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

 

Voorwoord Kiwa 

Deze Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen Constructief Beton 
van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van Duikerelementen van vooraf 
vervaardigd constructief beton zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de uitvoering 
van certificatie en stelt zonodig deze Beoordelingsrichtlijn bij. Waar in deze 
Beoordelingsrichtlijn sprake is van “College van Deskundigen” is daarmee bovengenoemd 
college bedoeld. 
 
Deze Beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa-
Reglement voor Productcertificatie. In dit reglement is de door Kiwa gehanteerde werkwijze 
vastgelegd bij de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van de kwaliteitsverklaringen, 
alsmede de werkwijze bij de externe controle. 
 
Bindend verklaring 
Deze beoordelingsrichtlijn is door Kiwa bindend verklaard per 31 december 2014. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die 
hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een 
aanvraag voor c.q. de instandhouding van de kwaliteitsverklaring voor Duikerelementen van 
vooraf vervaardigd constructief beton. 
 
Het techniekgebied van de BRL is: H7 - Betonproducten 
 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- en 
attesteringsinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van 
certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het algemeen certificatie- en 
attesteringsreglement van de betreffende instelling. 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 9205 van 29 november 2012. 
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen 
hun geldigheid op 1 januari 2015. 
 
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden zijn de certificatie-instellingen gebonden aan 
de eisen die in het hoofdstuk “Eisen aan certificatie-instellingen” zijn vastgelegd. 
 
Op basis van deze BRL kunnen t.a.v. het Bouwbesluit geen erkende kwaliteitsverklaringen 
worden afgegeven. 

1.2 Toepassingsgebied 
De geprefabriceerde duikerelementen van gewapend beton of staalvezelbeton zijn bestemd 
om te worden toegepast in rechthoekige duikers voor het transport van water of afvalwater 
onder vrij verval. 

1.3 Relatie met Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 
Op de traditioneel gewapende duikerelementen die behoren tot de scope van deze 
beoordelingsrichtlijn is de geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 14844 Duikerelementen 
van toepassing.  
Voor duikerelementen van staalvezelbeton is geen geharmoniseerde Europese norm 
beschikbaar. 

1.4 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen  

1.4.1 Onderzoek uitgevoerd ten behoeve essentiële kenmerken 
Ten aanzien van de essentiële kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de 
geharmoniseerde Europese norm wordt uitgegaan van de waarden zoals opgenomen in de 
Prestatieverklaring van de betreffende producent. 
 

1.4.2 Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van overige kenmerken 
Indien door de leverancier in het kader van de externe controle rapporten van 
onderzoekinstellingen of laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van 
de BRL wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een 
instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: 

 NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;  

 NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;  

 NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren;  

 NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;  

 NEN-EN-ISO/IEC 17065 óf NEN-EN 45011 voor certificatie-instellingen die producten 
certificeren. 
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Toelichting 

NEN-EN-ISO/IEC 17065 is op 15 september 2012 gepubliceerd en gaat NEN-EN 45011 vervangen. 
Hierbij geldt een overgangstermijn van 3 jaar. 

 
Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat 
kan worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-
instelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. 
Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek.  
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling zelf 
verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw 
zelf (laten) uitvoeren. 

1.5 Kwaliteitsverklaring 
Op basis van de KOMO systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn 
worden KOMO

®
 kwaliteitsverklaringen voor productcertificatie met attestering afgegeven.  

Voor prestaties van het product in rechthoekige duikers in relatie tot Bouwbesluit 2012 zijn de 
uitspraken in deze kwaliteitsverklaring gebaseerd op de hoofdstuk 4 van deze 
beoordelingsrichtlijn. 
De uitspraken over het product in deze kwaliteitsverklaring zijn gebaseerd op de hoofdstukken 
5 en 6 (producteisen en eisen aan het kwaliteitssysteem)

 
 van deze beoordelingsrichtlijn. 

 
Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staan de modelkwaliteitsverklaringen 
vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven 
kwaliteitsverklaring moet hiermee overeenkomen. 
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2 Terminologie 

2.1 Definities 
In beginsel wordt voor termen en definities verwezen naar de begripsomschrijvingen zoals die 
in verschillende normbladen en in het Bouwbesluit zijn verwoord.  
 
Voor begrippen die samenhangen met certificatie en/of de CE-markering wordt verwezen 
naar de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) en het reglement van de 
certificerende instelling. 
 
In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder: 

 IKB-schema: een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde kwaliteitscontroles, 
als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem; 

 Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat het ontwerp van producten bij 
voortduring voldoet aan de in deze BRL gestelde eisen; 

 Loopafstand: De afstand waarover het zelfverdichtend beton (ZVB)vanaf de stortpositie 
uitloopt met behoud van vezels en zonder te ontmengen. 
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3 Procedure voor het verkrijgen van een 
kwaliteitsverklaring 

3.1 Toelatingsonderzoek 
Ten behoeve van het verkrijgen van de KOMO kwaliteitsverklaring voert de certificatie 
instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren:  

 Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij 
nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze 
beoordelingsrichtlijn. 

 Beoordeling van de door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken 
prestatieverklaring(en) (opgesteld in het kader van de Europese Verordening 
bouwproducten) waarbij nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden van de essentiële 
kenmerken (zoals vermeld in de prestatieverklaring) minimaal voldoen aan de 
voorwaarden zoals vermeld in deze beoordelingsrichtlijn; 

 Bepaling van de overige productkenmerken zoals opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn 
voor zover het geen essentiële kenmerken zijn zoals vermeld in bijlage ZA van de 
betreffende geharmoniseerde Europese norm(en) waarbij eveneens nagegaan wordt of 
deze kenmerken voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn; 

 Bepaling van de prestaties in de toepassing. 

3.2 Beoordeling van het kwaliteitssysteem 
In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in 
het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van de KOMO-
kwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters 
plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production 
Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese 
norm(en). 
 
Ten behoeve van het verkrijgen van de KOMO

®
-kwaliteitsverklaring in relatie tot de overige 

productkenmerken voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek 
behoren: 

 Beoordeling van het productieproces 

 Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema 

 Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures 
Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de 
eisen zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 6 van deze beoordelingsrichtlijn. 

3.3 Verlening kwaliteitsverklaring 
Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de beslisser. 
Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of de kwaliteitsverklaring kan worden verleend of 
dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat de kwaliteitsverklaring kan 
worden verleend. 
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4 Bouwbesluit gerelateerde prestaties in de 
toepassing 

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

Algemene sterkte van de bouwconstructie  2.1 2.2, 2.4 lid 1b 

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

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

4.2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie, Bouwbesluit afdeling 2.1 

Prestatie-eis 
Voor rechthoekige duikers zijn de artikelen 2.2 en artikel 2.4 lid 1b van toepassing. 
 
Grenswaarde 
Een rechthoekige duiker bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde 
ontwerplevensduur niet bij de fundamentele belastingcombinaties als bedoeld in  
NEN-EN 1990. 
 
Bepalingsmethode 
Het niet overschrijden van een uiterste grenstoestand wordt voor traditioneel gewapende 
duikers bepaald volgens NEN-EN 1992. 
 
Voor duikers van staalvezelbeton geldt het gestelde in bijlage II (Alternatieve 
bepalingsmethode). 
 
Attesteringsonderzoek 
De CI verifieert of de leverancier over geschikte procedures beschikt om in overleg met de 
opdrachtgever berekeningen en tekeningen van de duikers op te stellen. 
 
Voor duikers van staalvezelbeton geldt tevens het gestelde in bijlage II. 
 
Kwaliteitsverklaring 
De kwaliteitsverklaring vermeldt dat de sterkte van de duikerelementen op projectniveau 
bepaald dient te worden. 
Voor duikerelementen van staalvezelbeton vermeldt de kwaliteitsverklaring dat deze voldoen 
aan het gestelde in bijlage II van deze BRL. 
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5 Producteisen en bepalingsmethoden 

5.1 Algemeen 
De eisen voor duikerelementen en de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen 
wordt voldaan liggen vast in NEN-EN 14844 en de Criteria 73.  
 
In dit hoofdstuk zijn uitsluitend de eisen opgenomen, die in aanvulling op of in afwijking van de 
Criteria 73 gelden en de aanvullende eisen voor duikerelementen van staalvezelbeton. 
 
De eisen zullen onderdeel uitmaken van de technische specificatie van het product, die wordt 
opgenomen in de kwaliteitsverklaring. 
 
Met betrekking tot de in dit hoofdstuk opgenomen eisen ten aanzien van de essentiële 
kenmerken vindt geen toelatingsonderzoek plaats en wordt geen verklaring opgenomen in de 
kwaliteitsverklaring. 

5.2 Hijsvoorzieningen 
Voor het transport tijdens en na de productie van de duikerelementen moeten voorzieningen 
worden getroffen. Deze kunnen bestaan uit ingestorte voorzieningen zoals: 

 hijsbeugels; 

 hijsankers; 

 hijshulzen. 
 
Het toepassen van verdekte (niet doorlopende) gaten is toegestaan. De voorzieningen 
moeten zodanig zijn dat het hijsen zonder schadelijke gevolgen kan plaatsvinden. 
Doorgaande of uitgekrabde gaten zijn niet toegestaan. 

5.3 Duikerelementen van staalvezelbeton 
Om de kwaliteit van de duikerelementen van staalvezelbeton te borgen dient de leverancier te 
voldoen aan producteisen in hoofdstuk 2 van bijlage 10 bij de Criteria 73.  

5.4 Certificatiemerk 
De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze op elk 
duikerelement zijn aangebracht: 
- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 
- productiedatum of -codering; 
- een merkteken dat de bovenkant van het element aangeeft; 
- indien nodig een merkteken dat de plaats van het element in de totale duiker aangeeft; 
- KOMO

®
-beeldmerk en nummer kwaliteitsverklaring. 

 
Tenzij anders is overeengekomen dient het certificatiemerk aan de binnenzijde van het 
duikerelement te worden aangebracht. 
 
De uitvoering van het op gecertificeerde producten aan te brengen certificatiemerk is 
omschreven in de KOMO

®
 kwaliteitsverklaring. 

 
Het KOMO® merkteken moet duidelijk gescheiden van het CE-merkteken worden 
aangebracht. 
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6 Eisen aan het kwaliteitssysteem 

6.1 Algemeen 
Het kwaliteitssysteem van de leverancier dient te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in 
de Criteria 73. 
 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de leverancier in 
aanvulling op de Criteria 73 moet voldoen. 

6.2 Duikerelementen van staalvezelbeton 
Voor duikerelementen van staalvezelbeton geldt het onderzoek zoals omschreven in artikel 
3.2 en 3.3 van bijlage 10 bij de Criteria 73. 
 
De productiecontrole na verlening van de kwaliteitsverklaring dient te voldoen aan hoofdstuk 4 
van bijlage 10 bij de Criteria 73. 

6.3 Productiedocumenten 
Van de in productie te nemen elementen dienen fabricagetekeningen en/ of borderellen 

aanwezig te zijn welke aan de navolgende eisen moeten voldoen: 
- Alle voor de productie benodigde gegevens, voor zover deze niet reeds op de 

kwaliteitsverklaring zijn vermeld, dienen te worden aangegeven. 
- De fabricagetekeningen en/of borderellen mogen geen gegevens bevatten die in 

tegenspraak zijn met de kwaliteitsverklaring, tenzij dit met de certificatie- of 
attesteringsinstelling schriftelijk is overeengekomen.  
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7 Eisen aan de certificatie-instelling 

7.1 Algemeen 
De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze BRL op basis van  
NEN-EN-ISO/IEC 17065 óf NEN-EN ISO 45011 (zie 1.4) zijn geaccrediteerd door de Raad 
voor Accreditatie.  
 
De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig 
document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. 
In het bijzonder zijn dit: 

 De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden 
naar: 
o De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een 

aanvraag; 
o De uitvoering van het onderzoek; 
o De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek 

 De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij 
gehanteerde controleaspecten; 

 De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 

 De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik van 
certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo’s. 

 De regels bij beëindiging van een kwaliteitsverklaring; 

 De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de 
certificatie-instelling. 

7.2 Certificatiepersoneel 
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

 Auditoren/ certificatie-deskundigen: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek 
en de beoordeling van de rapporten van inspecteurs; 

 Inspecteurs: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; 

 Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 
toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde 
controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen. 

7.2.1 Kwalificatie-eisen 
De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit: 

 Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die voldoen aan 
de in NEN-EN-ISO/IEC 17065 óf NEN-EN ISO 45011 (zie 1.4) gestelde eisen; 

 Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door het 
College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL. 

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

Certificatiedeskundige HBO denk- en werk niveau in één 
van de volgende disciplines: 

 Weg- en Waterbouwkunde/ 
Civiele Techniek 

 Bouwkunde 

 Werktuigbouwkunde 

 Basistraining auditing 
 

1 jaar relevante werkervaring 
waarin minimaal aan 4 initiële 
beoordelingen  werd 
deelgenomen terwijl 1 
beoordeling zelfstandig werd 
uitgevoerd onder supervisie. 
 
Gedetailleerde kennis 
betreffende het 
certificatieschema en 4 initiële 
beoordelingen waarbij de Criteria 
73 werd gehanteerd 

Inspecteur MBO denk- en werkniveau in een 
van de volgende disciplines: 

 Weg- en Waterbouwkunde/ 
Civiele Techniek 

 Bouwkunde 

 Werktuigbouwkunde 
Basistraining auditing 
Betontechnoloog BV 

5 jaar in de betonindustrie waarin 
minimaal aan 4 
inspectiebezoeken werd 
deelgenomen terwijl minimaal 1 
inspectiebezoek zelfstandig werd 
uitgevoerd onder supervisie 
 
Gedetailleerde kennis 
betreffende het 
certificatieschema en 4 inspectie-
bezoeken waarbij de Criteria 73 
werd gehanteerd 

Beslisser HBO denk- en werk niveau in één 
van de volgende disciplines: 

 Weg- en Waterbouwkunde/ 
Civiele Techniek 

 Bouwkunde 

 Werktuigbouwkunde 

5 jaar Managementervaring 
waarvan 1 jaar betreffende 
certificatiewerkzaamheden 
 
Basis kennis betreffende het 
specifieke certificatieschema 

7.2.2 Kwalificatie 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en 
ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende 
criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij: 

 Beslissers: kwalificatie van auditors  en inspecteurs 

 Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers. 

7.3 Dossier toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een dossier. 
Het dossier moet aan de volgende eisen voldoen: 

 Volledigheid: het dossier doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn gestelde 
eisen; 

 Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar 
zijn vastgelegd. 

 
De beslisser over verlening van de kwaliteitsverklaring moet zijn beslissing kunnen baseren 
op de in het dossier vastgelegde bevindingen. 

7.4 Beslissing over verlening kwaliteitsverklaring 
De beslissing over verlening kwaliteitsverklaring moet plaats vinden door een daartoe 
gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het onderzoek betrokken is geweest. De beslissing 
moet traceerbaar zijn vastgelegd. 

7.5 Aard en frequentie van externe controles 
De certificatie-instelling moet controle uitoefenen bij de leverancier op de naleving van zijn 
verplichtingen. Over de aan te houden controlefrequentie beslist het College van 
Deskundigen. Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie voor het 
eerste volledige kalenderjaar vastgesteld op 6 controlebezoeken per jaar. 
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Voor leveranciers die niet beschikken over een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de 
ISO 9001, vindt eenmaal per jaar een aparte controle plaats op het kwaliteitssysteem volgens 
hoofdstuk 3 en bijlage 8 van de Criteria 73. 
 
Per kalenderjaar beoordeelt de certificatie instelling de resultaten van de controlebezoeken. 
Op basis hiervan kan de certificatie instelling in overleg met het College van Deskundigen 
besluiten de frequentie terug te brengen naar 5 controlebezoeken per jaar en het volgende 
jaar eventueel naar 4 controlebezoeken per jaar. 
 
In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in 
het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMO 
kwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters 
plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production 
Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm. 
 
In relatie tot de overige productkenmerken vindt door de certificatie instelling periodiek 
controle plaats van het kwaliteitssysteem, het productieproces en de producteigenschappen 
waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. 
De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door de certificatie-instelling 
naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport. 
 
Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op: 

 Het IKB-schema van de leverancier en de resultaten van door de leverancier uitgevoerde 
controles; 

 De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten; 

 De naleving van de vereiste procedures. 

7.6 Rapportage aan College van Deskundigen 
De certificatie-instelling rapporteert ten minste jaarlijks over de uitgevoerde 
certificatiewerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de 
orde komen: 

 Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen);  

 Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie;  

 Resultaten van de controles;  

 Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen;  

 Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

7.7 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde 
eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. Dit interpretatiedocument is 
beschikbaar via de dienstenpagina op de website van de certificatie-instelling die deze 
beoordelingsrichtlijn heeft opgesteld. 
 
Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn is verplicht de 
daarin vastgelegde interpretaties te hanteren. 
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8 Lijst van vermelde documenten 

8.1 Bouwbesluit 2012 
Bouwbesluit 2012 Stb. 2011, 416, 676, Stb. 2012, 441, Stb. 2013, 75, 244, 462, Stb. 2014, 
51, 232 en 342 en de Regeling Bouwbesluit 2012 Stcrt. 2011, 23914, Stcrt. 2012, 13245, 
Stcrt. 2013, 5457, 16919, Stcrt. 2014, 4057. 

8.2 Normen / normatieve documenten: 
NEN-EN 206-1+A1+A2:2005  Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging 

en conformiteit, november 2005. 
NEN-EN 1990+A1+A1/ C2:2011 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp, 

december 2011, inclusief Nationale Bijlage. 
NEN-EN 1992-1-1+C2:2011  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - 

Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen, 
november 2011, inclusief Nationale Bijlage. 

NEN-EN 1992-2+C1:2011 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – 
Deel 2: 
Betonnen bruggen – Regels voor ontwerp, berekening en 
detaillering,  
inclusief nationale bijlage NB:2011 

NEN-EN 14651+A1:2007 Beproevingsmethode voor staalvezelbeton - Meten van de 
buig-treksterkte d.d. april 2005. 

NEN-EN 14844+A2:2011 Vooraf vervaardigde betonproducten – Duikers 
BRL 2353 Kelderwanden van staalvezelbeton, uitgave Kiwa 
Criteria 73 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een 

productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd 
constructief beton, uitgave Kiwa. 

CUR-Aanbeveling 111 Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen, uitgave SBR-CUR 
ISO 12491:1997 Statistical methods for quality control of building materials 

and components 
Model Code 2010 Model Code for Concrete Structures 2010, uitgave 

Fédération internationale du beton. 
Richtlinie Stahlfaserbeton Richtlinie Stahlfaserbeton, uitgave Deutscher Ausschuss für 

Stahlbeton e. V. (DAfStb) 
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Bijlage I – Bouwbesluitingang 

In de onderstaande tabel is aangegeven over welke artikelen van het Bouwbesluit het attest een uitspraak doet. 
Deze tabel zal opgenomen worden in het attest. 
 
Afdeling Bouwbesluit 
Nr. en titel 

Grenswaarde/ 
Bepalingsmethode 

Prestatie volgens 
kwaliteitsverklaring 

Opmerkingen i.v.m. 
toepassing 

Hoofdstuk 2 - Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid 

2.1 Algemene sterkte 
van de 
bouwconstructie 

Een uiterste grenstoestand 
van een duiker wordt 
gedurende de in NEN-EN 
1990 bedoelde 
ontwerplevensduur niet 
overschreden bij de 
fundamentele belas-
tingscombinaties als 
bedoeld in NEN-EN 1990. 

Uiterste grenstoestand voor 
traditioneel gewapende 
duikers bepaald volgens  
NEN-EN 1992 en voor 
duikers van staalvezelbeton 
volgens bijlage II van deze 
BRL. 

De traditioneel gewapende 
duikerelementen voldoen 
aan de voorwaarden voor 
berekening zoals gesteld in 
NEN-EN 1992. 

De duikerelementen van 
staalvezelbeton voldoen 
aan het gestelde in bijlage II 
van BRL9205. 
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Bijlage II - Duikerelementen van staalvezelbeton 

Inleiding 
Voor het berekenen van constructies van staalvezelbeton zijn er in Nederland op dit moment geen (Europese) 
normen beschikbaar. Wel is er bijvoorbeeld CUR-Aanbeveling 111 “Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen”, 
die voor de betreffende toepassing algemeen geaccepteerde rekenregels geeft. 
 
In de Model Code 2010 zijn algemene rekenregels opgenomen voor staalvezelbeton.  
Door deze rekenregels toe te passen en met full scale testen te controleren kan met staalvezelbeton 
geconstrueerd worden. 
 
In deze bijlage zijn de voorwaarden en eisen opgenomen voor het op deze manier berekenen, produceren en 
toepassen van duikerelementen van staalvezelbeton. 
 

Algemene randvoorwaarden 
Voor een veilige toepassing van de duikerelementen van staalvezelbeton gelden de volgende 
randvoorwaarden: 
 

Gronddekking 
Wanneer de duiker wordt belast door lokale belastingen zoals verkeersbelastingen, dan dient er voldoende 
gronddekking aanwezig te zijn om deze belastingen te spreiden en te dempen. Dit om 
vermoeiingsverschijnselen in de betonconstructie te voorkomen.  
 
Bij duikers met L1 tot 1,0m dient de gronddekking minimaal 0,5m te zijn. 
Bij duikers met L1 tussen 1,0 en 2,0m geldt dat de gronddekking minimaal gelijk moet zijn aan 0,5*L1.  
Bij duikers met L1 groter of gelijk aan 2,0m dient er minimaal 1,0m gronddekking aanwezig te zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 1 
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Doorvoeren 
In de duikerelementen mogen alleen doorvoeren aangebracht worden met vaste vorm en afmetingen, wanneer 
is aangetoond dat deze de vezelverdeling niet verstoren. Daarnaast dient de sterkte van de elementen ter 
plaatse van de doorvoeren separaat bepaald te worden, zoals in deze bijlage omschreven onder “Verificatie 
momentcapaciteit”. 
 

Levensduur 
De ontwerplevensduur van de duikers van staalvezelbeton is standaard 50 jaar. 
 

Vorm en afmetingen 
De dikte van de wanden, het dek en de bodem van de duikerelementen dienen gelijk te zijn aan elkaar. 
 
De (minimale- en maximale) afmetingen van de duikerelementen van staalvezelbeton worden opgenomen in de 
kwaliteitsverklaring. 
 

Dwarskrachtcapaciteit 
De dwarskrachtcapaciteit wordt ontleend aan vmin zoals omschreven in NEN-EN 1992-1-1. 

 
Voorgespannen duikers 
Om de voorspankrachten in te leiden dienen de eindelementen van voorgespannen duikers traditioneel 
gewapend te zijn. 

 
 

figuur 2 
 
Stootplaatconsoles 
De maximale krachten die de stootplaatconsoles op kunnen nemen, dienen bepaald te worden.  
Indien stootplaatconsoles toegepast worden, dient per project te worden bepaald of deze de maatgevende 
krachten op kunnen nemen. 
 
 

Algemene sterkte van de duikers 
Het proces voor het berekenen van de duikers van staalvezelbeton is grotendeels gelijk aan dat voor 
traditioneel gewapende duikers. 
 
Op basis van de geometrie en belastingen bepaalt de certificaathouder per project de maximale rekenwaarden 
van de momenten en dwarskrachten die in de duiker optreden. 
 
De maximale rekenwaarden van de momenten en dwarskrachten worden getoetst aan de maximaal toelaatbare 
waarden. 
Deze dienen voor staalvezelbeton bepaald te worden zoals hieronder omschreven. 
 
Wanneer de certificaathouder over meerdere mengselsamenstellingen beschikt waarbij uitsluitende de 
hoeveelheid staalvezels varieert, is interpolatie van de momentweerstand toegestaan. Het verschil in 
hoeveelheid staalvezels tussen de mengselsamenstellingen mag in dit geval maximaal 10 kg/m³ zijn. 
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Initieel onderzoek 
 

Bepalen materiaaleigenschappen staalvezelbeton 
Per mengselsamenstelling dienen minimaal 12 balkjes te worden vervaardigd en beproefd conform NEN-EN 
14651. 
 

Toelichting 

Er is sprake van een wijziging van mengselsamenstelling bij variatie in één of meerdere van de volgende onderdelen van 
het mengsel: 
- cementsoort (soort en hoeveelheid); 
- sterkteklasse; 
- toeslagmateriaal (soort en hoeveelheid); 
- staalvezels (soort en hoeveelheid); 
- hulpstof (soort en hoeveelheid); 
- vulstof (soort en hoeveelheid); 
- watercementfactor/waterbindmiddelfactor. 
 
Bij aanvang van het toelatingsonderzoek geeft de certificaathouder aan welke mengsels hij toe gaat passen. 

 
Voor de vervaardiging van balkjes van zelfverdichtend beton is de wijze van het vullen van de mal, zoals 
omschreven in artikel 7.2 van NEN-EN 14651, niet van toepassing. 
De mallen dienen met zelfverdichtend beton gevuld te worden op een wijze die overeenkomt met die gebruikt bij 
de productie van de duikerelementen. 
 
De resultaten dienen statistisch te worden verwerkt conform ISO 12491. 
 
Op basis van de Model Code 2010 kan de momentweerstand van het staalvezelbeton bepaald worden.  
 

Toelichting 

De methoden volgens CUR-Aanbeveling 111, BRL 2353 en Duitse “Richtlinie Stahlfaserbeton” zijn met elkaar 
vergeleken en de Model Code 2010 bleek het meest conservatief. 

 

Verificatie momentcapaciteit 
Ter verificatie van de op basis van de Model Code 2010 vastgestelde momentweerstand, worden per soort en 
hoeveelheid staalvezel van één mengselsamenstelling 3 proefstukken vervaardigd met afmetingen die 
overeenkomen met de afmetingen van de duikerelementen (zie figuur 3). 
 

figuur 3 (afmetingen in mm) 
 
w = dikte van het dek van de duiker 
L2 = lengte van de duikerelementen (maximaal 1,25 m) 
 
De proefstukken worden belast door middel van een vierpuntsbuigproef waarbij de belasting met een snelheid 
van maximaal 0,3 kN/sec. toeneemt.  
Daarbij dient te worden geregistreerd wat de krachten zijn bij het ontstaan van de eerste scheur, het optreden 
van een scheur met een scheurwijdte van 0,3 mm en op het moment van bezwijken.  

 
Het resultaat voldoet indien alle momenten uit de beproevingen groter of gelijk zijn aan de volgens de Model 
Code 2010 bepaalde momentweerstand. 
De buigende momenten waarmee de testresultaten worden vergeleken dienen met de gemiddelde 
materiaaleigenschappen (de materiaalfactoren allemaal op 1,0) te zijn bepaald. 
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Toelichting 

Berekeningen volgens de Model Code 2010 gaan uit van de karakteristieke waarden uit de balktesten volgens NEN-EN 
14651 en een materiaalfactor van 1,5. 

 
Gelijktijdig met de proefstukken en de duikerelementen voor de full scale test dienen 12 balkjes voor het 
bepalen van de buigtreksterkte conform de NEN14651 te worden geproduceerd, met dezelfde 
mengselsamenstelling. 
 

Toelichting 

Wanneer de proefstukken en/of de duikerelementen voor de full scale test over meerdere dagen geproduceerd worden, 
dienen per productiedag 12 balkjes vervaardigd te worden. 

 
 
Verificatie momentcapaciteit doorvoeren 
Indien doorvoeren in de duikerelementen van staalvezelbeton voorkomen, dienen per vorm en afmeting van de 
doorvoer per soort en hoeveelheid staalvezel voor één mengselsamenstelling tevens 3 proefstukken 
vervaardigd te worden met daarin de desbetreffende doorvoer en beproefd te worden zoals hierboven 
beschreven. 
 
 

Full scale test 
Ter bevestiging van de verificatie van de momentweerstand door middel van de proefstukken, dienen per soort 
staalvezel duikerelementen van staalvezelbeton beproefd te worden volgens bijlage B van NEN-EN 14844, 
waarbij de belasting met een snelheid van maximaal 0,3  kN/sec. toeneemt. 
 
Van de op de kwaliteitsverklaring vermelde duikerelementen van staalvezelbeton dienen drie elementen van 
met minimale- en drie elementen met maximale afmetingen met dezelfde mengselsamenstelling beproefd te 
worden. 
 
De grootste afmeting die in de kwaliteitsverklaring wordt opgenomen mag maximaal 25% groter zijn dan de 
grootste afmeting van de te beproeven duiker. 
 
De testen voldoen wanneer overeenkomstig artikel B.9 in Annex B van NEN-EN 14844 geen scheuren breder 
dan 0,3 mm over een lengte van 300 mm ontstaan bij Fcalc en de duiker niet bezwijkt voordat Fult bereikt is. Bij 
het bepalen van Fcalc en Fult dient uit te worden uitgegaan van representatieve materiaaleigenschappen (de 
materiaalfactoren allemaal op 1,0). 
 

Vervolg onderzoek (na verlening van de kwaliteitsverklaring) 
 
Verificatie momentcapaciteit 
Eenmaal per jaar, bij uitbreiding van de afmetingen in de kwaliteitsverklaring én bij wijziging van de soort of 
hoeveelheid staalvezel(s) dient het onderzoek voor de verificatie van de momentweerstand herhaald te worden. 
 

Full scale test 
Bij wijziging van de soort staalvezel en bij uitbreiding van de afmetingen in de kwaliteitsverklaring dient de full 
scale test herhaald te worden. 
 
 


