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1 INLEIDING 
 
1.1 Onderwerp 

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die 
hiervoor zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van 
een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een KOMO® productcertificaat voor waterbouw-
steen voor toepassing in GWW-werken. De eisen aan waterbouwsteen voortvloeiend uit het Be-
sluit bodemkwaliteit en de daarmee verband houdende certificatieregelingen zijn alle opgeno-
men in bijlage A - Milieuparagraaf Waterbouwsteen. Deze eisen en regelingen zijn apart ver-
meld ten einde de civieltechnische en milieutechnische eisen gescheiden te houden. 
 
Aanvullende eisen met betrekking tot de certificering van een cluster waarbinnen gemeen-
schappelijk toelatingsonderzoek en verificatie plaatsvinden, zijn opgenomen in bijlage F. Bijlage 
I bevat de eisen met betrekking tot de certificering van een opslaglocatie, waar het productie-
proces hoofdzakelijk bestaat uit het opbulken en opsplitsen van reeds onder certificaat aangele-
verde partijen waterbouwsteen. 

 
Er zijn geen eisen gesteld in het kader van het Bouwbesluit. 

 
Bij de uitvoering van de beoordelingen in het kader van deze beoordelingsrichtlijn zal zoveel moge-
lijk gebruik gemaakt worden van informatie die beschikbaar is ten behoeve van andere certificatie-
systemen. 

 
Bij de behandeling van een aanvraag van een producent voor een KOMO® productcertificaat wor-
den de volgende documenten gehanteerd: 

 
1. Het algemene reglement van de certificatie-instelling, waarin de algemene procedure-eisen 

van certificatie zijn opgenomen. 
 
2. De voorliggende beoordelingsrichtlijn, waarin de specifieke eisen zijn opgenomen met be-

trekking tot de certificatieregeling voor waterbouwsteen. 
 

De af te geven kwaliteitsverklaring wordt als volgt aangeduid: 
- KOMO® productcertificaat (inclusief bijlage A) 

 
Aspecten in deze beoordelingsrichtlijn die onderdeel vormen van de eisen in het kader van de CE 
markering worden grijs gearceerd weergegeven. 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 9312 d.d. 10-07-2008. De kwaliteitsverklaringen die op 
basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op 1-10- 
2013. 

 
1.2 Toepassingsgebied 

Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor de certificering van waterbouwsteen van natuurlijke 
oorsprong. Kunstmatig geproduceerde waterbouwsteen (zoals fosforslakken) valt niet onder de-
ze beoordelingsrichtlijn. 

 
 
1.3 CE-markering 
 

 Voor waterbouwsteen zoals bedoeld in deze beoordelingsrichtlijn is de volgende geharmoni-
seerde Europese norm beschikbaar: 

 
- NEN-EN 13383-1 Waterbouwsteen - deel 1: Specificaties 
- NEN-EN 13383-2 Waterbouwsteen – deel 2: Beproevingsmethoden 
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2  DEFINITIES 
 
2.1  Aflevering 

Onder aflevering wordt verstaan: de overdracht van de waterbouwsteen aan de afnemer (zie 2.2). 
 
In het kader van de certificering van waterbouwsteen is dit altijd het eerste moment dat (een deel 
van) de lading: 
- wordt gelost, of 
- wordt overgeslagen met als doel de lading in afzonderlijke, opgesplitste partijen verder te leve-

ren. 
Tot dat moment is de producent altijd verantwoordelijk voor de productkwaliteit. 
 
Overslag op een ander vervoersmiddel ten behoeve van verder transport met als doel de oorspon-
kelijke lading in zijn geheel aan de afnemer te leveren valt uitdrukkelijk wel onder de verantwoorde-
lijkheid van de producent. 
 
 

Toelichting 1: 
Waterbouwsteen wordt over het algemeen via een leverancier geleverd waarbij tevens ei-
gendomsoverdracht van de waterbouwsteen van de producent aan de leverancier plaats 
vindt. De juridische verantwoordelijkheden die uit deze eigendomsoverdracht voortvloeien 
staan los van de verantwoordelijkheid zoals bedoeld in deze beoordelingsrichtlijn. 
 
Toelichting 2: 
Ten behoeve van de waarborging van de kwaliteit van het product tijdens transport dient de 
leverancier aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Aangezien het transport onder verant-
woordelijkheid van de producent plaatsvindt, beslist deze zelf wat die eisen inhouden. De 
kwaliteitseisen worden in een overeenkomst tussen producent en leverancier vastgelegd, 
waarbij minimaal aan bijlage H moet worden voldaan. 

 
2.2  Afnemer 

De rechtspersoon die KOMO® gecertificeerde waterbouwsteen ontvangt. Dit kan zijn een leveran-
cier of de eindverbruiker die de waterbouwsteen ten behoeve van de eindbestemming verwerkt. 

 
2.3  Deelmonster 

Een hoeveelheid materiaal die door middel van één of meerdere grepen wordt genomen. 
 
2.4 Factory Production Control 

Dat deel van de interne kwaliteitszorg, dat volgens het gestelde in §8.3 van NEN-EN 13383-1 ten 
minste door de producent dient te zijn opgezet.  

 
2.5  Geologisch dossier 

Document, opgesteld door of op verzoek van de producent, waarin relevante informatie over een 
wingebied en het daar aanwezige materiaal is opgenomen.  

 
2.6  Grove sortering (NEN EN 13383-1: coarse grading) 

Sortering met een nominale bovengrens van 125 mm tot 250 mm. 
 
2.7  Interne kwaliteitscontrole 

Continue kwaliteitscontrole van het eindproduct, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van 
de producent of intermediair ter beoordeling van de kwaliteit van de afgeleverde producten. 

 
2.8  Interne kwaliteitszorg 

De interne kwaliteitszorg omvat alle handelingen, welke een producent dient te verrichten om er-
voor zorg te dragen, dat de productkwaliteit gegarandeerd wordt. Naast de procescontrole en de 
interne kwaliteitscontrole maken ook de overige in hoofdstuk 7 beschreven onderwerpen deel uit 
van de interne kwaliteitszorg. De interne kwaliteitszorg is vastgelegd in het kwaliteitshandboek. 
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2.9  Leverancier 
Onder leverancier wordt verstaan een zelfstandige eenheid van een onderneming, die het transport 
van waterbouwsteen vanaf de verwerkingsinstallatie van de producent tot aan de afnemer organi-
seert. Het transport heeft tot doel producten die bij eigendomsoverdracht van de producent aan de 
leverancier aan de gestelde eisen voldoen op zodanige wijze te (laten) transporteren dat die pro-
ducten bij aflevering nog steeds aan de gestelde eisen voldoen. 

 
2.10  Lichte sortering (NEN EN 13383-1: light grading) 

Sortering met een nominale bovengrens van 25 kg tot 500 kg. 
 
2.11  Onafhankelijk laboratorium 

Een door de certificatie-instelling geaccepteerd laboratorium waarin de beproeving van de mon-
sters van het verificatieonderzoek plaats heeft. Het laboratorium dient aantoonbaar te voldoen aan 
de eisen van NEN-EN ISO 17025 voor het betreffende onderzoek. 

 
2.12  Procescontrole 

Continue controle van productieproces, grondstoffen en tussenproducten, uitgevoerd door de pro-
ducent ten behoeve van de processturing. 

 
2.13  Producent 

Onder producent wordt verstaan een zelfstandige eenheid van een onderneming, die een verwer-
kingsinstallatie exploiteert. De verwerkingsinstallatie heeft tot doel de uit een wingebied afkomstige 
grondstoffen op zodanige wijze te bewerken dat producten worden verkregen die voldoen aan de 
gestelde eisen. 

 
2.14  Productgroep 

In het kader van deze beoordelingsrichtlijn zijn drie productgroepen te onderscheiden: 
-  grove sorteringen: sorteringen die m.b.v. zeefmaten worden aangeduid, 
- lichte sorteringen: sorteringen die m.b.v. massa's worden aangeduid, en 
- zware sorteringen: sorteringen die eveneens m.b.v. massa's worden aangeduid. 

 
2.15  Stageperiode 

Periode van ten minste 3 maanden voorafgaande aan de eventuele toekenning van een product-
certificaat waarover een beoordeling plaatsvindt van de uitvoering van metingen en de resultaten 
daarvan ten behoeve van de interne kwaliteitscontrole. De omvang van het in deze periode uit te 
voeren onderzoek wordt, afhankelijk van de situatie, in overleg met de producent vastgelegd.  

 
2.16  Toelatingsonderzoek 

Onderzoek op basis waarvan in het kader van productcertificatie goedkeuring aan een producent 
wordt verleend en één of meer certificaten worden afgegeven. Het onderzoek omvat in het alge-
meen de keuring van de productielocatie, (verificatie)onderzoek van producten en beoordeling van 
de resultaten van de interne kwaliteitscontrole van de producent gedurende een stageperiode. 

 
2.17  Verificatieonderzoek 

Onderzoek van monsters, getrokken en ter plekke door de producent onderzocht onder toezicht 
van de certificatie-instelling ter beoordeling van de door de producent verkregen meetresultaten. 
Indien uitvoerbaar of noodzakelijk wordt het betreffende onderzoek tevens in een onafhankelijk la-
boratorium uitgevoerd. 

 
2.18  Verlaaddocument 

Een door de producent opgesteld document dat gegevens bevat om een lading te kunnen identifi-
ceren. Nadere eisen met betrekking tot de inhoud zijn geformuleerd in 7.6.3.2. 

 
2.19  Waterbouwsteen  

Grof korrelvormig materiaal dat wordt gebruikt in waterbouwkundige constructies en andere ci-
viele werken. 
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2.20  Wingebied 
Onder wingebied wordt verstaan een aaneengesloten geografisch bepaald gebied waarvoor de 
vergunning tot exploitatie is verleend. Het wordt beschreven in het geologisch dossier. 

 
2.21  Zware sortering (NEN EN 13383-1: heavy grading) 

Sortering met een nominale bovengrens van meer dan 500 kg. 
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3  PROCEDURE TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN KWALITEITSVERKLARING 
 

3.1  Toelatingsonderzoek 
Op basis van een aanvraag door de producent start de certificatie-instelling het toelatingson-
derzoek conform 8.1.1. Het toelatingsonderzoek wordt uitgevoerd per productielocatie. 
 

3.2  Afgifte van een KOMO® productcertificaat 
Een KOMO® productcertificaat wordt afgegeven als uit het toelatingsonderzoek blijkt dat aan alle 
eisen van de beoordelingsrichtlijn wordt voldaan. Het certificaat wordt afgegeven voor één of meer 
van de in 2.14 genoemde productgroepen, al naar gelang de certificatie-instelling het kwaliteitssys-
teem, (uitvoering van de van toepassing zijnde) procedures en de behaalde meetresultaten heeft 
kunnen beoordelen, met vermelding van de aanduiding van de gecertificeerde sorteringen. 
 
De geldigheidsduur van de kwaliteitsverklaring is onbeperkt, tenzij in het certificatiereglement van 
de certificatie-instelling een andere geldigheidsduur is voorgeschreven. De certificatie-instelling 
stelt bij voortduring op basis van de resultaten van de periodieke beoordelingen vast of het certifi-
caat kan worden voortgezet of niet. 

 
3.3  Uitbreiding van het certificaat 

Uitbreiding van een certificaat met een nog niet gecertificeerd product binnen een productgroep 
zoals aangegeven in 2.14, vindt plaats nadat de producent heeft aangetoond dat het product aan 
de eisen voldoet. Hiertoe kan de onderzoeksfrequentie aangegeven in tabel 1 worden verhoogd. 
 

Toelichting: 
De korrel- of massaverdeling dient ten minste eenmalig te worden bepaald volgens respectie-
velijk §5 of §6 van NEN-EN 13383-2. Bij deze meting dient het totale monster in 5 representa-
tieve deelmonsters te worden onderverdeeld, zodat bij toekomstige productiecontroles steeds 
de 5 meest recente deelmonsters uit de populatie rekenkundig (zie §7.4) kunnen worden sa-
mengevoegd tot één monster. 

  
Uitbreiding met een product dat tot een andere productgroep behoort, vindt plaats: 
- na een beoordeling door de certificatie-instelling van het betreffende productieproces en de 

bijbehorende controles; 
- nadat op basis van de gemeten resultaten aangetoond is dat het geproduceerde (en gele-

verde materiaal) aan de producteisen voldoet. 
 
3.4  Vermelding in het KOMO® productcertificaat 
 
3.4.1  Algemeen 

Op het productcertificaat waterbouwsteen zijn een verklaring van de certificatie-instelling, techni-
sche (product)specificaties, regels voor het gebruik van het certificatiemerk, wenken voor de afne-
mer afgedrukt, een en ander zoals hieronder verder toegelicht. De specifieke inhoud ten behoeve 
van het Besluit bodemkwaliteit staat vermeld in A.5. 
 

3.4.2  Product, producent, leverancier en herkomst 
Het certificaat geeft een overzicht van de gecertificeerde productgroep en de daarbinnen vallende 
sorteringen, een eenvoudige petrografische beschrijving van het product (bijvoorbeeld basalt, kalk-
steen, etc.), de naam en het correspondentieadres van de producent en van de leverancier en de 
herkomst van de waterbouwsteen door vermelding van de naam/plaats van het wingebied. Indien 
in een wingebied meerdere steenformaties aanwezig zijn die onderscheid noodzakelijk maken, 
moet hiervan melding worden gemaakt op het certificaat. 
 
Als leverancier kan ofwel de producent zelf worden vermeld, ofwel de leverancier die het transport 
organiseert. Ook in dit geval blijft uiteraard de producent zelf verantwoordelijk voor de productkwali-
teit, conform 2.1. Indien een producent een leverancier op het certificaat wil laten vermelden, dient 
hij met die leverancier een overeenkomst te sluiten die voldoet aan het gestelde in bijlage H. Nadat 
deze door beide partijen ondertekende overeenkomst door de certificatie-instelling positief is be-
oordeeld, kan de leverancier op het certificaat worden vermeld. 
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3.4.3  Specificaties 

Onder specificaties wordt aangegeven aan welke eisen waterbouwsteen voldoet, met verwijzing 
naar de desbetreffende normen en/of de productspecificatiebladen van de producent. Tevens 
wordt door middel van de volgende tekst aangegeven tot wanneer het certificaat geldig is (zie ook 
bijlage G):  

"Dit certificaat is geldig tot aan het eerste moment dat (een deel van) de lading: 
- wordt gelost, of 
- wordt overgeslagen met als doel de lading in afzonderlijke, opgesplitste partijen 

verder te leveren." 
 
3.4.4  Merken en afleveringsdocumenten 

Op het certificaat wordt vermeld dat de producten worden geleverd samen met een verlaaddocu-
ment waarop ten minste wordt vermeld: 
- gegevens zoals bedoeld in annex ZA.3 van NEN-EN 13383-1 en zoals verder omschreven 

in 7.6.3.2; 
- KOMO® certificatiemerk 

 
3.4.5  Wenken voor de afnemer 

Onder wenken voor de afnemer worden diverse relevante aandachtspunten als service aan de af-
nemer vermeld. 

 
 
4  BOUWBESLUIT GERELATEERDE EISEN   

 
Niet van toepassing 
 
 

5  BESLUIT BODEMKWALITEIT GERELATEERDE EISEN 
 
Alle eisen met betrekking tot het Besluit bodemkwaliteit zijn opgenomen in bijlage A - Milieupara-
graaf Waterbouwsteen. Bij deze eisen behoren de in A.1.1 opgenomen certificatieregelingen. 
 
 

6  NIET BOUWBESLUIT GERELATEERDE EISEN  
 
Onder certificaat geleverde waterbouwsteen dient, afhankelijk van de beoogde toepassing, te 
voldoen aan de onderstaande criteria: 
Producteigenschappen voldoen aan de productspecificatie van de producent; 
- Producteigenschappen zijn bepaald volgens hoofdstuk 4 tot en met 7 van NEN-EN 

13383-1. 
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7  EISEN TE STELLEN AAN DE PRODUCENT 
 
7.1  Kwaliteitssysteem 
 

De producent dient te beschikken over een in een kwaliteitshandboek vastgelegd kwaliteits-
systeem en dient dit te onderhouden. Het dient er op gericht te zijn dat de door hem geleverde pro-
ducten en diensten aan de gestelde eisen voldoen. Het handboek moet de procedures van het 
kwaliteitssysteem omvatten of ernaar verwijzen en de structuur van de documentatie, die in het 
kwaliteitssysteem is gebruikt, uiteenzetten in de taal van het land waar de productie plaats vindt. 
Desgewenst kan de certificatie-instelling vragen om een vertaling in het Nederlands, Duits of En-
gels. 
 
Ten behoeve van de verantwoordelijkheid tot aan de aflevering (zie 2.1) dienen afspraken met de 
leverancier te worden gemaakt. Alle uit deze afspraken voortvloeiende verplichtingen dienen in het 
kwaliteitssysteem te worden opgenomen. 
 
Naast de onderdelen aangegeven in annex D van NEN-EN-13383-1, welke samen de eisen aan 
de Factory Production Control representeren, dient het kwaliteitssysteem tevens ten minste de in 
§7.1.1 tot en met §7.1.11 genoemde onderdelen te bevatten: 
 
 Toelichting: 

De onderstaande paragraafnummering komt overeen met de paragraafnummering in annex 
D van NEN-EN 13383-1. Per paragraaf is aangegeven welke aanvulling ten opzichte van 
NEN-EN 13383-1 is vereist. 
 

7.1.1  Inleiding 
 
7.1.1.1  Inhoudsopgave 

Het beschreven kwaliteitssysteem dient een overzicht van alle onderdelen, inclusief de datum van 
de laatste herziening daarvan, te bevatten. 
 

7.1.1.2 Directieverklaring 
In het kwaliteitssysteem dient te zijn opgenomen: 
- een verklaring van de directie over het beleid, doelstelling en verplichtingen met betrekking tot 

de productkwaliteit; 
- een verklaring van de directie dat het in het kwaliteitshandboek vastgelegde kwaliteitssysteem 

door haar goedgekeurd is en maatgevend is voor de procesvoering. 
 
7.1.2  Organisatie 
 
7.1.2.1 Verantwoordelijkheid en bevoegdheid 

Geen aanvulling.  
 

7.1.2.2 Directievertegenwoordiger 
De door de producent aan te wijzen directievertegenwoordiger dient, ongeacht zijn andere verant-
woordelijkheden, duidelijk omschreven bevoegdheden en verantwoordelijkheden te hebben om te 
bewerkstelligen dat het kwaliteitssysteem zoals dat in het kwaliteitshandboek is beschreven, wordt 
onderhouden en dat voldaan wordt aan de bepalingen van deze beoordelingsrichtlijn. De directie-
vertegenwoordiger zal in eerste instantie degene zijn die de contacten met de certificatie-instelling 
onderhoudt. 
 

7.1.2.3 Evaluatie door het management 
De bezoeken die in het kader van de KOMO® certificering door de certificatie-instelling worden ge-
bracht volstaan als audit. 
 

7.1.3  Beheerprocedures 
Het kwaliteitshandboek dient tevens alle onderdelen genoemd in dit hoofdstuk van de beoorde-
lingsrichtijn te bevatten. 
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7.1.3.1 Beheer van documenten en gegevens 

Voor het beheer van documenten dient een verantwoordelijke te worden aangewezen (docu-
mentbeheerder). Uit de registratie van documenten moet blijken welke versies van kracht zijn. 
 

7.1.3.2 Uitbesteding van diensten 
  Geen aanvulling. 
 
7.1.3.3 Kennis van de grondstoffen 

Geen aanvulling. 
 
7.1.4  Management van de productie 

Geen aanvulling. 
 

7.1.4.1 Beschrijving van het productieproces 
In het kwaliteitssysteem dient te zijn opgenomen: 
- Een beschrijving van het productieproces vanaf de basisgrondstoffen tot de aflevering met 

verwijzing naar de procedures en werkinstructies voor alle onderdelen van het proces; 
- een beschrijving van de regelcriteria van de procesbeheersing; 
- vastlegging van specifieke productiestromen; 
- vastlegging van maatregelen ter voorkoming van ongewenste vermenging van grondstoffen, 

halffabrikaten en eindproducten. 
 
7.1.4.2 Beschrijving van de producten 

In het kwaliteitssysteem dient te zijn opgenomen: 
- Beschrijving van alle door de producent geproduceerde eindproducten en halffabrikaten; 
- vastlegging van externe grenswaarden, interne streefwaarden, waarschuwings- en actiegren-

zen. 
 

7.1.5  Inspectie en beproeving 
 
7.1.5.1 Algemeen 

Geen aanvulling. 
 
7.1.5.2 Apparatuur 

Geen aanvulling. 
 

7.1.5.3 Frequentie en locatie van keuring, monsterneming en beproeving 
In dit schema dient te zijn opgenomen: 
- door welke functionaris het monster genomen wordt en op welke plaats. 
- de frequentie van monsterneming. 
- de methode van monsterneming en de hoeveelheid per monster. 
- de uit te voeren voorbewerking en de te meten eigenschappen met verwijzing naar de werkin-

structies/meetmethoden. 
- Monsterneming van eindproducten, zoals bedoeld in tabel 1, dient plaats te vinden volgens 

hoofdstuk 4 van NEN-EN 13383-2. 
 
7.1.6.  Registratie 

Geen aanvulling. 
 

7.1.7  Beheer van niet-conforme producten 
De invulling van de eisen uit NEN-EN 13383-1 dient in een procedure te worden opgenomen. 
 

7.1.8  Behandeling, opslag en conditionering op de productielocatie 
De invulling van de eisen uit NEN-EN 13383-1 dient in een procedure te worden opgenomen. 
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7.1.9  Transport en verpakking 
De verantwoordelijkheid van de producent reikt altijd tot het eerste moment dat (een deel van) de 
lading (zie ook 2.1): 
- wordt gelost, of 
- wordt overgeslagen met als doel de lading in afzonderlijke, opgesplitste partijen verder te leve-

ren.  
 
7.1.10  Opleiding van personeel 

Geen aanvulling. 
 
7.1.11  Klachtenbehandeling 

Het kwaliteitssysteem dient een procedure voor behandeling van klachten van de leverancier en/of 
afnemer te bevatten. Registratie van klachten in klachtendossier. Per klacht een klachtenformulier 
waarin de status van afhandeling is vermeld. Op het klachtenformulier dient ten minste te worden 
vermeld: 
- datum van indiening van klacht en wijze waarop de klacht is ingediend. 
- gegevens van de klager. 
- aard van de klacht. 
- wijze van onderzoek van de klacht. 
- al of niet gegrond zijn van de klacht, met toelichting. 
- indien van toepassing: interne corrigerende maatregelen ter voorkoming van soortgelijke 

klachten. 
- indien van toepassing: wijze van genoegdoening aan de klager. 
- datum afhandeling klacht. 
- Alle correspondentie die betrekking heeft op de klacht dienen in het klachtendossier te wor-

den bewaard. 
 
7.2  Procesbeheersing 
 

De producent moet in het kader van de procesbeheersing de noodzakelijke acties ondernemen om 
producten af te leveren die voldoen aan de eisen. 

 
7.2.1  Sortering en massaverdeling 
 
7.2.1.1 Scheiden 

Indien voor de productie van waterbouwsteen gebruik wordt gemaakt van een scheidingssysteem, 
dient dit systeem zodanig te functioneren dat de beoogde scheiding ook bij een wisselende sa-
menstelling van de toegevoerde grondstoffen wordt bereikt. 

 
7.2.1.2 Samenvoegen 

Indien waterbouwsteen wordt geproduceerd door middel van het samenvoegen van halffabrikaten 
dient deze samenvoeging zodanig plaats te vinden dat een homogeen eindproduct wordt verkre-
gen. Controle hierop dient plaats te vinden met een in het kwaliteitshandboek vastgelegde fre-
quentie en te worden afgestemd op de in de productspecificatie vastgelegde producteigen-
schappen.  

 
7.2.2  Verontreinigingen 

De producent moet in staat zijn tijdens het productieproces verontreinigingen zodanig te verwijde-
ren, dat wordt voldaan aan de producteisen. 

 
7.2.3  Op- en overslag 
 
7.2.3.1 Opslag 

Bij de opslag van halffabrikaten en/of eindproducten in silo's en/of voorraaddepots dient de produ-
cent zodanige maatregelen te nemen dat ontmenging en/of vervuiling worden voorkomen. Voorts 
mag er geen vermenging met andere halffabrikaten en/of eindproducten optreden. 
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7.2.3.2 Overslag en intern transport 
De producent dient te beschikken over doelmatige installaties voor de overslag en het intern 
transport van de halffabrikaten en/of eindproducten. De kwaliteit van de producten mag niet nadelig 
worden beïnvloed door overslag of intern transport. 

 
7.2.3.3 Belading van het transportmiddel ten behoeve van het transport naar de afnemer 

Voordat door de producent wordt overgegaan tot belading van een transportmiddel, dient de pro-
ducent: 
- bij scheepsbeladingen altijd door middel van visuele controle te hebben vastgesteld dat het 

transportmiddel geen verontreinigingen bevat en geschikt is voor belading van het specifieke 
product en 

- bij vrachtwagenbeladingen indien mogelijk door middel van visuele controle te hebben vast-
gesteld dat het transportmiddel geen verontreinigingen bevat en geschikt is voor belading van 
het specifieke product 

Het resultaat van de controle wordt geregistreerd. Alleen voor vrachtwagenbeladingen kan dit ook 
zijn "niet gecontroleerd".    
 

Toelichting: 
Een transportmiddel is geschikt voor belading indien de productkwaliteit tijdens beladen, 
transport en ontladen niet nadelig kan worden beïnvloed door de eigenschappen van het 
transportmiddel. 

 
De belading dient zodanig plaats te hebben, dat daardoor geen nadelige effecten op de kwaliteit 
van de geleverde producten optreden. De producent dient daarop bij scheepsbeladingen altijd en 
bij vrachtwagenbeladingen indien mogelijk ten minste een visuele controle uit te oefenen. 

 
7.3  Interne kwaliteitszorg  
 
7.3.1  Procescontrole 

De producent dient zelf te bepalen hoe hij zijn procescontrole inricht. 
Voor hem relevante aspecten genoemd in 7.2.1 dienen daarbij aan de orde te komen. 

 
7.3.2  Interne kwaliteitscontrole 

De interne kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd op alle gecertificeerde producten met een minimum 
frequentie: 
- per product zoals vastgelegd in tabel 1, bepalingen 1 tot en met 7, of 
- per wingebied zoals vastgelegd in tabel 1, bepalingen 8 tot en met 13. 
Deze frequentie is afhankelijk van de totaal per product te verzenden hoeveelheden. Monsterne-
ming en onderzoek dient echter ook plaats te vinden indien daartoe aanleiding bestaat als gevolg 
van het resultaat van een visuele beoordeling door de producent of andere aanwijzingen.  

 
De in de tabel 1 genoemde frequenties kunnen, onder meer afhankelijk van de omvang van de 
verzending of het al dan niet voorkomen van mogelijke afwijkingen in overleg met de certificatie-
instelling worden aangepast. Aanpassingen worden door de certificatie-instelling gemeld aan het 
College van Deskundigen Toeslagmaterialen en Vulstoffen. 
 
Een nadere uitwerking van de werkwijze in het laboratorium voor de bepalingen 8 tot en met 13 is 
opgenomen in bijlage J. 

 
7.3.3  Andere beproevingsmethoden 

Indien in het kader van de interne kwaliteitscontrole in plaats van een genormaliseerde beproe-
vingsmethode een andere methode wordt toegepast, dient: 
- de beschrijving van de andere methode in een schriftelijke instructie te worden vastgelegd; 
- een betrouwbare relatie tussen meetresultaten van de andere methode en de genormali-

seerde methode te worden vastgesteld; 
- ten minste één maal per jaar door middel van een kalibratieonderzoek te worden gecontro-

leerd of de door de producent gehanteerde relatie tussen de andere methode en de genor-
meerde methode nog geldig is. 
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De certificatie-instelling beoordeelt de beschreven methode en de vastgestelde relatie samen met 
de aangeleverde meetresultaten. Het gebruik van een andere methode wordt door de certificatie-
instelling gemeld aan het College van Deskundigen Toeslagmaterialen en Vulstoffen. 

 
7.3.3.1 Alternatieve bepaling massaverdeling zware sorteringen Mem ≥ 1,5 ton 

Voor zware sorteringen waterbouwsteen met een gemiddelde massa Mem groter of gelijk aan 1,5 
ton (d.w.z. HMA1000/3000 en zwaarder) is het toegestaan om de conformiteit van de massaverde-
ling vast te stellen door middel van één van de volgende methoden: 
 
1. Het meten van de massa van alle individuele stenen. Voor het aantonen van de conformiteit 

van de massaverdeling hoeft niet de massa van iedere individuele steen te worden geregi-
streerd, maar is het voldoende indien stenen per massaklasse op depot worden gezet (bij-
voorbeeld 1-2 ton, 2-3 ton, 3-4 ton, etc.) om later in een vooraf vastgestelde mengverhouding 
te worden geleverd als eindproduct. De registratie bestaat in dat geval uit het exacte aantal 
stenen per massaklasse dat voor een bepaalde levering op het transportmiddel wordt geladen. 
De bandbreedte van de individuele massaklassen dient daarbij op de eisen van de massaver-
deling te worden afgestemd. De belading dient zodanig te worden uitgevoerd dat het samen-
gestelde eindproduct homogeen is. 

 
2. Het meten van de massa van alle individuele vrachtwagenladingen met meerdere stenen die 

een groeve ten behoeve van een bepaalde levering verlaten in combinatie van het tellen van 
het aantal stenen per vrachtwagenlading. Op deze wijze wordt per vrachtwagenlading de ge-
middelde massa bepaald. De producent dient in overleg met de certificatie-instelling grens-
waarden op te stellen aan de gemiddelde massa afhankelijk van het aantal stenen dat in de 
desbetreffende lading aanwezig is. Deze methode dient te worden gecombineerd met reguliere 
controlemetingen om na te gaan hoe groot het percentage stenen is dat boven de nominale 
bovenlimiet c.q. onder de nominale onderlimiet valt. 

 
7.3.4  Monsterneming en onderzoek 

Monsters moeten worden getrokken volgens hoofdstuk 4 van NEN-EN 13383-2 zodanig dat dit 
monster representatief is voor het eindproduct. Bij de monsterneming ten behoeve van de interne 
kwaliteitscontrole wordt er vanuit gegaan dat sprake is van een min of meer continue levering van 
waterbouwsteen over een bepaalde periode.  
 
De resultaten van onderzoek van 5 deelmonsters (ieder met een grootte M, zie §7.3.4.1) worden 
(rekenkundig1) samengevoegd tot één monster representatief voor ten hoogste het aantal tonnen 
dat in kolom 4 van tabel 1 wordt genoemd. De deelmonsters worden gelijkelijk verdeeld over de 
populatie, zodanig dat een representatief beeld kan worden verkregen van de eigenschappen van 
de betreffende populatie.  
 
Elk deelmonster wordt onderzocht op de eigenschappen volgens de bepalingen 1 t/m 7 van tabel 
1. De eigenschappen genoemd bij 8 t/m 15 van tabel 1 worden per sortering bepaald met de aan-
gegeven frequentie. Indien aangetoond wordt dat de eigenschappen volgens de bepalingen 8 t/m 
13 van tabel 1 voor alle sorteringen gelijk zijn, kan in het vervolg volstaan worden met het bepalen 
van deze eigenschappen van slechts 1 sortering. 

 
7.3.4.1 Grootte van het deelmonster M 

Bij monsterneming van de grove sortering is M de grootte van het deelmonster in kg. De grootte 
van elk deelmonster in kg is gelijk aan ten minste twee maal de nominale bovengrens van de sor-
tering in mm (gelijk §5.3 van NEN-EN 13383-2). 
 

                                                      
    1 Uitgangspunten voor deze rekenkundige bewerking: 
 - Massaverdeling en gemiddelde massa op basis van alle individuele meetwaarden van de stenen behorend 

bij de betreffende deelmonsters. 
 - Korrelverdeling op basis van het rekenkundig gemiddelde van het meetresultaat van de deelmonsters. 
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Bij monsterneming van de lichte sortering is M het aantal stenen per deelmonster. M is groter dan 
of gelijk aan 40 en kleiner dan of gelijk aan 50. 
 
Bij monsterneming van de zware sortering is M het aantal stenen per deelmonster. M ligt tussen de 
waarden genoemd in onderstaande tabel: 
 
sortering (kg) 
 

minimum aantal stenen M per 
deelmonster 

maximum aantal stenen M per 
deelmonster 

300 – 1000 
1000 - 3000 
3000 - 6000 
6000 - 10000 
10000 – 15000 

28 
18 
12 
6 
5 

35 
23 
15 
7 
6 

 
Bij voorkeur dient het volledige deelmonster te worden beoordeeld. Hiertoe dient de greepgrootte 
te worden afgestemd op de deelmonstergrootte. Indien verkleining van het deelmonster toch nood-
zakelijk blijkt te zijn, dan dient dit aselect te gebeuren.  
 
De producent dient per sortering de waarde van M en de wijze waarop verkleining van deelmon-
sters plaats vindt in zijn monsternemingsprocedure vast te leggen. 
 

7.3.4.2 Reductie proeffrequentie korrel- en massaverdeling 
Indien bij 0 van de laatste 7 metingen (deelmonsters) aan een product een actiegrens of eis (aan 
deelmonsters of een combinatie van 5) is overschreden, mag de frequentie voor dat product wor-
den verlaagd naar 1 per 15.000 ton. 
 
Indien bij 0 van de laatste 12 metingen (deelmonsters) aan een product een actiegrens of eis (aan 
deelmonsters of een combinatie van 5) is overschreden, mag de frequentie voor dat product wor-
den verlaagd naar 1 per 20.000 ton. 
 
In alle gevallen geldt een maximumfrequentie van 1 deelmonster per dag en een minimumfrequen-
tie van 1 deelmonster per maand waarin wordt geleverd. Na overschrijding van bovengenoemde 
criteria vervalt de frequentieverlaging totdat wederom aan het criterium wordt voldaan.  
 
Na een productiestilstand van 1 maand of langer voor een product dient bij eerste levering van dat 
product ten minste 1 deelmonster te worden onderzocht. Na een productiestilstand van 6 maanden 
of langer voor een product dient bij eerste levering van dat product een volledige analyse te worden 
uitgevoerd, bestaande uit ≥ 5 deelmonsters. 

 
7.3.5  Beoordeling van resultaten 

Beoordeling of de geleverde waterbouwsteen voldoet aan de eisen vindt plaats door toetsing van 
zowel de individuele als de samengevoegde resultaten aan de eisen, een en ander zoals omschre-
ven in bijlage E.  
 

7.3.6  Corrigerende maatregelen 
Zodra door de producent wordt geconstateerd dat actiegrenzen worden overschreden, dient de 
frequentie van de monsterneming te worden verdubbeld, zo nodig in combinatie met een corrige-
rende maatregel in de procesvoering. Indien de eisen worden overschreden, moeten corrigerende 
maatregelen worden genomen. Het tijdelijk stoppen van de afleveringen kan als corrigerende 
maatregel worden gezien. 
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Tabel 1 - Schema interne kwaliteitscontrole 

bepaling beproevingsmethode 
volgens NEN-EN 13383-1 

minimum frequentie per sortering 

1 korrelverdeling visueel elke lading 

  §5 van NEN-EN 13383-2 1 per 10.000 ton, bestaande uit  ≥ 5  deelmonsters 

2 massaverdeling visueel elke lading 

  §6 van NEN-EN 13383-2 1 per 10.000 ton, bestaande uit  ≥ 5  deelmonsters 

 gemiddelde massa §6 van NEN-EN 13383-2 1 per 10.000 ton, bestaande uit  ≥ 5  deelmonsters 

3 vorm §7 van NEN-EN 13383-2 

Visuele beoordeling 
toegestaan. 

Tijdens de bepaling van de korrelverdeling van grove 
sorteringen worden ten minste 100 stenen per 10.000 
ton op vorm beoordeeld. 

Tijdens de bepaling van de massaverdeling van lichte 
en zware sorteringen worden alle stenen op vorm 
beoordeeld. 

4 scheuren en aderen visueel tijdens de bepaling van de massasverdeling wordt 
tevens van elke steen geregistreerd indien deze 
scheuren, aderen of andere afwijkingen vertoont 

5 klei en leem visueel indien het een gebonden toepassing betreft: elke 
lading  

6 overige  
verontreinigingen 

visueel elke lading 

7 Gehalte gebroken 
oppervlakken 

§4.4 van NEN-EN 13383-1 alleen indien het materiaal niet afkomstig is van 
gebroken gesteente en de eindtoepassing dit vereist: 
1 per 10.000 ton, bestaande uit  ≥ 5  deelmonsters 

bepaling beproevingsmethode 
volgens NEN-EN 13383-1 

minimum frequentie per wingebied 

8 dichtheid §8 van NEN-EN 13383-2 1 per jaar 1  

9 weerstand tegen 
druk 

NEN-EN 1926:1999, annex A 1 per 5 jaar 

10 weerstand tegen 
afslijting 

NEN-EN 1097-1 alleen indien het materiaal in de eindtoepassing 
wordt blootgesteld aan uitschuring door sediment: 1 
per 2 jaar 

11 petrografische 
beschrijving 

NEN-EN 932-3 1 per 5 jaar 

12 wateropname §8 van NEN-EN 13383-2 1 per jaar 

vorst/dooi- 
bestandheid 

§9 van NEN-EN 13383-2 indien de wateropname > 0,5% 1 

zie voetnoot 2 

13 zonnebrand §10 van NEN-EN 13383-2 alleen bij basalt indien er aanwijzingen zijn voor de 
aanwezigheid van zonnebrand: 2 per jaar 

 
 

                                                      
1  Indien de productinformatie op dit punt afwijkt van de gebruikelijke waarden dan wel een aanvulling daarop geeft, zal in overleg met de 

certificatie-instelling de frequentie van dit onderzoek worden aangepast. 
2  De vorst/dooi-bestandheid dient jaarlijks te worden bepaald op ieder individueel steenstuk dat een overschrijding van de 

wateropname vertoont. Indien de producent kan aantonen, dat de gemiddelde wateropname gebruikelijk boven 0,5% ligt en het 
materiaal desondanks gebruikelijk vorst/dooi-bestand is, kan in overleg met de certificatie-instelling de frequentie voor de 
vorst/dooi-bestandheid worden verlaagd tot 1x per 2 jaar. 
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7.4  Onderzoek faciliteiten 
 
7.4.1  Ruimte 

Voor het uitvoeren van onderzoeken ten behoeve van procescontrole en interne kwaliteitscontrole 
dient de producent op de productielocatie te beschikken over een aparte, doelmatige ruimte.  
Indien de beproevingen ten behoeve van verschillende productie-installaties elders worden uitge-
voerd, zullen de voorwaarden daarvoor in overleg met de certificatie-instelling worden vastgesteld. 
7.4.2 en 7.4.3 vormen de basis hiervoor. Het College van Deskundigen Toeslagmaterialen en Vul-
stoffen zal in algemene zin hiervan melding ontvangen. 

 
7.4.2  Outillage 

In de ruimte(n) waar het onderzoek plaats vindt, dient minimaal de apparatuur aanwezig  te zijn 
voor het uitvoeren van de in kolom 1 van tabel 1 aangeduide proeven 1 t/m 7. 

 
7.4.3  Onderhoud en beheer 

Een onderhouds- en beheersysteem van de meetapparatuur dient te worden opgesteld en nage-
leefd. Onderdeel van dit systeem is een schema waarin alle apparatuur is opgenomen met daar-
achter de vermelding van: 
- de controleparameters. 
- de methode van controleren. 
- de frequentie van de controles en onderhoud. 
- de functionaris die het onderhoud uitvoert  
 
Na uitvoering van een controle dient de uitvoerende functionaris dit op het schema te paraferen. 

 
7.5.  Opleiding 
 

Het door de producent uitgevoerde onderzoek dient plaats te vinden onder leiding van een functio-
naris met een MBO opleiding of gelijkwaardig die naar het oordeel van de certificatie-instelling vol-
doende praktische kennis van de materiaaltechnologie bezit. 

 
Het personeel dat de onderzoeken daadwerkelijk uitvoert, dient daartoe een interne opleiding te 
hebben gehad en dient over functionele schriftelijke instructies te kunnen beschikken. 
Genoemde opleiding houdt in dat het personeel in staat moet zijn alle proeven in het kader van de 
interne kwaliteitscontrole op de juiste wijze uit te voeren en de resultaten in een overzichtelijke ad-
ministratie vast te leggen. 
 

7.6.  Overige verplichtingen van de producent 
 
7.6.1  Kwaliteitsregistratie 

De resultaten van de interne kwaliteitscontrole worden schriftelijk vastgelegd en dienen ter be-
schikking te staan voor controle door de certificatie-instelling. 
 
In overleg met de certificatie-instelling dient een overzichtelijke administratie te worden bijgehou-
den, waarin de resultaten worden vermeld van alle controlewerkzaamheden, inclusief de genomen 
corrigerende maatregelen. 

 
7.6.2  Wijzigingen in bedrijfsvoering 

Wijzigingen aan de installatie van principiële aard, van de herkomst van de gebruikte grondstoffen 
of in de personeelsbezetting (directievertegenwoordiger en degene die verantwoordelijk is voor de 
kwaliteitscontrole/visuele selectie van sorteringen) zullen binnen één maand aan de certificatie-
instelling worden gemeld. 

 
7.6.3  Aan de afnemers te verstrekken gegevens 

Alle leveringen van waterbouwsteen dienen te worden vergezeld van een door de producent af te 
geven verlaaddocument. Op deze bon moeten tenminste die gegevens worden vermeld zoals om-
schreven in annex ZA.3 van NEN-EN 13383-1, op de wijze zoals in 7.6.3.2 is beschreven.  
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Het is toegestaan het oorspronkelijke verlaaddocument via de leverancier aan de afnemer te doen 
toekomen, bijvoorbeeld als onveranderbaar digitaal document. 
 

7.6.3.1 Productspecificatieblad 
Voor elk product dient de producent tevens een productspecificatieblad beschikbaar te hebben dat 
op aanvraag aan de afnemer wordt verstrekt. Uitsluitend de in het productspecificatieblad opge-
nomen eigenschappen worden in de beoordeling door de certificatie-instelling opgenomen. 

 
7.6.3.2 Verlaaddocument 

Per levering dient de producent één en slechts één verlaaddocument op te stellen. Dit document 
vermeldt ten minste de volgende gegevens: 
- nummer van het certificaat; 
- de datum van belading; 
- de naam van het schip of bij transport per as het kenteken; 
- de naam en het adres van de producent; 
- naam van de leverancier; 
- productinformatie overeenkomstig het certificaat; het betreft: 

• de eenvoudige petrografische beschrijving zoals bedoeld in 3.4.2, 
• het wingebied, en 
• de sortering; 
• nummer productspecificatieblad 
• levering conform NEN-EN 13383-1 

- massa van de lading (per product); 
- bij levering per as: serienummer van het verlaaddocument; 
- KOMO® certificatiemerk; 
- klasse-indeling (vormgegeven bouwstof / niet-vormgegeven bouwstof) conform het Besluit 

bodemkwaliteit, zoals vermeld in Bijlage A.7.6.3.2. 
 

Het verlaaddocument dient bij de afnemer beschikbaar te zijn op het moment dat de aflevering (zie 
2.1) plaatsvindt en dient door de op het verlaaddocument opgenomen verwijzing naar het certifi-
caat tevens als het bewijs van oorsprong conform RAW 2010. 
 
Een leverancier stelt geen verlaaddocumenten op. 

 
7.6.4  Geologisch dossier 

Van het door de producent te exploiteren wingebied dient een geologisch dossier beschikbaar te 
zijn. Het geologisch dossier dient informatie te bevatten over de volgende onderwerpen: 

 
1. Locatie, weergegeven in een topografische kaart op zodanige schaal dat het betreffende 

wingebied en de aangrenzende gebieden duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden. Coördi-
naten van het wingebied. 

 
2. Stratigrafische identificatie (vermelding van tijdvak, formatie of eventuele lagere eenheden) 
 
3. Gegevens van ter plaatste genomen monsters, meer in het bijzonder: 
 - kwalitatief en kwantitatief petrografisch onderzoek zoals beschreven in NEN-EN 

932-3; 
 - mogelijke aanwezigheid van zonnebrand of verontreinigingen, zoals klei en leem; 
 - resultaten van de beschikbaarheidstest volgens NEN 7371 (indien uitgevoerd) 
 
4. Beschrijving van het al dan niet aanwezig zijn en de locatie van schadelijke mineralen, ver-

wering, ongeschikte randgesteenten en insluitingen. 
 
5. Winplan. 
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8.  EISEN TE STELLEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 
 
8.1  Controle door de certificatie-instelling 

De certificatie-instelling kan voor haar werkzaamheden, met uitzondering van het toelatingsonder-
zoek, gebruik maken van onderzoeksresultaten die in het kader van andere certificatieregelingen 
zijn verkregen, mits daarbij wordt voldaan aan alle (overige) eisen in deze beoordelingsrichtlijn. 

 
8.1.1  Toelatingsonderzoek 

Het toelatingsonderzoek bestaat uit een beoordeling van het productieproces en het bijbehorende, 
in een kwaliteitshandboek vastgelegde kwaliteitssysteem. Tevens wordt met de producent de in-
gangsdatum van de stageperiode vastgelegd waarover wordt beoordeeld of de producent in staat 
is de vereiste controles uit te voeren en producten te leveren die aan de eisen voldoen. De produ-
cent dient bij aanvang het in 7.6.4 beschreven geologisch dossier te overleggen. 
 
Gedurende deze periode worden tevens van elke sortering onder toezicht van de certificatie-instel-
ling één deelmonster getrokken en onderzocht. Dit onderzoek dient ter verificatie van de door de 
producent gebruikte monstername- en meetprocedures en de resultaten van eerder door de pro-
ducent uitgevoerde onderzoeken. 
 

8.1.2  Controlebezoeken 
Na afgifte van het eerste certificaat aan een bedrijf worden 5 controlebezoeken per jaar ge-
bracht om na te gaan of het product en/of het productieproces nog aan de eisen voldoen. 
 
Eén van deze controlebezoeken per jaar zal worden aangekondigd. Tijdens dit bezoek zullen de 
aspecten samenhangend met de documentatie en implementatie van de Interne Kwaliteitszorg 
aan de orde komen.  
 
Per certificaathouder kan het aantal controlebezoeken door het College van Deskundigen Toe-
slagmaterialen en Vulstoffen worden verlaagd tot minimaal 4 per jaar. De certificaathouder dient 
in dat geval op basis van de resultaten van de uitgevoerde controles een voorstel tot aanpassing 
in te dienen.  

 
Indien het bedrijf beschikt over een niet door de certificatie-instelling afgegeven FPC-certificaat 
en de certificatie-instelling inzage heeft in de rapportages van de desbetreffende Notified Certifi-
cation Body, kan het aangekondigde controlebezoek vervallen. De aspecten van de Interne 
Kwaliteitszorg die niet onder het FPC-certificaat vallen, zullen dan tijdens de overige controlebe-
zoeken (minimaal 4 per jaar) aan de orde worden gesteld. 
 
Om een efficiënte controle door de certificatie-instelling mogelijk te maken zal de certificaathouder 
de certificatie-instelling op de hoogte houden van de voortgang van de productie. De wijze waarop 
dit plaats vindt zal in de certificatie-overeenkomst worden vastgelegd. 
 
Er worden geen reguliere controlebezoeken bij leveranciers uitgevoerd. Indien hiertoe aanleiding 
bestaat kan de certificatie-instelling besluiten een al dan niet aangekondigd controlebezoek bij een 
op het certificaat vermelde leverancier uit te voeren. 
 
Een door de certificatie-instelling bij een producent geconstateerde afwijking die verband houdt met 
één leverancier kan van invloed zijn op de overige voor die producent afgegeven certificaten. 
 

8.1.2.1 Reductie aantal controlebezoeken bij lage productie 
Indien de totale jaarproductie aan waterbouwsteen (inclusief ongecertificeerd materiaal) minder 
dan 40.000 ton bedraagt, worden minder controlebezoeken per jaar gebracht. Dit is weergegeven 
in tabel 2. De producent dient in dat geval de certificatie-instelling op de hoogte te stellen wanneer 
er wordt geproduceerd, zodat de controlebezoeken op de productie kunnen worden afgestemd. 
Een reductie van het aantal controlebezoeken gaat steeds aan het begin van een certificatiejaar in. 
Mocht tijdens het lopende certificatiejaar de productie significant toenemen, dan wordt het aantal 
bezoeken direct verhoogd 
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Tabel 2 - Gereduceerd aantal controlebezoeken 
jaarproductie [ton] aantal controlebezoeken 

tot 10.000 2 

10.000 - 20.000 3 

20.000 - 40.000 4 

≥ 40.000 5 
 
 

8.1.2.2 Gecertificeerd kwaliteitssysteem 
Indien conform tabel 2 vijf controlebezoeken per jaar dienen te worden gebracht en het bedrijf 
beschikt over een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem en de certificatie-instelling inzage 
heeft in de rapportages van de desbetreffende certificatie-instelling, kan het aangekondigde con-
trolebezoek vervallen.  

 
8.1.3  Monsterneming onder toezicht van de certificatie-instelling 

Bij elk controlebezoek kunnen door of onder toezicht van de certificatie-instelling monsters worden 
getrokken ten behoeve van onderzoek op het voldoen aan de producteisen: 
- door de producent en/of, indien daartoe een aanleiding bestaat,  
- in een onafhankelijk laboratorium.  
 
Daarbij kunnen alle aspecten, genoemd in tabel 1, worden onderzocht. In de praktijk zal het onder-
zoek met name de bepalingen 1 t/m 7 betreffen. De op deze wijze door de certificatie-instelling uit-
gevoerde beoordeling van de kwaliteit van geleverde producten zal ten minste twee maal per jaar 
plaatsvinden.  
 
De resultaten van het onderzoek in het onafhankelijk laboratorium kunnen ook worden gebruikt 
voor de beoordeling van die eigenschappen die met geringe frequentie dienen te worden bepaald 
maar waarvan de meting niet door de producent zelf wordt uitgevoerd. 
 

8.2  Eisen aan het certificatiepersoneel 
Het bij de certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
- Inspecteurs belast met de uitvoering van de externe controle bij de producent; 
- Beslissers belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toela-

tingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles en 
beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen. 

 
De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit: 
- Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een certificatie-instelling die 

voldoet aan de in EN 45011 gestelde eisen; 
- Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een certificatie-instelling die 

door het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze 
beoordelingsrichtlijn. 

 
Een inspecteur dient ten minste aan de volgende eisen te voldoen: 
- een cursus te hebben gevolgd voor het beoordelen van kwaliteitssystemen; 
- aantoonbare kennis/ervaring te bezitten op het gebied van de onder deze beoordelingsrichtlijn 

gecertificeerde producten en productieprocessen; 
- een voor het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijnde opleiding te 

hebben gevolgd, ten minste een training of cursus op het gebied van korrelvormige materia-
len en/of de civieltechnische toepassing daarvan en een training of cursus op het gebied van 
het Besluit bodemkwaliteit 

- het werk- en denkniveau van een inspecteur dient gelijk te zijn aan hoger beroepsonderwijs. 
 

Het inwerken van een nieuwe inspecteur dient plaats te vinden onder begeleiding van een ervaren 
inspecteur op dit vakgebied waarbij meerdere inspecties bij waterbouwsteenproducenten worden 
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uitgevoerd totdat de certificatie-instelling van mening is dat de nieuwe inspecteur zelfstandig kan 
functioneren. 

 
Een beslisser dient aan de eisen van de inspecteur te voldoen aangevuld met onderstaande eisen: 
- geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de betreffende 

certificaathouder; 
- twee jaar ervaring met het auditeren of nemen van beslissingen in het kader van certificatie-

onderzoek; 
- de bevoegdheid hebben van de eigen organisatie voor het nemen van beslissingen in het ka-

der van certificatieonderzoek; 
- een afgeronde technische opleiding op ten minste HBO niveau. 
 
Opleiding en ervaring van inspecteurs en beslissers dienen aantoonbaar te zijn gedocumenteerd. 

 
8.3  Sanctiebeleid 

Bij de certificering wordt onderscheid gemaakt in niet-ernstige en ernstige afwijkingen. Door de 
certificatie-instelling mag voor deze begrippen een afwijkende terminologie worden gehanteerd. 
Bij een ernstige afwijking is de kwaliteit van het product in gevaar door een onvoldoende be-
heersing van het productieproces. De producent dient dan op korte termijn corrigerende maat-
regelen te nemen. Een niet-ernstige afwijking dient ook te worden opgevolgd met corrigerende 
maatregelen, maar de kwaliteit van het product is minder in gevaar. De termijn waarbinnen de 
corrigerende maatregelen moeten worden genomen is daarom langer dan bij een ernstige afwij-
king. 
 
Niet-ernstige afwijkingen worden door de certificatie-instelling afgehandeld conform de eigen 
sanctieprocedure. Ernstige afwijkingen worden door de certificatie-instelling afgehandeld con-
form de eigen sanctieprocedure, maar ten minste binnen de randvoorwaarden zoals vastgesteld 
door het college van deskundigen en zoals gepubliceerd door de uitgever(s) van de beoorde-
lingsrichtlijn. 
 
Voorts zal het College van Deskundigen afwijkingen benoemen die door de certificatie-instelling 
als ernstig dienen te worden beschouwd. De uitgever(s) van de beoordelingsrichtlijn zullen dit 
overzicht publiceren samen met de hiervoor genoemde randvoorwaarden omtrent de afhande-
ling van ernstige afwijkingen. 
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9.  LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 
 
9.1  Productnormen 

NEN-EN 13383-1  Waterbouwsteen - deel 1: Specificaties 
NEN 5180:2005  Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13383-1 

 
9.2  Beproevingsnormen 

NEN-EN 13383-2  Waterbouwsteen - deel 2: Beproevingsmethoden 
NEN-EN 932-3:1996 Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmate-

rialen - Deel 3: Procedure en terminologie voor een vereenvoudigde pe-
trografische beschrijving, 1e druk, september 1996 

NEN-EN 933-2:1996 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toe-
slagmaterialen - Deel 2: Bepaling van de korrelverdeling - Controleze-
ven, nominale afmetingen van de openingen 

NEN-EN 1926:1999 Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de druksterkte 
NEN-EN 1097-1  Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 

eigenschappen van toeslagmaterialen - deel 1: bepaling van de weer-
stand tegen afslijting (micro-deval) 

NEN 5861:1999  Milieu. Procedures voor monsteroverdracht, juli 1999 
NVN 7301:1997  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmateria-

len en afvalstoffen. Monsterneming. Monsterneming van korrelvormige 
materialen uit materiaalstromen, 1e druk, april 1997 

NVN 7302:1997  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmateria-
len en afvalstoffen. Monsterneming. Monsterneming van korrelvormige 
materialen uit statische partijen, 1e druk, april 1997  

NVN 7303:1997  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmateria-
len en afvalstoffen. Monsterneming. Monsterneming van vormgegeven 
en monolitische materialen, 1e druk, april 1997 

NEN 7310:1995  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmateria-
len en afvalstoffen. Monstervoorbehandeling. Algemene aanwijzingen, 
1e druk, juni 1995 

NVN 7311:1995  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmateria-
len en afvalstoffen. Monstervoorbehandeling. Monsteropslag en -
conservering, 1e druk, juni 1995 

NVN 7312:1995   Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmateria-
len en afvalstoffen. Monstervoorbehandeling. Monstervoorbehandeling 
voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van anorganische 
componenten, 1e druk, juli 1995 

NVN 7313:1995   Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmateria-
len en afvalstoffen. Monstervoorbehandeling. Monstervoorbehandeling 
voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van organische 
componenten, 1e druk, juli 1995 

NEN 7330:2001  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmateria-
len en afvalstoffen. Bepaling van het gehalte van organische compo-
nenten - algemene aanwijzingen, 1 mei 2001 

NEN 7371:2004   Uitloogkarakteristieken. Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging 
van anorganische componenten – Vaste grond- en steenachtige materi-
alen, 1 januari 2004 

NEN 7373:2004   Uitloogkarakteristieken  Bepaling van de uitloging van anorganische 
componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met een kolom-
proef -  Vaste grond- en steenachtige materialen, 1 januari 2004 

NEN 7375:2004   Uitloogkarakteristieken. Bepaling van de uitloging van anorganische 
componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een dif-
fusieproef - Vaste grond- en steenachtige materialen, 1 januari 2004 

NEN 7383:2004   Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve uitloging van an-
organische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met 
een vereenvoudigde procedure voor de kolomproef - Vaste grond- en 
steenachtige materialen, 1 januari 2004 
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9.3  Overige 
 

- NEN-EN ISO/IEC 17025:2005 Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings-  
en kalibratielaboratoria, juli 2005, inclusief correctieblad C1:2007 

 
- NEN-EN-ISO 9001:2008, Kwaliteitssystemen – eisen, incl. C1:2009 
 
- NEN-EN 45011: 1998, Algemene eisen voor instellingen die productcertificatie-

systemen uitvoeren (ISO.IEC Guide 65:1996). 
 
- Accreditatie-programma Bouwstoffenbesluit AP04, onderdeel U:uitloogonderzoek en onder-

deel SB: samenstelling bouwstoffen (niet zijnde grond), versie 3: 3 maart 2005 
 
- Besluit bodemkwaliteit: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, 469 
 
- Regeling bodemkwaliteit: in het kader van deze beoordelingsrichtlijn wordt uitgegaan van de 

vigerende versie van de Regeling bodemkwaliteit. 
 
- Handleiding certificering Besluit bodemkwaliteit:  Stichting Bouwkwaliteit, 21 december 2007 
 
- RAW 2010, Standaard RAW bepalingen, uitgave 2010 CROW 
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Bijlage A  Milieuparagraaf Waterbouwsteen 
 
A.1  INLEIDING 
 
A.1.1  Onderwerp 

De in deze milieuparagraaf opgenomen eisen worden door de certificatieinstellingen, die hiervoor 
geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aan-
vraag voor c.q. de instandhouding van een KOMO® productcertificaat voor waterbouwsteen voor 
toepassing in GWW-werken. De af te geven kwaliteitsverklaring hierbij wordt aangeduid als 
KOMO® productcertificaat. 
 
Naast de eisen die in deze bijlage zijn vastgelegd, stellen de certificatie-instellingen aanvullende ei-
sen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het Algemeen 
Reglement Certificatie van de desbetreffende instelling. 
 
In deze bijlage behorende bij de beoordelingsrichtlijn Waterbouwsteen zijn eisen opgenomen met 
betrekking tot de milieuhygiënische eigenschappen van waterbouwsteen, zoals in het Besluit bo-
demkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit zijn gesteld. 

 
De hoofdstukindeling van deze bijlage bij de BRL Waterbouwsteen komt overeen met die van de 
BRL zelf. 

 
A.1.2  Toepassingsgebied 

Waterbouwsteen is bedoeld om te worden toegepast als niet-vormgegeven bouwstof of als vorm-
gegeven bouwstof in ongebonden toepassingen in GWW-werken. 

 
A.2  DEFINITIES  
 
A.2.22 Vormgegeven bouwstof (V-bouwstof) 

Een vormgegeven bouwstof is volgens het Besluit bodemkwaliteit: een bouwstof met een volume 
per kleinste eenheid van ten minste 50 cm3, die onder normale omstandigheden een duurzame 
vormvastheid1 heeft. In deze beoordelingsrichtlijn verder als V-bouwstof aangeduid. 

  
A.2.23 Niet-vormgegeven bouwstof (N-bouwstof) 

Een niet-vormgegeven bouwstof is een bouwstof niet zijnde een vormgegeven bouwstof. In deze 
beoordelingsrichtlijn verder als N-bouwstof aangeduid. 

 
A.2.24 Dynamisch stabiele constructie 

Constructie waarbij aanzienlijke verplaatsing van waterbouwsteen ten gevolge van de belastingen 
door golven en/of stromingen geaccepteerd worden. De constructie behoudt hierbij zijn functie. 

 
A.2.25 Emissie 

De hoeveelheid stoffen die uit een bouwmateriaal uitloogt in mg/kg d.s. 
 
A.2.26 Partij 

Een hoeveelheid materiaal die met betrekking tot een beoordeling als een eenheid wordt be-
schouwd. 

 
A.2.27 Greep 

Een hoeveelheid materiaal die in één handeling uit een partij is genomen. 
 
A.3  PROCEDURE TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN KWALITEITSVERKLARING 

 
A.3.4  Inhoud van het KOMO® productcertificaat 

Het KOMO® productcertificaat verklaart dat de toepassing van waterbouwsteen in GWW-werken 

                                                      
1  Conform bijlage F van de Regeling bodemkwaliteit wordt waterbouwsteen, indien toegepast in dynamisch stabiele constructies, per 

definitie beschouwd niet duurzaam vormvast en daarmee als niet-vormgegeven bouwstof. 
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(inclusief òf exclusief dynamisch stabiele constructies) voldoet aan de producteis genoemd in A.5 
en al dan niet aan de eisen met betrekking tot het vormgegeven zijn genoemd in A.5.1.3, en daar-
mee toegepast kan worden als V-bouwstof, respectievelijk N-bouwstof. Indien relevant zal er on-
derscheid worden gemaakt naar productgroep. 

 
A.5  BESLUIT BODEMKWALITEIT GERELATEERDE EISEN  
 

Overeenkomstig artikel 28 van het Besluit bodemkwaliteit mogen de emissiewaarden en samen-
stellingswaarden, bepaald overeenkomstig par. 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit, de in bijlage A 
van die regeling gegeven maximum waarden voor het beoogde toepassingsgebied (vormgegeven 
dan wel niet-vormgegeven bouwstoffen) niet overschrijden. 

 
A.5.1  Bepaling vormgegeven zijn van een bouwstof  

Indien de korrelverdeling van waterbouwsteen, bepaald volgens par. 3.2.2 van de Regeling bo-
demkwaliteit, voldoet aan de grenswaarden in tabel B1 én waterbouwsteen bij bepaling volgens 
par. 3.2.3 van diezelfde regeling duurzaam vormvast is, mag waterbouwsteen worden beschouwd 
als een V-bouwstof. Hiertoe mag het totale massaverlies na 64 dagen, bepaald gedurende de dif-
fusieproef (A.7.4.3), maximaal 30 g/m2 bedragen.  
 
Indien waterbouwsteen volgens tabel B1 als V-bouwstof wordt ingedeeld, dan kan de beoordeling 
in het kader van het Besluit bodemkwaliteit ook plaats vinden als ware het een N-bouwstof.  
 
Indien dynamisch stabiele constructies onderdeel uitmaken van de toepassingen van waterbouw-
steen dient waterbouwsteen altijd te worden beoordeeld als N-bouwstof. 

 
Toelichting: 
Op basis van de eisen met betrekking tot de civiel technische toepassing (NEN-EN 13383-1) 
zullen vrijwel alle waterbouwsteensorteringen voldoen aan de eisen voor vormgegeven ma-
teriaal.  
 
Toelichting:  
In het geval waterbouwsteen in dynamisch stabiele constructies wordt toegepast, dient de 
waterbouwsteen als N-bouwstof te worden behandeld, aangezien door de afschuring in de 
constructie aanzienlijke verliezen aan materiaal kunnen optreden. 

 
A.7.1  KWALITEITSSYSTEEM 
 

Geen verdere aanvulling. 
 
A.7.2  PROCESBEHEERSING 
 

Geen verdere aanvulling. 
 
A.7.3  INTERNE KWALITEITSZORG 
 
A.7.3.1.1 Algemeen 

De interne kwaliteitszorg ten behoeve van het Besluit bodemkwaliteit bestaat uit het steekproefs-
gewijs controleren van de productiestroom. De frequentie van deze controles hangt af van het ni-
veau en de constantheid van de producteigenschappen. Bij de beoordeling van de milieu-
hygiënische eigenschappen wordt onderscheid gemaakt tussen een steekproefregime, waarbij de 
doorlopende productstroom wordt gecontroleerd en een partijkeuringsregime, waarbij iedere partij 
wordt gecontroleerd. 
 
Opeenvolgende analyseresultaten worden gebruikt voor het vaststellen van de onderzoeks-
frequentie. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens A.7.3.2 t/m A.7.3.4 en de resultaten worden getoetst vol-
gens A.7.3.5 aan de in A.5 gestelde eisen, waarbij bij het bekend worden van nieuwe resultaten 
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opnieuw wordt beoordeeld met welke frequentie moet worden gemeten.  
 
De certificaathouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitszorg. De kwaliteitszorg 
wordt bij ieder bedrijf uitgevoerd. 

 
A.7.3.2 Monsterneming 

De monsterneming, en alle daarmee samenhangende activiteiten, dienen in procedures of een 
monsternemingsplan te worden omschreven en onderbouwd. De aanpak van de monsterneming is 
opgenomen in bijlage D. 
 

A.7.3.2.1 Monsterneming toelatingsonderzoek 
De monsterneming in het kader van het toelatingsonderzoek moet worden uitgevoerd, met inacht-
neming van het gestelde in bijlage D, door: 
- een daartoe erkende instelling voor de monsterneming, òf 
- de producent onder begeleiding van de certificatie-instelling. Ten minste één van de partijen 

moet worden bemonsterd door een daartoe erkende instelling voor de monsterneming. Hierbij 
geldt dat het logaritmisch weergegeven analyseresultaat van de erkende instelling niet meer 
of minder mag bedragen dan het gemiddelde van de producent plus of min driemaal de bij-
behorende standaardafwijking. 

 
Voor het toelatingsonderzoek dienen ten minste 5 partijen te worden bemonsterd, elke partij in du-
plo. 

 
A.7.3.2.2 Monsterneming productiecontrole 

De monsterneming in het kader van de productiecontrole kan worden uitgevoerd door de produ-
cent of een daartoe erkende instelling, met inachtneming van het gestelde in bijlage D. Hierbij 
wordt onder het steekproefregime één monster uit de productie genomen, en twee in het geval van 
partijkeuringsregime (zie ook D.3). In het kader van de beoordeling door de certificatie-instelling 
(zie A.8.1.2) wordt ten minste 1x per 3 jaar ofwel een monster door een daartoe erkende instelling 
genomen ofwel een volledige monsterneming uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de certifi-
catie-instelling. 
 

A.7.3.3 Te bepalen componenten 
Alle componenten waaraan in het Besluit bodemkwaliteit emissie- of samenstellingseisen zijn ge-
steld, dienen te worden bepaald, met uitzondering van asbest. Vanwege de aard van de grondstof-
fen en het productieproces is het uitgesloten dat waterbouwsteen asbest kan bevatten. Controles 
van het asbestgehalte zijn daarom niet nodig in het kader van deze beoordelingsrichtlijn. 
 
Indien op basis van het geologisch dossier mag worden verwacht dat er geen verontreinigingen in 
het materiaal aanwezig zijn, dienen voor de organische parameters slechts de volgende parame-
ters te worden bepaald: PAK ‘s (som), PCB’s (som) en minerale olie. Indien bij het toelatingsonder-
zoek blijkt dat de parameters PAK´s en PCB´s zich voor alle onderzochte partijen onder de bepa-
lingsgrenzen bevinden, hoeven deze bij de productiecontroles niet te worden meegenomen. De pa-
rameter minerale olie dient wel bij productiecontroles te worden meegenomen conform de op basis 
van A.7.3.5 berekende keuringsfrequentie. 
  
Componenten die op basis van voorgaande versies van deze beoordelingsrichtlijn niet hoefden te 
worden onderzocht en op basis van deze versie wel, dienen bij iedere reguliere productiecontrole in 
enkelvoud - dat wil zeggen op slechts één monster - te worden onderzocht, totdat vijf analyseresul-
taten zijn verkregen. Totdat er vijf analyseresultaten zijn verkregen wordt ieder resultaat individueel 
getoetst; vanaf het moment dat er vijf analyseresultaten zijn verkregen, wordt de toetsing conform 
A.7.3.5 uitgevoerd. 
 
 Toelichting 

Met 'iedere reguliere productiecontrole' worden alle productiecontroles bedoeld die de pro-
ducent voor één of meer van de componenten die in zowel het oude als het nieuwe analy-
sepakket voorkomen dient uit te voeren. De bedoeling is dat de producent zo snel mogelijk, 
maar zonder extra monsternemingen, de nieuwe componenten vijf maal laat onderzoeken. 
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A.7.3.4 Bepalingsmethoden 

Afhankelijk van het onderzoek zullen, naast de bepalingen in A.7.3.4.1, tevens één of meer van de 
bepalingen genoemd in A.7.3.4.2 aan een monster moeten worden uitgevoerd. 
 
Het monster wordt voor de uit te voeren onderzoeken in zodanig gelijke delen verdeeld, dat het 
aantal benodigde analysemonsters wordt verkregen, inclusief één reserve analysemonster. Het 
samenstellings- en uitloogonderzoek dient te worden uitgevoerd door een voor deze verrichtingen 
erkend laboratorium. 
 
Het is toegestaan een V-bouwstof als N-bouwstof te onderzoeken. Het is niet toegestaan onder-
zoeksresultaten verkregen volgens de diffusieproef gezamenlijk te beoordelen met onderzoeksre-
sultaten verkregen volgens de kolomproef of de beschikbaarheidsproef. 

 
A.7.3.4.1 Bepaling samenstelling organische componenten 

Van elk mengmonster dient van één analysemonster bepaling van de samenstelling te worden uit-
gevoerd conform AP04-SB (NEN 7330).  

 
A.7.3.4.2 Bepaling emissie anorganische componenten  

Bepaling van de emissie wordt uitgevoerd conform AP04-U, waarbij de hierna beschreven metho-
den kunnen worden toegepast. 

 
A.7.3.4.2.1 Diffusieproef voor V-bouwstof 

Van elk te analyseren mengmonster dient de emissie te worden bepaald overeenkomstig 
NEN 7375 (diffusieproef), waarbij tevens het materiaalverlies dient te worden bepaald.  
 
Onder de emissie (uitloging) wordt verstaan: 
- in geval van diffusie: de cumulatief berekende uitloging over 64 dagen; de emissie wordt bere-

kend over 64 dagen volgens 9.4 van NEN 7375; 
- in geval van diffusie gevolgd door uitputting: de cumulatief gemeten uitloging over 64 dagen; 
- in geval dat voor een bepaalde parameter geen diffusiegecontroleerd traject kan worden vast-

gesteld: de bovenschatting voor T=36500 dagen voor de bijzondere situaties zoals vastgelegd 
in 9.6 van NEN 7375, gedeeld door 24. 

 
Indien het materiaal oplossingsbepaald uitloogt en/of niet duurzaam vormvast gedrag vertoont, dan 
zal het alsnog moeten worden getoetst als niet-vormgegeven bouwstof. Daartoe wordt de kolom-
proef volgens A.7.3.4.2.2 uitgevoerd. 
 
Het is toegestaan om in plaats van de emissie met de diffusieproef, de beschikbaarheid of de 
emissie met de kolomproef te bepalen als bovenschatter voor de diffusieproef, zie A.7.3.4.2.2 en 
A.7.3.4.2.3. 

 
A.7.3.4.2.2 Kolomproef voor V-bouwstof en N-bouwstof 

Van elk mengmonster dient van één analysemonster de emissie te worden bepaald met behulp 
van de (vereenvoudigde) kolomproef, NEN 7373 dan wel NEN 7383. Hierbij is het toegestaan de 
verkregen extracten, van hetzelfde monster, samen te voegen en het mengextract te analyseren. 

 
De kolomproef is verplicht voor N-bouwstoffen en kan tevens worden gebruikt als bovenschatter 
voor V-bouwstoffen, mits dat leidt tot een toetsbaar resultaat. De aldus vastgestelde emissie wordt 
getoetst aan de in bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit gestelde eisen voor niet-vormgegeven 
bouwstoffen. Dit geldt zowel voor V-bouwstoffen als voor N-bouwstoffen. 

 
A.7.3.4.2.3 Beschikbaarheid voor V-bouwstof en N-bouwstof 

Het is toegestaan om in plaats van de emissie met de diffusieproef of kolomproef, de emissie van 
anorganische parameters met de beschikbaarheidsproef te bepalen overeenkomstig NEN 7371 
als bovenschatter voor de diffusie- of kolomproef, mits dat leidt tot een toetsbaar resultaat. De al-
dus vastgestelde emissie wordt getoetst aan de in bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit ge-
stelde eisen voor niet-vormgegeven bouwstoffen. Dit geldt zowel voor V-bouwstoffen als voor N-
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bouwstoffen. 
 

Opmerking 
Indien de analytische bepalingsgrens hoger is dan de toegelaten emissie leidt bovenstaande 
werkwijze tot een niet toetsbaar resultaat en is het gebruik van de emissie volgens de diffu-
sieproef of de beschikbaarheid als bovenschatter niet toegestaan. 

 
A.7.3.4.2.4 Verkorte meetmethode 

Voor de productiecontrole is het toegestaan gebruik te maken van verkorte meetmethoden bij het 
bepalen van de emissie, mits kan worden aangetoond dat het resultaat van een verkorte meetme-
thode een betrouwbare maat is voor de standaard meetmethode, de kolomproef conform NEN 
7373, dan wel de diffusieproef conform NEN 7375. 
 
De producent dient voldoende gegevens aan te leveren om een statistische toetsing mogelijk te 
maken. Toetsing dient plaats te vinden zoals aangegeven in de "Toelichting op de Handleiding cer-
tificering Besluit bodemkwaliteit", hoofdstuk 6.2.5. 

 
A.7.3.5 Keuringsfrequentie 
 
A.7.3.5.1 Principe k-waarde 

De frequentie waarmee partijen op emissie en samenstelling worden gekeurd, wordt vastgesteld 
met grootheid k, per component, als volgt:  

 

 
s

y-) (T = xk
y

log)/90(  (1) 

waarbij, 
 T  = de toetsingswaarde;  
 y  = het voortschrijdend gemiddelde van de logaritme van de waarnemingen;  
 sy = de voortschrijdende standaarddeviatie van de logaritme van de waarnemingen. 
 
Een waarneming betreft het resultaat van de emissie- of samenstellingsbepaling van één analyse-
monster. Bij het toelatingsonderzoek en in het geval van partijkeuring betreft een waarneming de 
gemiddelde emissie of samenstelling van twee monsters van een partij. 

 
Opmerking: 
k(90/x) wil zeggen dat met 90% betrouwbaarheid wordt aangetoond dat x% van de partijen 
voldoet. 
Bovenstaande vergelijking is gebaseerd op de aanname dat de waarnemingen lognormaal 
zijn verdeeld.Indien de waarnemingen in werkelijkheid normaal verdeeld zijn, kan het gunsti-
ger zijn dit ook in de berekening van k tot uiting te laten komen. Hiertoe dient te worden 
aangetoond dat de waarnemingen normaal verdeeld zijn. Richtlijnen hiervoor zijn opgeno-
men in de "Toelichting op de Handleiding certificering Besluit bodemkwaliteit", hoofdstuk 6. 
 

A.7.3.5.1.1 Gamma-regeling ( γ ) 
In plaats van bepaling van de waarde k (zie formule 1) is het toegestaan met behulp van de 
gamma-regeling de keuringsfrequentie vast te stellen op de volgende wijze: 
bij vijfmaal (N=5) dan wel tienmaal (N=10) achter elkaar onderschrijden van γ x toetsingswaarde 
mag de bepaling van de waarde k achterwege worden gelaten en wordt de keuringsfrequentie 
vastgesteld volgens onderstaande tabel: 
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Tabel A1:  keuringsfrequenties conform de gammaregeling 

uitloging van N-bouwstoffen en 
samenstelling van alle bouwstoffen 

N=5 γ = 0,17 1 keuring per 3 jaar 
N=10 γ = 0,26 1 keuring per 3 jaar 
N=5 γ = 0,27 1 keuring per jaar 

uitloging van V-bouwstoffen 
N=5 γ = 0,29 1 keuring per 3 jaar 
N=10 γ = 0,37 1 keuring per 3 jaar 
N=5 γ = 0,41 1 keuring per jaar 

 
A.7.3.5.2 Initiële keuringsfrequentie 

De initiële keuringsfrequentie per component, zowel wat betreft de emissie als de samenstelling, 
wordt bepaald op basis van de resultaten van het toelatingsonderzoek. 
De minimum onderzoeksfrequentie per component bedraagt 1x per 3 jaar. 
 
Indien uit het toelatingsonderzoek blijkt dat het materiaalverlies gedurende de diffusieproef in alle 
gevallen minder dan 30 g/m2 bedraagt, dan is het toegestaan de bepaling van het materiaalverlies 
slechts driejaarlijks uit te voeren. 

 
A.7.3.5.3 Onderzoeksfrequentie na toekenning van het certificaat 

Het voortschrijdend gemiddelde en de voortschrijdende standaarddeviatie worden bepaald op ba-
sis van de laatste vijf waarnemingen. Op basis daarvan wordt de waarde k berekend (formule 1) 
en wordt de frequentie van het onderzoek bepaald met behulp van tabel B2. Een wijziging in de 
onderzoeksfrequentie dient direct te worden ingevoerd en te worden gemeld aan de certificatie-
instelling. 
 
Het is ook toegestaan de k-waarde te berekenen op basis van de laatste tien waarnemingen of, in-
dien er nog geen tien waarnemingen beschikbaar zijn, minder dan tien, maar meer dan vijf waar-
nemingen (gelijk aan het totale aantal beschikbare waarnemingen). Indien de toetsing wordt uitge-
voerd met 6, 7, 8, 9 of 10 waarnemingen, moeten de grenzen voor k worden aangehouden zoals 
opgenomen in tabel B3. 
 
Indien er bij aanvang onvoldoende waarnemingen beschikbaar zijn, mag gebruik worden gemaakt 
van de meest recente waarnemingen uit het toelatingsonderzoek. 

 
A.7.3.5.4 Overgang van steekproef- naar partijkeuringsregime 

Indien de laatste waarneming tot gevolg heeft dat k kleiner dan of gelijk aan de kleinste grens-
waarde wordt (0,69 bij vijf waarnemingen), dient te worden overgegaan van het steekproefregime 
op het partijkeuringsregime. In dat geval worden individuele partijen gekeurd conform par. 3.4 van 
de Regeling bodemkwaliteit. 

 
A.7.3.5.5 Overgang van partijkeurings- naar steekproefregime 

Alvorens terug te gaan naar het steekproefregime dienen ten minste vijf opeenvolgende partijkeu-
ringen onder partijkeuringsregime te hebben plaatsgevonden. Hierna kan na iedere partijkeuring 
de k worden berekend over de laatste tien waarnemingen conform A.7.3.5.1. Indien de laatste 
waarneming tot gevolg heeft dat k groter dan 0,44 wordt, kan worden teruggegaan van het partij-
keurings- naar het steekproefregime. 

 
A.7.3.5.6 Omgaan met meetwaarden die kleiner zijn dan de bepalingsgrens 

Meetwaarden die onder het niveau van de bepalingsgrens van de officiële meetmethode liggen, 
dienen gelijk te worden gesteld aan de bepalingsgrens. Indien variatie in de bepalingsgrenzen voor 
een component optreedt, dan is het toegestaan de bepalingsgrenzen gelijk te stellen aan de 
maximale bepalingsgrens onder voorwaarde dat de bepalingsgrens voor deze meetwaarden klei-
ner is dan de betreffende toetsingswaarde. 
 
Indien alle metingen onder het niveau van de bepalingsgrens liggen, wordt een onderzoeks-
frequentie van 1x per 3 jaar aangehouden. 

 
A.7.3.6 Productiestops 

In het geval de productie van waterbouwsteen (tijdelijk) is gestopt, zal bij een stop langer dan één 
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jaar en er geen opslag meer is van gecertificeerd materiaal de kwaliteitsverklaring worden opge-
schort. Bij een nieuwe aanvang van de productie zal aan de hand van één onderzocht monster 
worden nagegaan of deze in de "populatie" past en daarmee de kwaliteitsverklaring kan worden 
behouden. Hiervoor zal de toetsing aan k worden voortgezet met het nieuw verkregen resultaat. 
Indien de onderzoeksfrequentie niet toeneemt, kan de certificering worden vervolgt.  
 
Indien de resultaten niet in de populatie passen dan dient het onderzoek te worden uitgebreid tot 
een toelatingsonderzoek.  
 
Bij een stop langer dan drie jaar komt de kwaliteitsverklaring te vervallen. 

 
A.7.4  ONDERZOEK FACILITEITEN 
 

Geen verdere aanvulling. 
 
A.7.5  OPLEIDING 
 

Geen verdere aanvulling. 
 

A.7.6  OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE PRODUCENT  
 
A.7.6.1 Kwaliteitsregistratie 

De producent heeft de verplichting de gegevens met betrekking tot de milieuhygiënische eigen-
schappen van waterbouwsteen ten minste 5 jaar te bewaren. 

 
A.7.6.3.2 Verlaaddocument  

Op het verlaaddocument dient de klasse-indeling (V-bouwstof / N- bouwstof) te worden vermeld. 
 

A.7.6.5 Beschikbaarstellen onderzoeksresultaten 
De resultaten van nieuwe onderzoeken in het kader van het Besluit bodemkwaliteit worden mini-
maal eens per jaar ter beoordeling beschikbaar gesteld aan de certificatie-instelling. 

 
A.8  EXTERNE CONTROLE 
 
A.8.1.1 Toelatingsonderzoek 

Het onderzoek voor toetsing aan de producteis wordt uitgevoerd conform A.7.3.2 t/m A.7.3.5.2 en 
A.7.3.5.4 t/m A.7.3.5.6. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt beoordeeld: 

 
(a)  of de betreffende waterbouwsteen aan de in A.5 genoemde eisen voldoet volgens: 

 ) (T  s y0,69 + y log≤•  (2) 

voor 5 waarnemingen, vastgesteld voor 5 verschillende partijen in tweevoud. Voor de sym-
bolen: zie vergelijking (1). De waarde van k(90/50) is opgenomen in tabel B3. 

 
Toelichting: 
Door middel van deze toetsing wordt met 90% betrouwbaarheid aangetoond dat ten 
minste 50% van de partijen voldoet (90/50). Indien de waarnemingen normaal ver-
deeld zijn, kan de toetsing hierop worden aangepast (zie opmerking A.7.3.5.1). 

 
Waterbouwsteen komt in aanmerking voor certificatie als bouwstof indien voor één of meer 
componenten niet aan het criterium wordt voldaan. Gevolg is dan wel dat die componenten 
direct in het hoogste keuringsregime (partijkeuring) vallen; 

 
(b) met welke frequentie de componenten ten behoeve van de productiecontrole moeten wor-

den bepaald (tabel B2).  
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A.8.1.1.1 Verificatieonderzoek 
Het verificatieonderzoek omvat de onderdelen zoals in A.8.1.1 genoemd, waarbij slechts één partij 
wordt onderzocht (overeenkomstig de productiecontrole). 
In de volgende gevallen kan worden volstaan met een verificatieonderzoek; 
- na een productiestop van een certificaathouder (zie A.8.6): 
- bij clustering indien (historische) gegevens beschikbaar zijn van het te winnen materiaal, be-

paald overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit (zie D.6.1). 
 
A.8.1.2 Controlebezoeken 

Tijdens de controlebezoeken zullen de volgende onderdelen met betrekking tot het Besluit bodem-
kwaliteit worden beoordeeld: 
- de monsterneming, indien door de producent uitgevoerd. 1x per 3 jaar wordt één volledige 

monsterneming ofwel door een daartoe erkende instelling uitgevoerd, ofwel geheel onder ver-
antwoordelijkheid van de certificatie-instelling uitgevoerd (zie A.7.3.2.2). Indien de onderzoeks-
frequentie 1x per jaar bedraagt, worden de overige monsters geheel of gedeeltelijk genomen 
in aanwezigheid van de certificatie-instelling. Indien de onderzoeksfrequentie hoger is dan 1x 
per jaar, wordt naast de hiervoor genoemde driejaarlijkse monsterneming ten minste 1x per 
jaar een (deel van een) monster genomen in aanwezigheid van de certificatie-instelling; 

- de analyse, indien door de producent uitgevoerd. Indien het een verkorte meetmethode be-
treft, dient één maal per jaar te worden geverifieerd door middel van een enkele meting of de 
vastgestelde relatie nog steeds geldt;  

- de toetsing, indien door de producent uitgevoerd.  
 
A.8.4  Aanvullend onderzoek 

Indien naar het oordeel van de certificatie-instelling, naar aanleiding van klachten van derden en/of 
verificatie van de resultaten van de productiecontrole, gerede twijfel is omtrent het voldoen van wa-
terbouwsteen aan de eisen gesteld in A5, kan de certificatie-instelling besluiten de betreffende wa-
terbouwsteen aan een volledig (alle componenten) of gedeeltelijk onderzoek te onderwerpen, een 
en ander voor rekening van de certificaathouder.  
 
Het onderzoek dient op drie monsters, elk bestaande uit ten minste 6 grepen, te worden uitge-
voerd. Hierbij dient de greepgrootte zoals vermeld in D.3.2 te worden aangehouden. Tot afkeur 
wordt overgegaan als geldt voor: 
 
- N-bouwstof en V-bouwstof: 

waarin x het rekenkundig gemiddelde is van de drie waarnemingen en T de toetsingswaarde. 
 

Toelichting 
Als klacht van derden wordt beschouwd een klacht op grond van uitgevoerd samenstellings- 
of uitloogonderzoek. 

 
Het onderzoek mag betrekking hebben op een deel van een grotere partij, mits dit deel ten minste 
10.000 ton bedraagt. 

 T1,4x •>  (3) 
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Bijlage B  Tabellen behorend bij bijlage A 
 
 
Tabel B1: Korrelverdelingsgrenzen voor V-bouwstof 

 

zeefmaat 
[mm] 

norm maximale zeefdoorval 
door zeef [% m/m] 

90 mm NEN-EN 13383-2 90 

63 mm NEN-EN 13383-2 60 

45 mm NEN-EN 933-2 35 

31,5 mm NEN-EN 933-2 10 

16 mm NEN-EN 933-2 5 

 
 

Tabel B2: Onderzoeksfrequentie per component, bij 5 waarnemingen.  
 

Waarde voor k bij 
5 waarnemingen 1) 

Minimaal aantal te onderzoeken partijen 

k > 6,12 1 per 3 jaar 

4,67 < k ≤ 6,12 1 per jaar 

2,74 < k ≤ 4,67 1 op 10 partijen 

minstens 5 per 3 jaar 

1,46 < k ≤ 2,74 1 op 4 partijen 

minstens 10 per 3 jaar 

0,69 < k ≤ 1,46 1 op 2 partijen 

minstens 5 per  jaar 

k ≤ 0,69 2) partijkeuring 

minstens 10 per jaar 
1) Indien meer waarnemingen worden getoetst dan veran-

deren de klassegrenzen. Waarden voor 6 t/m 10 waar-
nemingen zijn opgenomen in tabel B3. 

2) Toetsing aan k èn toetsing van de waarneming aan de 
toetsingswaarde. Overstappen naar een lagere onder-
zoeksfrequentie is toegestaan indien toetsing aan k voor 
10 waarnemingen, waarvan er minimaal 5 in dit regime 
zijn verkregen, leidt tot k > 0,44. 
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Tabel B3: Grenzenregimes voor de k-factor van 5 t/m 10 waarnemingen. 
 

aantal waarnemingen (n) 

k met % dat 
voldoet 

n = 5 n = 6 n = 7 n = 8 n = 9 n = 10 

k (90/50) 0,69 0,60 0,54 0,50 0,46 0,44 

k (90/70) 1,46 1,32 1,22 1,16 1,11 1,07 

k (90/90) 2,74 2,49 2,33 2,22 2,13 2,07 

k (90/99) 4,67 4,24 3,97 3,78 3,64 3,53 

k (90/99,9) 6,12 5,56 5,20 4,96 4,77 4,63 
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Bijlage C  Onderbouwing beoordelingsrichtlijn BRL 9312 
 

C.1  Bemonstering waterbouwsteen (Onderbouwing D.3.2) 
Voor gesteenten die niet op basis van de samenstelling worden gescheiden of zijn te scheiden, 
geldt het volgende: 
Voor een statische partij waterbouwsteen afkomstig van één wingebied kan worden aangenomen 
dat de samenstelling van de buitenste laag identiek is aan die van de gehele partij. Bij de monster-
neming kan daarom worden volstaan met monsterneming van de buitenste laag van de statische 
partij.  
Mogelijke variatie van de samenstelling met de korrelgrootte wordt tijdens het toelatingsonderzoek 
beoordeeld (zie D.1.3.1). 
 
In het geval dat waterbouwsteen wordt beoordeeld met de kolomproef zal, gezien de grootte van 
de individuele steenstukken, monsterneming conform een N-bouwstof leiden tot onnodig grote 
monsters. Om dit te voorkomen zal de monsterneming van waterbouwsteen, in afwijking van NVN 
7301/7302, altijd als V-bouwstof geschieden, ongeacht het voorgenomen uitloogonderzoek.  

 
C.2  Bepaling van de emissie  (Onderbouwing van A.7.3.4) 

De toepassingsomstandigheden van de waterbouwsteen in een natuurlijke, waterige omgeving is 
het meest vergelijkbaar met de belangrijkste condities van de laboratorium diffusieproef. Het meest 
voor de hand ligt dan ook het waterbouwsteen als vormgegeven bouwstof te beoordelen. 
 
Het Besluit bodemkwaliteit staat toe dat V-bouwstoffen kunnen worden beoordeeld als zijnde een 
N-bouwstof. Een producent kan dan ook kiezen voor de kolomproef in plaats van de diffusieproef 
voor de bepaling van de eigenschappen. 
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Bijlage D Monsternemingsplan Waterbouwsteen, behorende bij bijlage A 
 
D.1  ALGEMEEN 
 
D.1.1  Monsternemingsplan 

De opzet en inhoud van deze bijlage, monsternemingsplan waterbouwsteen, is afgeleid van para-
graaf 6 van NVN 7301 t/m NVN 7303. Bij het opstellen van een monsternemingsplan op basis van 
NVN 7301-7303 dient het gestelde in deze bijlage in acht te worden genomen. 

 
D.1.2  Doel monsterneming 

Het verkrijgen van een representatief monster voor het kunnen uitvoeren van onderzoek in het ka-
der van het Besluit bodemkwaliteit. 

 
D.1.3  Plaats monsterneming 

Er is onderscheid te maken in twee typen onderzoek, te weten toelatingsonderzoek en de produc-
tiecontrole. De monsterneming en het aantal te nemen monsters wordt hierop afgestemd. De 
plaats van monsterneming dient te worden vastgelegd in de rapportage. 

 
D.1.3.1 Toelatingsonderzoek 

Met betrekking tot het toelatingsonderzoek zal op verschillende plaatsen in het wingebied van ge-
sprongen materiaal, uit de tussenopslag en/of depot (van gereed product) aselect materiaal wor-
den genomen dat representatief is voor de waterbouwsteenproductie voor maximaal 3 jaar. Het 
geologisch dossier en het winplan dient bij de monsterneming een leidraad te zijn.  
In ieder geval zullen de minst grove c.q. lichtste en de zwaarste sortering, die (regelmatig) wordt 
geproduceerd, in de monsterneming worden meegenomen. Dit biedt de mogelijkheid na te gaan of 
er sprake is van verschil in samenstelling en emissie afhankelijk van de afmeting van de geprodu-
ceerde waterbouwsteen. 

 
D.1.3.2 Productiecontrole 

In het kader van de productiecontrole zal de monsterneming zo dicht mogelijk bij het punt van be-
lading plaatsvinden, dan wel op een plaats die daarvoor representatief is. 

 
D.2  MATERIAAL 
 
D.2.1  Aard van materiaal 

Waterbouwsteen kan beoordeeld worden als zowel een V-bouwstof als een N-bouwstof (zie 
A.5.1.3). Indien waterbouwsteen voldoet aan de definitie van V-bouwstof, kan het echter ook wor-
den beoordeeld als een N-bouwstof (zie C.2).  
 
Aan de hand van het geologisch dossier wordt vastgesteld of de waterbouwsteen die vrijkomt een 
homogene samenstelling heeft. Bij een homogene samenstelling kan D.3.2 worden aangehouden.  
 
Bij een heterogene samenstelling, waarbij de gesteenten moeilijk zijn te onderscheiden, moet wa-
terbouwsteen als een N-bouwstof worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. Indien 
gesteenten zijn te scheiden, dient het onderzoek per gesteente en/of fractie plaats te vinden.  

 
D.2.2  Partijgrootte 
 
D.2.2.1 Toelatingsonderzoek 

Voor het toelatingsonderzoek wordt het gehele wingebied (incl. depots) in beschouwing genomen 
en als zodanig als meerdere partijen beschouwd, representatief voor de waterbouwsteenproductie 
voor maximaal drie jaar. Deze meerdere partijen worden steekproefsgewijs en aselect bemon-
sterd. De partijen dienen ter plaatse te worden gedefinieerd, gebruik makend van het geologisch 
dossier, waarbij de grootte zal worden bepaald of geschat. De partijgrootte dient minimaal 500 ton 
te zijn. 

 



Nationale beoordelingsrichtlijn 9312 "Waterbouwsteen voor toepassing in GWW-werken" d.d. 30-10- 2012 
 

 
 

 
34 

 

D.2.2.2 Productiecontrole 
Voor de productiecontrole worden als partijgrootte één of meer scheepsladingen in beschouwing 
genomen, met een minimum van 2000 ton en een maximum van 10.000 ton. 

 
D.3  MONSTERNEMING 
 
D.3.1  Wijze van monsterneming 

De grepen dienen aselect te worden genomen, dat wil zeggen: 
- gespreid in de tijd bij monsterneming vanuit materiaalstromen, en  
- gespreid in plaats bij monsterneming uit statische partijen.  
Indien voldoende grepen voor een monster zijn verzameld, kunnen de grepen worden samenge-
voegd tot een monster.  
De wijze van monsterneming zal moeten worden afgestemd op de afmetingen van de steenstuk-
ken van de te bemonsteren sortering. 

 
D.3.2  Uitvoering 

Betreffende het onderzoek aan waterbouwsteen moet minimaal worden voldaan aan de onder-
staande tabel: 

 

onderzoek aantal grepen 
per monster 

greepgrootte monstergrootte aantal monsters 

Toelating 16 V-bouwstof:  
   ≥ 1 (deel van) 
   steenstuk én 
   ≥ 1 kg 
N-bouwstof: 
   ≥ 4 kg 

V-bouwstof:  
   ≥ 16 (delen van) 
   steenstukken 
 
N-bouwstof: 
   ≥ 64 kg  

5 in duplo 
(2 per partij) 

Productie-
controle 

32(1) V-bouwstof:  
   ≥ 1 (deel van) 
   steenstuk én 
   ≥ 1 kg 
N-bouwstof: 

   ≥ 2 kg 

V-bouwstof:  
   ≥ 32 (delen van) 
   steenstukken 
 
N-bouwstof: 

   ≥ 64 kg  

1 in enkelvoud 
(zie D.2.2.2) 

 
(1) Indien k > 2,74 (voor alle componenten) dan kan het aantal grepen voor de productiecontrole 
worden teruggebracht tot 8. 

 
De individuele grepen moeten van ongeveer gelijke grootte zijn (± 25 %m/m). De wijze van be-
monstering is onafhankelijk van de uit te voeren uitloogproef, maar wel afhankelijk van het voldoen 
aan definitie A.2.1 of A.2.2. 
 
Het verdient de voorkeur om vanuit materiaalstromen te bemonsteren conform NVN 7301, eventu-
eel op basis van NVN 7303 (V-bouwstof). Indien dit niet mogelijk is, dient uit statische partijen te 
worden bemonsterd conform NVN 7302, eventueel op basis van NVN 7303. Het is hierbij toege-
staan om hiertoe alleen de buitenste laag van de opgeslagen partij in beschouwing te nemen (zie 
C.1). 

 
D.4  MONSTERVOORBEHANDELING 
 

De hieronder beschreven methode van monstervoorbehandeling is afgeleid van NVN 7310 t/m 
NVN 7313. 
 

D.4.1  Handelingen vóór het uitvoeren van de proeven 
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D.4.1.1 Voorafgaande aan transport (in het wingebied) 
Indien het monster vele malen groter is dan de voor transport naar het laboratorium te hanteren 
hoeveelheid, dan mag van het monster een representatief deel worden genomen door gebruik te 
maken van een monsterverdeler en/of geschikte breker(s) conform NVN 7312 en NVN 7313. In 
het geval van zeer grote individuele steenstukken is het toegestaan op geschikte wijze hiervan een 
kleiner deel te nemen. De wijze waarop de grepen en monsters worden verkleind, dient te worden 
beschreven in de rapportage. 

 
D.4.1.2 Verpakking 

De monsters dienen voor transport te worden verpakt in kunststof emmers die met deksels kunnen 
worden afgesloten en verzegeld kunnen worden. De monsters dienen van een codering te worden 
voorzien. 

 
D.4.1.3 Opslag 

Indien het gehalte van organische componenten moet worden bepaald, dient het materiaal gekoeld 
te worden opgeslagen (4 ±2°C) voor een periode van ten hoogste 7 dagen in verband met optre-
dende verliezen door verdamping en/of biologische afbraak.  
In de overige gevallen dienen de monsters verpakt bij kamertemperatuur te worden bewaard tot ze 
worden onderzocht. 

 
D.4.1.4 Transport 

De omstandigheden tijdens transport, ook wel monsteroverdracht genoemd, moeten in overeen-
stemming zijn met de bewaaromstandigheden (D.4.1.2/ D.4.1.3). Het transport dient vergezeld te 
gaan van een overdrachtsformulier, waar in ieder geval de gegevens van het monster zijn vermeld. 
NEN 5861 dient gehanteerd te worden. 

 
D.4.2  Gereed maken monsters voor analyse/proeven 

Ten behoeve van bepaling anorganische componenten 
In het laboratorium dient het materiaal, indien nodig, te worden voorbehandeld volgens NVN 7312, 
8.4 (grofkorrelig materiaal) of 8.6 (vormgegeven materiaal). 
Het is voor de uitvoering van de diffusieproef toegestaan los en aanhangend materiaal te verwijde-
ren door het oppervlak licht te borstelen. 

 
Ten behoeve van bepaling organische componenten 
In het laboratorium dient het materiaal te worden voorbehandeld volgens NVN 7313, 8.3 (grofkor-
relig materiaal) of 8.4 (vormgegeven materiaal). 
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Bijlage E Beoordeling meetresultaten 
 

Gedurende de verlading dan wel de productie van waterbouwsteen worden per 10.000 ton 5 deel-
monsters genomen en onderzocht, een en ander zoals omschreven in 7.3.4 en tabel 1 van deze 
beoordelingsrichtlijn. Zowel de afzonderlijke meetresultaten van de deelmonsters als de combinatie 
van de meetresultaten van de deelmonsters tot een monster worden beoordeeld. 

 
E.1.  Deelmonsters 

De resultaten van de deelmonsters worden beoordeeld met behulp van actiegrenzen om na te 
gaan of er sprake is van mogelijke grote afwijkingen die corrigerende maatregelen door de produ-
cent noodzakelijk maken. De beoordeelde eigenschappen betreffen: 
- korrelverdeling van een grove sortering; 
- gemiddelde massa van een lichte of zware sortering geleverd in de categorie A.  

 
E.1.1  Actiegrenzen 

De actiegrenzen zijn afgeleid van de eisen zoals genoemd in NEN-EN 13383-1 dan wel de eigen 
productspecificatie. De actiegrenzen zijn gebaseerd op de grootte van de mogelijke fundamentele 
fout bij het nemen van monsters. De eisen van de norm en de actiegrenzen zijn per sortering op-
genomen in tabellen E1 en E2.  
Indien de eis een bovengrens (anders dan 100%) betreft, ligt de actiegrens daarboven. De actie-
grens voor een ondergrens (anders dan 0%) ligt daaronder. 
 
Voor afwijkende sorteringen wordt, in overleg met de certificatie-instelling een aangepaste actie-
grens gebruikt. 

 
E.2  Combinatie van resultaten van deelmonsters 

Elke keer dat de resultaten van een deelmonster beschikbaar komen, worden deze rekenkundig 
samengevoegd met de resultaten van de voorgaande 4 deelmonsters om te beoordelen of aan de 
eisen wordt voldaan. Op deze wijze wordt het voortschrijdend gemiddelde verkregen van de vol-
gende eigenschappen: 
- korrelverdeling van de grove sortering; 
- massaverdeling van de lichte en zware sortering (maximaal 5xM stenen, zie 7.3.4.1) gele-

verd in de categorie A of B; 
- gemiddelde massa van de lichte en de zware sortering (maximaal 5xM stenen, zie 7.3.4.1) 

geleverd in de categorie A. 
 
E.2.1  Toetsing 

Zolang het voortschrijdend gemiddelde binnen de door NEN-EN 13383-1 dan wel door de eigen 
productspecificatie aangegeven eisen blijft, voldoet de geleverde waterbouwsteen.  

 
E.2.2  Actiegrenzen 

Ook voor het voortschrijdend gemiddelde van de korrelverdeling van de grove sorteringen en de 
gemiddelde massa van de lichte en de zware sorteringen gelden actiegrenzen. Deze liggen echter 
binnen of zijn gelijk aan de eisen van norm of productspecificatie. De aangehouden marge is ook in 
dit geval gebaseerd op de mogelijke fundamentele fout door monsterneming. De tabellen E3 en E4 
geven eisen en actiegrenzen voor de betreffende eigenschappen van elke sortering.  
 
Voor afwijkende sorteringen wordt, in overleg met de certificatie-instelling een aangepaste actie-
grens gebruikt. 

 
E.3  Corrigerende maatregelen 

Een overschrijding van een actiegrens dient gevolgd te worden door een verdubbeling van de fre-
quentie van monsterneming van minimaal 1 per 2000 naar (minimaal) 1 per 1000 ton waterbouw-
steen, zo nodig in combinatie met een corrigerende maatregel in de procesvoering, totdat de ge-
meten waarde weer binnen de actiegrenzen ligt. 
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Tabel E1 Eisen en actiegrenzen voor de zeefdoorval van de deelmonsters van de grove sorteringen 

 

 

zeef 

sortering 

45/125 mm 63/180 mm 90/250 mm 45/180 mm 90/180 mm 

eisen actie-
grenzen 

eisen actie-
grenzen 

eisen actie-
grenzen 

eisen actie-
grenzen 

eisen actie-
grenzen 

¨ 360 mm 

¨ 250 mm 

¨ 180 mm 

¨ 125 mm 

¨ 90 mm 

¨ 63 mm 

C 45 

C 31,5 

C 22,4 

 

 

98-100 

90-100 

 

0-50 

0-15 

 

0-5 

 

 

95-100 

87-100 

 

0-53 

0-17 

 

0-6 

 

98-100 

90-100 

 

0-50 

0-15 

 

0-5 

 

95-100 

87-100 

 

0-53 

0-17 

 

0-6 

98-100 

90-100 

 

0-50 

0-15 

 

0-5 

95-100 

87-100 

 

0-53 

0-17 

 

0-6 

 

98-100 

90-100 

 

 

0-50 

0-15 

 

0-5 

 

95-100 

87-100 

 

 

0-53 

0-17 

 

0-6 

 

98-100 

80-100 

 

0-20 

 

0-5 

 

95-100 

78-100 

 

0-22 

 

0-6 

 
 
Tabel E2 Eisen en actiegrenzen voor de gemiddelde massa van de deelmonsters van de lichte en 

zware sorteringen in de categorie A 

sortering [kg] gemiddelde massa [kg] 

 eisen actiegrenzen 
5 – 40 
10 - 60 
40 - 200 
60 - 300 
15 - 300 
300 - 1000 
1000 - 3000 
3000 - 6000 
6000 - 10000 
10000 – 15000 

10 - 20 
20 - 35 

  80 - 120 
120 - 190 
  45 - 135 
540 - 690 

1700 - 2100 
4200 - 4800 
7500 - 8500 

12000 - 13000 

  8 - 22 
18 - 37 

  73 - 127 
110 - 200 
  39 - 141 

1) 
1) 
1) 
1) 
1) 

1) Afhankelijk van het productieproces van de producent zullen in overleg met de certificatie-instelling 
actiegrenzen worden gedefinieerd voor de zware sorteringen. 
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Tabel E3 Eisen en actiegrenzen voor de zeefdoorval van de 5 gecombineerde deelmonsters van de 
grove sorteringen 

 

 

zeef 

sortering 

45/125 mm 63/180 mm 90/250 mm 45/180 mm 90/180 mm 

eisen actie-
grenzen 

eisen actie-
grenzen 

eisen actie-
grenzen 

eisen actie-
grenzen 

eisen actie-
grenzen 

¨ 360 mm 

¨ 250 mm 

¨ 180 mm 

¨ 125 mm 

¨ 90 mm 

¨ 63 mm 

C 45 

C 31,5 

C 22,4 

 

 

98-100 

90-100 

 

0-50 

0-15 

 

0-5 

 

 

98-100 

93-100 

 

0-48 

0-14 

 

0-5 

 

98-100 

90-100 

 

0-50 

0-15 

 

0-5 

 

98-100 

93-100 

 

0-48 

0-14 

 

0-5 

98-100 

90-100 

 

0-50 

0-15 

 

0-5 

98-100 

93-100 

 

0-48 

0-14 

 

0-5 

 

98-100 

90-100 

 

 

0-50 

0-15 

 

0-5 

 

98-100 

93-100 

 

 

0-48 

0-14 

 

0-5 

 

98-100 

80-100 

 

0-20 

 

0-5 

 

98-100 

83-100 

 

0-18 

 

0-5 

Voor de sortering 90/180 mm geldt, dat ten minste 80 % m/m tussen de zeefmaten 90 en 180 mm dient te liggen. 
 
 
Tabel E4 Eisen en actiegrenzen voor de gemiddelde massa van de 5 gecombineerde deelmonsters 

van de lichte en zware sorteringen in de categorie A 
 

sortering [kg] gemiddelde massa [kg] 

 eisen actiegrenzen 
5 - 40 
10 - 60 
40 - 200 
60 - 300 
15 - 300 
300 - 1000 
1000 - 3000 
3000 - 6000 
6000 - 10000 
10000 - 15000 

10 - 20 
20 - 35 

  80 - 120 
120 - 190 
  45 - 135 
540 - 690 

1700 - 2100 
4200 - 4800 
7500 - 8500 

12000 - 13000 

11 - 19 
22 - 33 

  86 - 114 
128 - 182 
  50 - 130 

1) 
1) 
1) 
1) 
1) 

1) Afhankelijk van het productieproces van de producent zullen in overleg met de certificatie-instelling 
actiegrenzen worden gedefinieerd voor de zware sorteringen. 
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Bijlage F Gemeenschappelijk toelatingsonderzoek en verificatie 
 
De paragraafnummering in deze bijlage komt overeen met de nummering in bijlage A. Deze bijlage bevat 
aanvullende bepalingen voor gemeenschappelijk toelatingsonderzoek en gemeenschappelijke verificatie van 
een cluster van bedrijven in aanvulling op bijlage A. Deze bijlage is niet van toepassing op de certificering van 
civieltechnische eigenschappen. 
 
F.3  PROCEDURE TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN KWALITEITSVERKLARING 
 
F.3.0  Certificering van een cluster 

Certificering van een cluster zal overeenkomstig 6.1 plaatsvinden. Resultaten van afzonderlijke 
productielocaties worden hiertoe rekenkundig samengevoegd ter beoordeling. 

 
F.3.1  Toelatingsonderzoek 

 
Toetreding tot een cluster 
Elk bedrijf dat (met een verwerkingsinstallatie) wil toetreden tot een cluster dient het toelatingson-
derzoek, conform A.8.1.1, zelf uit te (laten) voeren. Bij een positief resultaat, dat resulteert in gelijke 
onderzoeksfrequentie als vastgelegd in het cluster, kan het bedrijf (met de verwerkingsinstallatie) in 
het cluster worden opgenomen. 
 
Indien (historische) gegevens beschikbaar zijn van het materiaal afkomstig uit het wingebied, be-
paald overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit en waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de eisen, 
kan worden volstaan met een verificatieonderzoek (zie A.8.1.1.1). 
  
Een verificatieonderzoek omvat de onderdelen zoals genoemd in A.5.1, waarbij slechts één mon-
ster wordt onderzocht (overeenkomstig de productiecontrole). Het resultaat van het verificatieon-
derzoek in combinatie met het toelatingsonderzoek van het cluster leidt tot de onderzoeksfrequen-
tie van het cluster na toelating van de nieuwe productielocatie. 

 
F.3.4   Vermelding in het KOMO® productcertificaat  

Binnen het cluster wordt een clusterbeheerder aangewezen, die het verloop van de onderzoeken 
beheert. Iedere productielocatie in het cluster krijgt een eigen KOMO productcertificaat conform 
3.4 en A.3.4. 

 
F.7  EISEN TE STELLEN AAN DE PRODUCENT 
 
F.7.1  Kwaliteitssysteem 

 
In het geval van certificering van een cluster dienen de afspraken met betrekking tot de taken, ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden van de clusterbeheerder en de individuele deelnemers te 
worden vastgelegd. 
 

F.7.3  Interne kwaliteitszorg 
 
F.7.3.2.1 Monsterneming toelatingsonderzoek 

De monsterneming voor een cluster in het kader van het toelatingsonderzoek dient conform 
A.7.3.2.1 te worden uitgevoerd, at random over het cluster verdeeld. 

 
F.7.3.2.2 Monsterneming productiecontrole 

De monsterneming voor een cluster in het kader van de productiecontrole dient conform A.7.3.2.2. 
te worden uitgevoerd, at random over de cluster verdeeld. 
 

F.7.3.5.2 Initiële keuringsfrequentie  
 De initiële keuringsfrequentie wordt bepaald op basis van de resultaten van het toelatingsonder-

zoek voor het cluster. Voor niet-kritische parameters is hiermee de initiële keuringsfrequentie vast-
gesteld voor het gehele cluster. 

 



Nationale beoordelingsrichtlijn 9312 "Waterbouwsteen voor toepassing in GWW-werken" d.d. 30-10- 2012 
 

 
 

 
42 

 

 Voor kritische parameters dienen per productielocatie aanvullende onderzoeken verricht te worden, 
zodat in totaal 5 waarnemingen beschikbaar zijn per productielocatie voor iedere kritische parame-
ter. Op basis van deze 5 waarnemingen wordt per productielocatie de initiële keuringsfrequentie 
voor de kritische parameters vastgesteld. 

 
  Toelichting 

Niet-kritische parameters zijn parameters met een onderzoeksfrequentie van 1x per jaar of 
1x per 3 jaar. 

 
F.7.3.5.3 Onderzoeksfrequentie na toekenning van het productcertificaat  
 Voor kritische parameters wordt de onderzoeksfrequentie vastgesteld per productielocatie conform 

A.7.3.5.3. 
 
 Voor niet-kritische parameters wordt de gezamenlijke onderzoeksfrequentie vastgesteld conform 

A.7.3.5.3. Hierbij dient het “startbestand” van het gemeenschappelijke toelatingsonderzoek over 
een periode van ten hoogste 3 jaar volledig te zijn ververst. 

 
 Aan de hand van een voortschrijdende k-waarde of middels de gamma-regeling zoals 

beschreven in A.7.3.5.1 wordt per parameter getoetst of de betreffende parameter nog steeds 
niet-kritisch is. Zodra een parameter niet meer niet-kritisch blijkt te zijn, vervalt de gemeen-
schappelijke verificatie voor de betreffende parameter en moeten alle aan de cluster deelne-
mende productie-eenheden overgaan op individuele productiecontrole voor de betreffende pa-
rameter. De meest recente resultaten van het gemeenschappelijke verificatiebestand dienen in 
dat geval als startbestand voor de individuele productie-eenheden. 

 
 Een deelnemer aan het cluster kan vrijwillig kiezen om ook de niet-kritische parameters 

individueel te toetsen. Ook in dat geval mogen de meest recente resultaten van het gemeen-
schappelijke verificatiebestand worden gebruikt als startbestand voor de individuele toetsing. 

 
F.7.6.4 Geologisch Dossier 

Bij clustering dient voor het wingebied/de wingebieden één geologisch dossier beschikbaar te zijn, 
op basis waarvan kan worden beoordeeld of binnen een cluster vergelijkbare producten, qua mili-
euhygiënische eigenschappen, beschikbaar zijn. 

 
 
F.8  EXTERNE CONTROLE 
 
F.8.1.2 Controlebezoeken 

In het geval van een cluster zal elke verwerkingsinstallatie conform 8.1.2 en A.8.1.2 worden be-
zocht. 
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Bijlage G voorbeeld van een KOMO® productcertificaat voor waterbouwsteen 
 
 
 
 

 
nummer :  
   
uitgegeven :  
   
geldig tot :  
   
vervangt :  

WATERBOUWSTEEN 
Product - sortering conform NEN-EN 13383-1 
voor toepassing als (N/V)-bouwstof 
 

 

 
ondertekening 

KOMO® productcertificaat 

Producent     Wingebied     Leverancier 
 
 
 
Verklaring van (naam certificatie-instelling): 
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9312: [datum] afgegeven door (naam certificatie-instelling)l., conform het (naam 
certificatie-instelling)l. Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering. 
 
(naam certificatie-instelling)l verklaart dat 
• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde waterbouwsteen bij aflevering voldoet 

aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische en milieuhygiënische specificaties, mits waterbouwsteen voor-
zien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. 

• met inachtneming van het bovenstaande waterbouwsteen in zijn toepassing voldoet aan de relevante eisen van het 
Besluit bodemkwaliteit. 

• voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht 
van de gebruiker aan het bevoegd gezag. 

 
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu  erkend certificaat, indien het 
certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de websites van SBK: 
www.bouwkwaliteit.nl en Bodem+: www.bodemplus.nl.  
 

CERTIFICATIE INSTELLING 

 
Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl 
De gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij (naam certificatie-instelling)l te informeren of dit document nog 
geldig is. Raadpleeg eventueel de website van (naam certificatie-instelling). 

 

Beoordeeld is: 
. kwaliteitssysteem 
. product 
Periodieke controle 

 

Besluit bodemkwaliteit 

 
Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden.  

http://www.bouwkwaliteit.nl
http://www.bodemplus.nl
http://www.komo.nl
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voorbeeld van een KOMO® productcertificaat voor waterbouwsteen - pagina 2 
Technische specificaties: 
Waterbouwsteen voor toepassing in GWW werken voldoet aan: 
- NEN-EN 13383-1:2002, 
- NEN 5180:2004, 
- de productspecificaties van de producent voor zover van toepassing volgens de beoordelingsrichtlijn. 
 
 
Nadere informatie betreffende de gecertificeerde producteigenschappen, waaronder de dichtheid, is bij de producent op te vragen. 
 
Milieuhygiënische specificaties: Toepassingsvoorwaarden: 
De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig 
AP04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig 
AP04-U van waterbouwsteen voldoen aan de in bijlage A van de 
Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale waarden. 
 

Waterbouwsteen dient te worden toegepast conform de markering op 
de afleveringsbonnen, waarin het toepassingsgebied staat 
aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd. 
 
Waterbouwsteen dient te worden toegepast in overeenstemming met 
artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, 
zorgplicht en herneembaarheid). 
 

 

Certificatiemerk: 
 

 

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op het 
verlaaddocument van de op basis van BRL 9312 gecertificeerde waterbouwsteen. 
 
Het verlaaddocument dient tevens als bewijs van oorsprong conform RAW 2010. 
 
De leverancier stelt géén verlaaddocumenten op. 
 
Voorts vermeldt elk door de producent opgesteld verlaaddocument: 

- naam en adres van de producent 
- naam van het schip of bij transport per as het kenteken 
- naam van het product (petrografische aanduiding plus 
sortering) 

- geleverde hoeveelheid 
- datum van belading 
- naam van de leverancier  

- het betreffende eisenstellende document (NEN EN 13383-1) 
- klasse-indeling (vormgegeven bouwstof / niet-vormgegeven 
bouwstof) 

- wingebied 
- nummer van het productspecificatieblad 
- nummer van dit certificaat 
- bij transport per as: serienummer van het verlaaddocument 
 

 
Dit certificaat is geldig tot aan het eerste moment dat (een deel van) de lading: 
a) wordt gelost, of 
b) wordt overgeslagen met als doel de lading in afzonderlijke, opgesplitste partijen verder te leveren. 
 

 
Wenken voor de gebruiker: 
 
1. Bij aflevering inspecteren of: 

 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat; 
 1.2   de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld; 
 1.3   het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven; 
 1.4   het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont; 
 1.5   voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" 

genoemde normen. 
 
2 Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de 

producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met (naam certificatie-instelling). 
 
3.  Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse. 
 
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 
 
5. Het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering aan 

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door 

het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
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Bijlage H Overeenkomst tussen producent en leverancier 
 
De producent is in het kader van de certificering van waterbouwsteen verantwoordelijk voor de productkwali-
teit gedurende het transport tot aan het eerste moment dat (een deel van) de lading wordt gelost of 
overgeslagen. Aangezien het transport veelal wordt georganiseerd door een leverancier, dient de producent 
met deze leverancier een overeenkomst te sluiten waarin de onderlinge verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden worden geregeld. 
 
De overeenkomst tussen producent en leverancier bevat ten minste de volgende onderdelen: 
 
- De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van producent en leverancier in het kader van de 

kwaliteitsborging dienen te worden vastgelegd, inclusief eventuele specifieke verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van personeel. Indien de producent akkoord gaat met onderaanneming door de leve-
rancier aan andere leveranciers dienen ook hiervoor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden te 
worden vastgelegd, inclusief eventuele nadere afspraken. 

 
- In de overeenkomst wordt namens de leverancier een directievertegenwoordiger aangewezen, die 

ongeacht zijn andere verantwoordelijkheden, duidelijk omschreven bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden heeft om te bewerkstelligen dat voldaan wordt aan de bepalingen van deze beoordelings-
richtlijn. De directievertegenwoordiger zal in eerste instantie degene zijn die de contacten met de pro-
ducent en de certificatie-instelling onderhoudt. 

 
- Maatregelen ter voorkoming van ongewenste vermenging of verontreiniging van producten. 
 
- Wijze waarop specificaties ten behoeve van de productie tussen leverancier en producent worden 

gecommuniceerd. 
 
- Wijze waarop verlaaddocumenten, productspecificatiebladen en certificaten aan de afnemer worden 

verstrekt. 
 
- Door de leverancier ontvangen klachten met betrekking tot werkzaamheden door of ten behoeve van 

de producent dienen onverwijld aan de producent te worden doorgegeven. De producent is verant-
woordelijk voor  de afhandeling van deze klachten. 

 
- Wijze waarop de producent de leverancier beoordeelt. Hierbij dient jaarlijks door de producent bij 

iedere leverancier ten minste 1 beoordeling te worden uitgevoerd om na te gaan of de leverancier nog 
aan de gestelde eisen (bestaande uit deze beoordelingsrichtlijn en de overeenkomst tussen producent 
en leverancier) voldoet. Dit aantal van 1 beoordeling per jaar is onafhankelijk van het aantal productie-
locaties waarvoor de leverancier bij de desbetreffende producent op een certificaat wordt vermeld. 
Door de producent wordt van iedere beoordeling een verslag opgesteld dat bij het eerstvolgende contro-
lebezoek ter beoordeling aan de certificatie-instelling wordt voorgelegd. Eventuele geconstateerde tekort-
komingen worden tussen producent en leverancier afgehandeld. 

 
- De leverancier dient zich aan het gestelde in deze beoordelingsrichtlijn te verplichten. De leverancier kan 

door de certificatie-instelling worden aangesproken op zijn werkwijze en de certificatie-instelling kan al 
dan niet aangekondigde controlebezoeken bij de leverancier uitvoeren. 
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Bijlage I Certificering van een opslaglocatie 
 
Indien gewenst is het mogelijk om waterbouwsteen afkomstig van een opslaglocatie anders dan op de 
productielocatie te certificeren. In deze bijlage worden de paragrafen genoemd uit de beoordelingsrichtlijn 
waaraan in dit geval geen, andere of aanvullende eisen worden gesteld. Indien een paragraaf niet in deze 
bijlage wordt genoemd is de desbetreffende paragraaf onverminderd van kracht voor de certificering van een 
opslaglocatie. 
 
De hoofdstukindeling van deze bijlage bij de BRL Waterbouwsteen komt overeen met die van de BRL zelf. 
 
I.1 Inleiding 

De eisen opgenomen in Bijlage A zijn niet van toepassing bij opsplitsing en uitlevering van gecertifi-
ceerde partijen waterbouwsteen op opslaglocaties. Indien materiaal afkomstig van verschillende 
oorspronkelijke productielocaties wordt opgebulkt dient volledig onderzoek conform Bijlage A te 
worden uitgevoerd op het opgebulkte materiaal. 

 
I.2.13 Producent 

In geval van een opslaglocatie wordt onder producent verstaan: de exploiteur van de opslaglocatie 
onder wiens verantwoordelijkheid materiaal wordt opgesplitst of opgebulkt en wordt afgeleverd. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn de eigenaar van de opslaglocatie of de oorspronkelijke producent. 

 
I.5 BESLUIT BODEMKWALITEIT GERELATEERDE EISEN 

Hoofdstuk 5 is niet van toepassing bij opsplitsing en uitlevering van gecertificeerde partijen water-
bouwsteen op opslaglocaties. Indien materiaal afkomstig van verschillende oorspronkelijke produc-
tielocaties wordt opgebulkt, is hoofdstuk 5 onverminderd van kracht. 

 
I.7.1.3.3 Kennis van de grondstoffen 

Par. 7.1.3.3 is niet van toepassing. 
 

I.7.1.4 Productiemanagement 
In aanvulling op 7.1.4 dienen maatregelen om ontmenging en verbrijzeling tegen te gaan expliciet in 
een procedure te worden vastgelegd. 

 
I.7.2 Procesbeheersing 

Uitgegaan wordt van een proces, waarbij waterbouwsteen niet wordt verkleind. Indien verkleining wel 
plaatsvindt, kunnen door de certificatie-instelling nadere eisen worden gesteld. 

 
I.7.3.2 Interne kwaliteitscontrole 

Indien materiaal wordt gesplitst kan voor vaststelling van de producteigenschappen gebruik gemaakt 
worden van door de oorspronkelijke producent opgestelde productspecificaties en wordt de interne 
kwaliteitscontrole beperkt tot een controle op ontmenging en verbrijzeling bij iedere levering. 
 
In geval van opbulking kan de interne kwaliteitscontrole worden beperkt tot de onderdelen 1 tot en met 
7 van tabel 1 en kan voor de vaststelling van de overige producteigenschappen (onderdelen 8 tot en 
met 13 van tabel 1) gebruik gemaakt worden van de door de oorspronkelijke producent(en) opgestel-
de productspecificaties, waarbij steeds wordt uitgegaan van de minst gunstige specificatie. 

 
I.7.6.4 Geologisch dossier 

Par. 7.6.4 is niet van toepassing. 
 

I.8.1.1 Toelatingsonderzoek 
Een geologisch dossier hoeft niet te worden overlegd. 

 
I.8.1.2 Controlebezoeken 

Afhankelijk van het jaarlijks geleverde tonnage kan het aantal controlebezoeken door het College van 
Deskundigen Toeslagmaterialen en Vulstoffen worden verlaagd tot minimaal 2 per jaar. 
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I.8.5 Monsterneming onder toezicht van de certificatie-instelling 
Indien slechts materiaal wordt opgesplitst is er geen verplichting tot het uitvoeren van monsterneming 
en onderzoek onder toezicht van de certificatie-instelling. 
 
Indien materiaal wordt opgebulkt kan, afhankelijk van het jaarlijks geleverde tonnage, het aantal mon-
sternemingen plus onderzoek onder toezicht van de certificatie-instelling door het College van Des-
kundigen Toeslagmaterialen en Vulstoffen worden verlaagd tot minimaal 1 per jaar. 
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Bijlage J Werkwijze beproeving intrinsieke eigenschappen waterbouwsteen 
 

Inleiding 
In dit infoblad worden enkele aspecten toegelicht, die zijn gerelateerd aan de proefuitvoering op basis van 
NEN-EN 13383-1, de Europese norm voor waterbouwsteen, voor onderzoek in een bedrijfslaboratorium 
of een extern laboratorium. 
 
Praktijk in de productielaboratoria 
Met betrekking tot onderzoeken die veelal in het bedrijfslaboratorium worden uitgevoerd, willen wij graag 
de volgende aspecten verduidelijken: 
 
Massaverdeling zware sorteringen 
Het aantal stenen dat bij de bepaling van de massaverdeling van zware sorteringen dient te worden ge-
meten is gereduceerd. Dit aantal is vastgelegd in §7.4.1 van BRL 9312. 
 
Controle van de vorm (NEN-EN 13383-2, §7) 
De beoordeling van de vorm kan worden uitgevoerd door middel van een visuele controle van de stenen. 
Slechts van de stenen waarover twijfel bestaat dienen daadwerkelijk de lengte en dikte te worden geme-
ten. Het percentage platte stukken wordt vastgesteld zoals hieronder aangegeven. 
 
De eis voor ieder van de onderstaande methodes geldt per combinatie van 5 deelmonsters. Overschrij-
ding van de eis bij een deelmonster wordt beschouwd als het overschrijden van een actiegrens: het pro-
duct is nog conform, maar er dienen wel corrigerende maatregelen te worden genomen. 

 
- ZWARE sorteringen: tijdens de bepaling van de massaverdeling wordt iedere steen beoordeeld op 

vorm. Het percentage platte stukken wordt conform 7.5.1 van NEN-EN 13383-2 uitgedrukt als het 
totale aantal platte stenen gedeeld door het totale aantal stenen dat werd beoordeeld. 

 
- LICHTE sorteringen: tijdens de bepaling van de massaverdeling wordt iedere steen beoordeeld op 

vorm. Het percentage platte stukken wordt conform 7.5.2 van NEN-EN 13383-2 uitgedrukt als de 
totale massa aan platte stenen gedeeld door de totale massa aan stenen die werden beoordeeld. 

 
- GROVE sorteringen: voorafgaande aan de bepaling van de korrelverdeling wordt een greep van 

minimaal 20 stenen genomen uit het te beoordelen monster. Van ieder van deze stenen worden 
de volgende eigenschappen gemeten: massa, lengte/dikte- verhouding, kleinste zeefmaat waar de 
steen nog doorheen past. Per zeefmaat wordt de totale massa van de gemeten stenen berekend 
én de totale massa van de platte stenen. Deze gegevens worden voor de combinatie van 5 deel-
monsters als voortschrijdende gegevens opgeteld. 
Het percentage platte stukken wordt conform 7.5.3 van NEN-EN 13383-2 berekend op basis van 
deze voortschrijdende gegevens én de voortschrijdende korrelverdeling van de combinatie van 5 
deelmonsters. 
De stenen die worden beoordeeld op vorm, worden tevens meegenomen in de bepaling van de 
korrelverdeling. 
Alternatief kunnen ook aansluitend aan de bepaling van de korrelverdeling per zeefmaat aselect 1 
of meerdere grepen worden genomen. Daarbij dienen in totaal minimaal 20 stenen te worden ge-
nomen en dient de verspreiding van de grepen over de zeefmaten representatief te zijn voor de 
korrelopbouw van het product. 

 
Petrografische beschrijving (NEN-EN 932-3) 
De petrografische beschrijving mag ook worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in dienst van 
de producent zelf 
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Onderzoek door een extern laboratorium 
Met betrekking tot de onderzoeken die veelal in een extern laboratorium worden uitgevoerd, willen wij 
graag de volgende aspecten verduidelijken: 

 
Gehalte gebroken oppervlakken (NEN-EN 13383-2, §4.4) 
Het gehalte gebroken oppervlakken hoeft niet te worden bepaald indien waterbouwsteen wordt gepro-
duceerd door het breken van gesteente. Dit is voor al onze huidige certificaathouders het geval. 
 
Weerstand tegen afslijting (NEN-EN 1097-1) 
De producent bepaald zelf of de weerstand tegen afslijting op het productspecificatieblad wordt opge-
nomen. Indien dit niet het geval is, hoeft de weerstand tegen afslijting niet te worden bepaald. 
 
Dichtheid (NEN-EN 13383-2, §8) 
De bepaling van de dichtheid dient conform de volgende werkwijze te worden uitgevoerd: 
 
 
 

 
 

40 steenstukken > 150 gr 
verzenden aan laboratorium 
(combinatie met water-opname 
toegestaan) 
 

gemiddelde dichtheid van 10 
stukken ≥ X ? 

laboratorium selecteert willekeurig 10 
steenstukken en bepaalt hiervan de 
dichtheid 

ja 

gespecificeerde waarde  X 
Mg/m3 van de dichtheid 
kenbaar maken aan het 
laboratorium 

 

overige 30 steenstukken onderzoeken 

nee 

dichtheid van 36 van de 40 
steenstukken ≥ X-0,10 ? 

dichtheid ieder individueel 
steenstuk ≥ X ? 

monster 
voldoet niet 

ja 

nee 

monster 
voldoet 

ja 

nee 

monster 
voldoet 

monster 
voldoet niet 
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Wateropname en vorst/dooi-bestandheid (NEN-EN 13383-2, §8) en (NEN-EN 13383-2, §9) 
De bepaling van de wateropname en vorst/dooi-bestandheid dient conform de volgende werkwijze te 
worden uitgevoerd: 
 
 
 

 
 
 
Bij voorkeur dienen stenen te worden gebruikt van ruim 10 kg. 
 

20 steenstukken >> 1 kg 
verzenden aan laboratorium 

wateropname van géén enkel 
steenstuk > 0,5% ? 

laboratorium selecteert willekeurig 10 
steenstukken en bepaalt hiervan de 
wateropname door een deel af te zagen 

nee 

 

overige 10 steenstukken onderzoeken op 
waterabsorptie en, indien deze > 0,5% is, 
op vorst-dooibestandheid 

ja 

massaverlies van géén enkel 
aanvullend onderzocht steen-stuk > 
0,5% ? 

monster 
voldoet 

nee 

ja 

nee 

monster 
voldoet 

monster 
voldoet niet 

 

laboratorioum bepaalt vorst-dooi-
bestandheid van die steenstukken met een 
wateropname > 0,5% 

massaverlies van 2 of meer op vorst-
dooibestandheid onder-zochte 
steenstukken > 0,5% ? ja monster 

voldoet niet  

nee 

massaverlies van géén enkel op 
vorst-dooibestandheid onderzocht 
steenstuk > 0,5% ? 

ja monster 
voldoet  
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Zonnebrand (NEN-EN 13383-1, §10) 
De bepaling van zonnebrand dient conform de volgende werkwijze te worden uitgevoerd: 
 
 
 

 
 
 
Benodigde aantal stenen (NEN-EN 13383-2, bijlage G) 
De tabellen in bijlage G van NEN-EN 13383-2 geven informatie omtrent het aantal benodigde steen-
stukken en hun massa voor specifieke testdoeleinden. Verder geeft deze bijlage aan welke beproevin-
gen gecombineerd op één steenstuk kunnen worden uitgevoerd. 

 
Voor een volledig onderzoek zoals vereist voor KOMO (dichtheid, weerstand tegen verbrijzeling, wa-
teropname, vorst-dooibestandheid en eventueel zonnebrand) zijn nodig: 
 
• 20 stenen van 10-15 kg en 
• 20 stenen van 250-500 gr (excl. zonnebrand) of 2,5-5 kg (incl. zonnebrand) 

 
Indien ook de weerstand tegen afslijting (Micro-Deval) wordt bepaald dient naast het bovenstaande 
tevens te worden aangeleverd: 

 
• fractie gebroken gesteente (bijvoorbeeld 8/16 mm) uit het proces met >2 kg korrels >10 en <14 

mm, of 
• 6 steenstukken van ieder >1 kg 

 

overige 20 steenstukken onderzoeken 

alle 20 nieuwe steenstukken 
voldoen? 

nee 

ja 

nee 

monster 
voldoet 

monster 
voldoet niet 

 

laboratorium selecteert willekeurig 20 
steenstukken en bepaalt hiervan de 
gevoeligheid voor zonnebrand 

alle 20 steenstukken 
voldoen? 

ja monster 
voldoet  

nee 

meer dan 1 steenstuk 
voldoet niet? 

ja monster 
voldoet niet  

40 steenstukken, groot genoeg om  ≥ 
0,005m2 gezaagd oppervlak  te geven, 
verzenden aan laboratorium 


