
 

 
 
 

 

Interpretatie-

document 

BRL 2368  

2017-11-23  

Niet-constructieve betonproducten 



 

Interpretatie-document BRL 2368  

 - 1 - 23 november 2017 

 

Interpretatiedocument  

Dit interpretatiedocument is een nadere invulling van Kiwa van de beoordelingsrichtlijn (BRL) 2368. Het 
interpretatiedocument is opgesteld door het College van Deskundigen Constructief beton van Kiwa, waarin 
belanghebbende partijen op het gebied van Constructief beton zijn vertegenwoordigd.  
 
Kiwa hanteert het interpretatiedocument in samenhang met de BRL 2368 en het Kiwa-Reglement voor 
Productcertificatie, waarin de algemene spelregels van Kiwa bij certificatie zijn vastgelegd. 
 
Voor de volgende onderwerpen hanteert Kiwa een nadere interpretatie: 
 

 
Onderwerp Korte omschrijving en referentie 

Classificatie Non-
conformiteiten 
 

Bijlage I geeft per aspect de interpretatie van de zwaarte van 
tekortkomingen.  

Procedure 
kwaliteitsbewaking 
 

Bijlage 4 van de Jaarrapportage “Constructief Beton” geeft aan welke 
(verdere) acties Kiwa onderneemt naar aanleiding van tekortkomingen op 
controlerapporten. 
 

Vaststelling 
bezoekfrequentie 
 

De BRL 2368 kent een wisselende jaarlijkse bezoekfrequentie tussen de 4 
en 5 bezoeken. Bijlage 2 van de Jaarrapportage “Constructief Beton” geeft 
aan hoe het College van Deskundigen jaarlijks de bezoekfrequentie vaststelt.  
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Bijlage I:  

Classificatie tekortkomingen 
 
Voor de beoordeling is onderscheidt gemaakt in twee soorten tekortkomingen, namelijk: 
 

A) Zeer ernstig of kritisch 
B) Niet ernstig, of niet kritisch 

 
Zie voor een nadere definitie van de tekortkomingen bijlage 4 van de Jaarrapportage 
“Constructief Beton”.  
 
Per hoofdgroep van het IKB-schema uit de BRL 2368 zijn de aspecten hieronder ingedeeld in de 
genoemde categorieën.  
 
Laboratorium- en meetapparatuur 
Tekortkomingen in deze hoofdgroep vallen individueel in categorie B. 
 
Doseer- en mengapparatuur 
Tekortkomingen in deze hoofdgroep vallen individueel in categorie B. 
 
Ingangscontrole en opslag van materialen 
Tekortkomingen in deze hoofdgroep vallen individueel in categorie B. 
 
Beton 
Tekortkomingen in deze hoofdgroep vallen individueel in categorie B. 
 
Productie 
Categorie A voor de aspecten: 42, 43 en 44. 
Categorie B voor de overige aspecten 
 
Gereed product 
Tekortkomingen in deze hoofdgroep vallen in principe in categorie A, met uitzondering van 58, 59 
en 60 (= B). 
 
Overige aspecten 
Voor 68 geldt categorie A. Voor de overige aspecten geldt categorie B. 
 
Zowel bij “productie” als bij “gereed product” gaat het om de constatering van de site assessor 
(kolom 4). Het gaat niet om het (niet) uitvoeren van de controles door de producent. Hiervoor 
geldt altijd categorie B. 


