenminste 1 jaar m.b.t. certificatie 
 

Technische competentie 
Relevante kennis van: 

• Kennis van de BRL en bijbehorende instructies en interpretatiedocumenten 
• Basiskennis van de onderliggende normen en CUR-aanbevelingen 
• Vaardigheid om tekeningen te lezen en in de mal te controleren of de juiste wapening en voorzieningen in de 

elementen aanwezig zijn 
• De technologie voor de fabricage van de te inspecteren producten, de uitvoering van processen en de verlening van 

diensten; 
• De wijze waarop producten worden toegepast, processen worden uitgevoerd en diensten worden verleend; 
• Elk gebrek wat kan voorkomen tijdens het gebruik van het product, elke fout in de uitvoering van processen en elke 

onvolkomenheid in de verlening van diensten. 
 

Certification assessor / Reviewer 
 

 
Site assessor 

 

 
Decision maker 

 
• Constructieve opleiding op HBO-

niveau 
• 1 jaar werkzaam geweest als 

tekenaar/constructeur/adviseur 
“betonconstructies”. 

• Opleiding basiskennis 
betontechnologie óf aantoonbare 
kennis door relevante ervaring of 
andere cursussen 

• 1 attesteringsonderzoek zelfstandig 
onder supervisie 

• Actieve deelname aan 5 
controlebezoeken van verschillende 
BRL’s voor cobstructieve beton 

• Basisauditcursus ISO 9001 
• Deelname aan minimaal 5 

kantoorbezoeken waarvan 2 
zelfstandig onder begeleiding 

• MBO denk- en werkniveau in een 
van de volgende disciplines: 
o Civiele Techniek 
o Bouwkunde 

• 1 jaar relevante technische 
werkervaring 

• Opleiding Betontechnoloog BV 
• Deelname aan minimaal 20 

controlebezoeken 
• Minimaal 1 controlebezoek 

zelfstandig uitgevoerd onder 
supervisie 

n.v.t. 
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8.2.2 Kwalificatie 
Personeel betrokken bij de conformiteitsbeoordeling moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van 
kennis en kunde aan bovenvermelde eisen.  
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij het management van de certificatie-instelling. 
 
Vervang de inhoud van paragraaf 8.6 “Aard en frequentie van de externe controle” door de volgende tekst: 

8.6.1 Externe controle voor het KOMO attest 
De certificatie instelling voert 1x per 5 jaar een herbeoordeling uit, of zoveel eerder als nodig is. 
 
Wanneer de attesthouder niet de producent van de betreffende geprefabriceerde vloerelementen is, 
beoordeelt de certificatie-instelling jaarlijks het kwaliteitssysteem van de attesthouder voor de relevante 
onderdelen van hoofdstuk 6  
 

Toelichting 
Onderdelen van hoofdstuk 6 die met de (verbetering van de) productie van de geprefabriceerde 
vloerelementen te maken hebben zijn voor de attesthouder niet relevant.  
Wanneer de attesthouder de geprefabriceerde vloerelementen niet verkoopt en niet verantwoordelijk is 
voor de berekeningen en tekeningen, dan zijn deze onderdelen van hoofdstuk 6 niet relevant. 

8.6.2 Externe controle voor de KOMO kwaliteitsverklaring  
De certificatie instelling voert periodiek controles uit op het kwaliteitssysteem, het productieproces en het 
gereed product waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. 
 
Over de aan te houden controlefrequentie beslist het College van Deskundigen Constructief Beton. Vanaf het 
afsluiten van de certificatieovereenkomst en gedurende het eerste volledige kalenderjaar is de 
bezoekfrequentie vastgesteld op 6 controlebezoeken per jaar. 
 
Per kalenderjaar beoordeelt de certificatie instelling de resultaten van de controlebezoeken. Op basis hiervan 
kan de certificatie instelling in overleg met het College van Deskundigen “Constructief Beton” besluiten de 
frequentie terug te brengen naar 5 controlebezoeken per jaar en het volgende jaar eventueel naar 4 
controlebezoeken per jaar. 
 
Bij leveranciers die niet beschikken over een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de ISO 9001 voert de 
certificatie-instelling eenmaal per jaar een aparte controle uit op het kwaliteitssysteem. 
 
De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door de certificatie-instelling naspeurbaar worden 
vastgelegd in een rapport. 
 
In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van 
de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van de KOMO-kwaliteitsverklaring geen 
beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de 
essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de 
geharmoniseerde Europese norm(en). 

8.8 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één of 
meer interpretatiedocumenten. De interpretatiedocumenten zijn beschikbaar via (de dienstenpagina op) de website van de 
certificatie-instelling die deze beoordelingsrichtlijn heeft opgesteld. 

8.9 Sanctiebeleid 
De weging van de tekortkomingen en de eventueel hieruit voortvloeiende sancties zijn opgenomen in het 
sanctiebeleid op de website van de certificatie-instelling. 
 
 
Besluit bodemkwaliteit (Bouwstoffenbesluit) 
Verwijder hoofdstuk 5 met betrekking tot het Besluit bodemkwaliteit en alle verwijzingen naar het Besluit 
bodemkwaliteit (Bouwstoffenbesluit) uit de BRL. 
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9 Lijst van vermelde documenten 

9.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

Bouwbesluit 2012 
Bouwbesluit 2012 Stb. 2011, 416, 676, Stb. 2012, 441, Stb. 2013, 75, 244, 462, Stb. 2014, 51, 232, 342, 539,  
Stb. 2015, 92, 249, 425, Stb. 2016, 383,384 en de Regeling Bouwbesluit 2012 Stcrt. 2011, 23914, Stcrt. 2012, 
13245, Stcrt. 2013, 5457, 16919, Stcrt. 2014, 4057, 34076, 37003, Stcrt. 2015, 17338, 45221 en Stcrt. 2016, 
33491 en 71548 

9.2 Normen / normatieve documenten: 
NEN 1068:2012/C1:2014 Thermisch isolatie van gebouwen; Rekenmethoden. 
NEN-EN 1168:2005 Vooraf vervaardigde betonproducten - Kanaalplaatvloeren, inclusief 

wijzigingsblad A3: 2011. 
NEN-EN 1607:2013 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de 

treksterkte loodrecht op de oppervlakte. 
NEN-EN 1609:2013 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de 

wateropname bij kortstondige gedeeltelijke onderdompeling. 
NEN 1775:1991 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, november 

1991, inclusief wijzigingsblad A1: 1997 (bestaande bouw). 
NPR 2652:2008 Vochtwering in woongebouwen - Wering van vocht van binnen –Wering 

van vocht van buiten - Voorbeelden van bouwkundige details. 
NEN 2686:1988 Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethoden, inclusief 

wijzigingsblad A2: 2008. 
NEN 2690:1991 Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethoden voor de specifieke 

volumestroom tussen kruipruimte en woning, inclusief wijzigingsblad 
A2: 2008. 

NEN 2778:2015 Vochtwering in gebouwen. 
NPR 5070:2005 Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wanden en vloeren 

in steenachtige draagconstructies. 
NEN 5077+C1:2008/C3:2012 Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden 

voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, 
luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt 
door installaties en nagalmtijd. 

NEN 6061:1991/A3:2012 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij 
stookplaatsen. 

NEN 6063:2008 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken, maart 2008 
NEN 6068:2008/C1:2016 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 

tussen ruimten. 
NEN 6069:2011 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en 

bouwproducten. 
NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011 Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief 

nationale bijlage NB:2011 
NEN-EN 1991-1-1+C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1: Algemene 

belastingen – Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde 
belastingen voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2011 

NEN-EN 1991-1-2+C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene 
belastingen – Belasting bij brand, inclusief nationale bijlage NB:2011 

NEN-EN 1991-1-7+C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene 
belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en 
ontploffingen, inclusief nationale bijlage NB:2011 
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NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage 
NB:2011 

NEN-EN 1992-1-2+C1:2011 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-2: 
Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 
inclusief nationale bijlage NB:2011 

NEN-EN 1993-1-1 + C2:2011 + 
A1:2014 

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage 
NB: 2011 

NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 
inclusief nationale bijlage NB: 2015 

NEN-EN 13224:2011 Vooraf vervaardigde betonproducten - Ribbenvloeren. 
NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: 

Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 
brandgedrag. 

NEN-EN 13747:2005+A2:2010 Vooraf vervaardigde betonproducten - Breedplaatvloeren. 
NEN-EN 15037-1:2008 Vooraf vervaardigde betonproducten - Combinatievloeren - Deel 1: 

Balken. 
NEN-EN 15037-2:2009+A1:2011 Vooraf vervaardigde betonproducten - Combinatievloeren - Deel 2: 

Betonnen vulelementen, maart 2011. 
  
Criteria 73 Eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking en het 

kwaliteitssysteem voor een kwaliteitsverklaring voor geprefabriceerde 
constructieve betonelementen 
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