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Voorwoord Kiwa 
 
Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen 
Constructief Beton van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van 
Ferrocement-producten zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de 
uitvoering van certificatie en stelt zonodig deze Nationale Beoordelingsrichtlijn bij. 
Waar in deze Nationale Beoordelingsrichtlijn sprake is van “College van 
Deskundigen” is daarmee bovengenoemd college bedoeld. 
 
Deze Nationale 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 het attest-met-productcertificaat, alsmede de werkwijze bij de externe 
controle. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-
instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij 
de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een attest-met-
productcertificaat voor Ferrocement-producten. 
 
De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO®-attest-met-
productcertificaat. 
 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- 
en attesteringsinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen 
van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het algemeen certificatie- en 
attesteringsreglement van de betreffende instelling. 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2811 d.d. 1998-01-01, inclusief het 
wijzigingsblad d.d. 2003-06-30. 
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven 
verliezen in elk geval hun geldigheid op 1 januari 2005. 
 
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden zijn de certificatie-instellingen 
gebonden aan de eisen die in het hoofdstuk “Eisen aan certificatie-instellingen” zijn 
vastgelegd. 

1.2 Toepassingsgebied 
De producten zijn bestemd om te worden toegepast als balkon- en galerijplaten, 
balkon- en galerij-ophogingen, traptreden en gebouwornamenten. 

1.3 Begrippen 
In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder: 
• College van Deskundigen: het College van Deskundigen “Constructief Beton”; 
• Ferrocement: een dunwandig samengesteld composiet opgebouwd uit cement-

mortel, voorzien van een aantal dicht op elkaar liggende lagen draadgaas, en 
indien nodig voor sterkte en stijfheid voorzien van betonstaal volgens NEN 6008; 

• Balkon- en galerijplaten: vrijdragende lichtgewicht elementen opgelegd op een 
draagconstructie (zie figuur 1 en 2); 

• Balkon- en galerij-ophogingen: Ferrocement platen met een breedte van 500 mm, 
een dikte van 25 mm en een variabele lengte, die door middel van vijzels met een 
maximale h.o.h. afstand van 500 mm op de gewenste hoogte worden gelegd; 

• Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat producten bij 
voortduring voldoen aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd; 

• Gebouwornamenten: Decoratieve versiering van een gebouw, gekenmerkt door 
stillering, symmetrie en herhaling van het motief. 

• Draadgaas: Net vervaardigd van dun staaldraad (0,4 - 4,0 mm), al dan niet 
thermische verzinkt. 

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

1.4 Acceptatie van door leverancier geleverde onderzoeksrapporten  
De acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten is geregeld in 
het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie 
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1.5 Certificaat 
Het model van het op basis van deze BRL af te geven KOMO®-attest-met-
productcertificaat is als bijlage bij deze BRL opgenomen. 
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2 Prestatie-eisen en bepalingsmethoden 

2.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de prestatie-eisen opgenomen, waaraan Ferrocement-producten 
moeten voldoen, evenals het attesteringsonderzoek om vast te stellen dat aan de eisen 
wordt voldaan.  

2.2 Publiekrechtelijke eisen 
Deze paragraaf bevat de verwijzingen naar de voor Ferrocement-producten van 
toepassing zijnde publiekrechtelijke eisen. 
De eisen die ontleend zijn aan publiekrechtelijke regelgeving, zijn voorzien van een 
verticale streep in de linkermarge. 
Normen of Praktijkrichtlijnen die genoemd worden in het kader van eisen die 
ontleend zijn aan publiekrechtelijke regelgeving zijn bedoeld, zoals daarin 
aangewezen. 

2.2.1 Bouwbesluit 
In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de aan het Bouwbesluit ontleende 
prestatie-eisen waaraan Ferrocement-producten moeten voldoen. 
 
Hoofdstuk 2 - Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid 
  BRL 
2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie 2.4.1 
2.2 Sterkte bij brand 2.4.2 

2.2.2 Bouwstoffenbesluit 
Het ferrocement dient te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in BRL 5070. 

2.3 Privaatrechtelijke eisen 
Aanvullend op de publiekrechtelijke eisen kunnen in de beoordelingsrichtlijn 
privaatrechtelijke eisen worden opgenomen. Daartoe behoren in ieder geval 
duurzaamheidseisen. 

2.4 Eisen 
 
Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid, Bouwbesluit hoofdstuk 2 

2.4.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie, Bouwbesluit afdeling 2.1 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangegeven in tabel 
2.1 van het Bouwbesluit. 
 
Attesteringsonderzoek 
Tijdens het attesteringsonderzoek moet voor balkon- en galerijplaten en voor 
traptreden volgens NEN 6700 worden aangetoond, dat aan de gestelde eisen wordt 
voldaan. 
Tijdens het attesteringsonderzoek mag de sterkte van de balkon- en galerij-
ophogingen worden bepaald door middel van een driepuntsbuigproef. 
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Attest-met-productcertificaat 
In het attest-met-productcertificaat worden toepassingsvoorbeelden opgenomen die 
aan de gestelde eisen en voorwaarden voldoen.  

2.4.2 Sterkte bij brand, Bouwbesluit afdeling 2.2 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangegeven in tabel 
2.8 van het Bouwbesluit. 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald volgens NEN 6069 of NEN 
6071 juist zijn. 
 

Opmerking 
Ondanks dat het geen beton betreft mag voor het bepalen van de sterkte bij brand gebruik 
worden gemaakt van de bepalingsmethode volgen NEN 6071 en NEN 6720. 

 
Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat geeft voor de balkon- en galerijplaten de prestatie 
waaraan deze voldoen. 
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3 Producteisen en bepalingsmethoden 

3.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan Ferrocement-producten moeten 
voldoen, alsmede de in de Ferrocement-producten toegepaste materialen.  

3.2 Nominale afmetingen en toleranties   

3.2.1 Balkon- en galerijplaten 
De hoofdmaten van de balkon- en galerijplaten worden per project bepaald. Hiervoor 
gelden de toleranties volgens NEN 2889. 
 
Wanddikte 
De tolerantie op de wanddikte van de balkon- en galerijplaten bedraagt +/- 2 mm. 
 
Dekking 
De nominale dekking op de buitenste wapening bedraagt Øk wanneer de 
hoofdwapening bestaat uit betonstaal met Øk ≤ 10 mm. 
Wanneer de hoofdwapening bestaat uit betonstaal met Øk > 10 mm geldt als 
nominale dekking 1,5 Øk. 
 
De tolerantie op de nominale dekking bedraagt -0/+2 mm. 

3.2.2 Balkon- en galerij-ophogingen 
De balkon- en galerij-ophogingen hebben een variabele lengte, een breedte van  
500 mm en een dikte van 25 mm. 
De tolerantie op de lengte en breedte bedraagt +/- 2 mm. 
De tolerantie op de dikte bedraagt +/- 1 mm. 

3.3 Materialen 
Ferrocement-producten zijn samengesteld uit cementmortel en draadgaas en zijn 
indien nodig voor sterkte en stijfheid voorzien van betonstaal. 

3.3.1 Cementmortel 
De cementmortel is opgebouwd uit cement volgens NEN-EN 197-1 en zand. De 
minimale hoeveelheid cement bedraagt 600 kg/m³. 
De kubusdruksterkte (40 x 40 x 40 mm) na 28 dagen en de buigtreksterkte na  
28 dagen moeten worden bepaald volgens NEN 3835 met behulp van prisma's met 
een afmeting van 40 x 40 x 160 mm.  
De kubusdruksterkte moet groter of gelijk zijn aan 45 N/mm².  
De maximale water-bindmiddelfactor is 0,4. 

3.3.2 Draadgaas 
Het draadgaas moet voldoen aan NEN-EN 10218-2.  
Voor diameters 0,4 - 1,6 mm dient het draadgaas thermisch verzinkt te zijn volgens 
NEN 915 
 
Het aantal lagen gaas moet als volgt worden bepaald:  

2   m   0,5 t
Waarin: t is de (wand)dikte van het element in mm; 
 m is het aantal lagen draadgaas. 
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De maaswijdte moet als volgt worden bepaald: 

7,5 d  a  12,5 d 
 
Waarin: d is de draaddiameter. 
 a is de maaswijdte van het draadgaas; 

3.4 Certificatiemerk 
De uitvoering van het op gecertificeerde producten aan te brengen certificatiemerk is 
als volgt: 
- Het KOMO-beeldmerk; 
- Het nummer van het KOMO attest-met-productcertificaat; 
- Het fabrieksmerk of de naam van de leverancier; 
- De datum van vervaardiging (eventueel in code). 
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4 Eisen aan het kwaliteitssysteem 

4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de 
leverancier moet voldoen. 

4.2 Directieverantwoordelijkheid 

4.2.1 Kwaliteitsbeleid 
De directie moet het kwaliteitsbeleid en de bijbehorende doelstellingen omschrijven. 
Hierbij valt te denken aan eigenschappen en kenmerken van de producten, 
kwaliteitseisen die de markt aan de producten stelt en aan de wijze waarop de 
bedrijfsorganisatie of personele organisatie vorm krijgt. 

4.2.2 Organisatie 
De medewerkers die betrokken zijn bij activiteiten die de beoordelingsrichtlijn 
voorschrijft, moeten functie-omschrijvingen hebben. Hierin moeten hun 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn weergegeven en daarnaast ook de 
onderlinge taakafbakening van de functies.  
 
De producentcertificaathouder moet ook een organisatieschema opstellen waarin 
bovengenoemde medewerkers/ afdelingen vermeld staan. Uit dit organisatieschema 
moet blijken op welke plaats binnen de organisatie deze medewerkers functioneren. 

4.2.3 Directievertegenwoordiger 
Binnen de organisatiestructuur van de producentcertificaathouder moet een 
functionaris zijn aangewezen die naast kennis en ervaring van het productieproces, 
welomschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft om het 
kwaliteitssysteem, zoals bedoeld in deze beoordelingsrichtlijn, in te voeren en daarna 
op peil te houden. 
 
Deze functionaris is voor de certificatie-instelling aanspreekbaar op het functioneren 
van het kwaliteitssysteem. 

4.2.4 Beoordeling van het kwaliteitssysteem door de directie 
De directie moet minimaal één keer per jaar het kwaliteitssysteem, zoals omschreven 
in deze beoordelingsrichtlijn, beoordelen en zo nodig aanpassen.  
Het doel van de beoordeling is om er bij voortduring zeker van te zijn dat het 
kwaliteitssysteem geschikt en doeltreffend is. De producentcertificaathouder moet de 
beoordelingen registreren en bewaren. 

4.3 Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan 
De leverancier moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne 
kwaliteitsbewaking (IKB-schema), dat minimaal de aspecten dient te bevatten van het 
in de bijlage bij deze beoordelingsrichtlijn opgenomen IKB-schema. 
 
In dit IKB-schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd: 
• welke aspecten door de producent worden gecontroleerd; 
• volgens welke methoden die controles plaatsvinden; 
• hoe vaak deze controles worden uitgevoerd; 
• hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard. 
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Ten tijde van het toelatingsonderzoek moet dit schema ten minste 3 maanden 
functioneren. 

4.4 Procedures en werkinstructies 

4.4.1 Beheersing van documenten 
De schriftelijk vastgelegde procedures of werkvoorschriften moeten door daartoe 
bevoegde personen vóór de uitgifte worden beoordeeld op geschiktheid en 
doelmatigheid.  
 
De uitgifte van deze documenten moet zo beheerst worden dat alléén geldige 
exemplaren op de plek waar deze gebruikt worden, beschikbaar zijn. Het betreft hier 
de in deze beoordelingsrichtlijn omschreven procedures, werkvoorschriften en 
normen. Het beheer van documenten en de optredende mutaties moeten adequaat 
worden bijgehouden. 

4.4.2 Beheersing van productiedocumenten 
Productietekeningen moeten gedateerd en geautoriseerd zijn door de door het bedrijf 
aangewezen functionaris(sen). Deze functionaris kan ook een externe 
constructeur/adviesbureau zijn die deze werkzaamheden in opdracht van de 
producent of de opdrachtgever verricht. 
 
Datering en ondertekening kunnen beperkt blijven tot een vóór- of overzichtblad 
indien de andere productiebladen zodanig gecodeerd zijn dat duidelijk is dat zij 
hiermee één geheel vormen. 

4.4.3 Keuringsprocedures 
Het kwaliteitssysteem moet schriftelijk vastgelegde procedures of werkvoorschriften 
omvatten voor de keuringen die in deze beoordelingsrichtlijn worden 
voorgeschreven, in het bijzonder voor de uitvoering van de eindkeuring. Deze 
procedures of werkvoorschriften kunnen zijn weergegeven in de vorm van het 
schema voor de Interne Kwaliteitsbewaking (IKB-schema). 

4.4.4 Beheersing van producten met tekortkomingen 
De producent moet over een schriftelijk vastgelegde procedure beschikken om te 
voorkomen dat producten die tekortkomingen vertonen, ten onrechte toch onder 
attest-met-productcertificaat worden geleverd. Deze procedure moet onder andere 
aan geven: 
• welke functionarissen bevoegd zijn om producten af te keuren respectievelijk na 

herstel of herbeoordeling vrij te geven; 
• de personen of afdelingen die hier bij zijn betrokken; 
• op welke wijze (voorlopig) afgekeurde producten worden gekenmerkt en/of 

opgeslagen; 
• de registratiewijze van voorlopig en definitief afgekeurde producten en de 

terugkoppeling hieromtrent; 
• de vrijgave van herstelde of herbeoordeelde producten die voldoen aan de 

specificaties. 

4.4.5 Vrijgave van het eindproduct 
In een schriftelijk vastgelegde procedure moet worden omschreven hoe de vrijgave 
van het eindproduct is geregeld. Aangegeven moet zijn hoe producten welke aan de 
gestelde eisen voldoen, worden gekenmerkt en welke bevoegde instantie of persoon 
daarvoor verantwoordelijk is. 
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4.4.6 Product-identificatie 
De producent moet bewerkstelligen dat de door hem vervaardigde producten door 
identificatie worden gekenmerkt. Deze identificatie moet op alle documenten met 
betrekking tot (de) levering(en) aan de afnemer worden aangegeven, zodat het voor 
die afnemer duidelijk is welk(e) product(en) deel uitmaken van genoemde 
levering(en). 

4.4.7 Klachtbehandeling 
De producent moet over een schriftelijk vastgelegde procedure beschikken ten 
aanzien van de behandeling van klachten van afnemers over geleverde producten. 
Deze procedure moet tenminste omvatten: de wijze waarop klachten worden 
afgehandeld, de verantwoordelijkheden met betrekking tot klachtbehandeling, 
alsmede de registratiewijze, terugkoppeling en archivering van klachten. 
Bovendien moet de procedure erin voorzien dat de producent binnen redelijke 
termijn de klacht onderzoekt en de uitslag van het onderzoek aan de klager meedeelt. 

4.4.8 Corrigerende maatregelen 
De certificaathouder moet over een gedocumenteerde procedure beschikken voor het 
nemen van corrigerende maatregelen naar aanleiding van geconstateerde 
afwijkingen. Deze procedure moet onder andere het volgende aangeven: 
• De functionarissen die bevoegd zijn afwijkingen en corrigerende maatregelen te 

onderzoeken; 
• Op welke wijze onderzoek wordt uitgevoerd naar de oorzaak van afwijkingen en 

de corrigerende maatregelen die genomen moeten worden om te voorkomen dat 
de afwijkingen opnieuw optreden; 

• Op welke wijze vastgesteld wordt dat de corrigerende maatregelen zijn getroffen 
en de effectiviteit hiervan; 

• Op welke wijze beoordeeld wordt of de resultaten van de corrigerende 
maatregelen leiden tot aanpassing van het kwaliteitssysteem; 

• De archivering van deze onderzoeken. 

4.5 Laboratorium en beproevingen 

4.5.1 Laboratorium 
Ten behoeve van de interne kwaliteitsbewaking moet worden beschikt over een 
afzonderlijke ruimte, die is ingericht als laboratorium. 
Voor het verrichten van bepaalde laboratoriumwerkzaamheden kan naast het eigen 
laboratorium tevens gebruik worden gemaakt van een extern laboratorium.  
 
Bij het uitvoeren van drukproeven mag tevens gebruik worden gemaakt van de 
drukbank van een producent welke in het bezit is van een (attest-met)-certificaat voor 
elementen van vooraf vervaardigd constructief beton óf van een gecertificeerde 
betonmortelcentrale. 

4.5.2 Laboratorium- en meetapparatuur 
De producent moet beschikken over laboratorium- en meetapparatuur zoals 
omschreven in het IKB-schema, danwel gebruik maken van een extern laboratorium. 
Het meetbereik en de nauwkeurigheid van meetapparatuur moet zodanig worden 
gekozen dat bij de metingen de gestelde nauwkeurigheidsgrenzen (toleranties) 
kunnen worden bereikt. 
Alle in het IKB-schema en in de inventarislijst laboratorium genoemde meet- en 
productie-apparatuur moet, voor zover dit in het schema niet vernoemd is, bij twijfel 
en bij vervanging worden gecontroleerd. Tevens moeten de resultaten van deze 
controles worden geregistreerd. 
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4.6 Toeleveringen 

4.6.1 Toegeleverde materialen 
Systeemonderdelen, grondstoffen, halfproducten of andere producten waarvoor een 
geldige NEN-norm dan wel een geldige Nationale Beoordelingsrichtlijn bestaat, 
moeten voldoen aan de daarin gestelde eisen, nadat is vastgesteld dat de toepassing 
overeenkomstig deze norm of beoordelingsrichtlijn is. 
 
Een kwaliteitsverklaring voor deze producten, afgegeven door een daartoe door de 
Raad voor Accreditatie erkend instituut, wordt als afdoende bewijsvoering 
beschouwd dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
 
Van producten waarvoor geen kwaliteitsverklaring beschikbaar is, dienen 
specificaties en keuringsrapporten te worden overlegd om aan te tonen dat aan de 
gestelde eisen is voldaan.  

4.6.2 Door de afnemer verstrekte producten 
Indien door de afnemer producten worden verstrekt, die verwerkt zullen worden in, 
of deel uit zullen maken van, door de producent te vervaardigen en te leveren 
ferrocement-producten, moeten de gegevens op de ontvangstbon of stukslijst en 
dergelijke geverifieerd worden aan de hand van de bijbehorende specificaties. 
 
Registratie van deze controle moet geschieden door middel van een stempel of paraaf 
op de ontvangstbon of begeleidend document. 

4.7 Productie 

4.7.1 Productieruimte 
De vervaardiging van de ferrocement-producten moet geschieden in zodanig 
gesloten ruimten, dat atmosferische invloeden op het productieproces grotendeels 
geëlimineerd zijn. 
Voor elementen van bijzondere afmetingen kan in overleg met de Certificatie-
instelling hier eventueel van worden afgeweken. 

4.7.2 Productietekeningen 
Van de in productie te nemen ferrocement-producten moeten geldige 
productietekeningen en/of borderellen aanwezig zijn, welke alle voor de productie 
benodigde gegevens moeten bevatten, zoals: type, afmetingen, sterkteklasse, 
milieuklasse, dekking, wapening, sparingen, voorzieningen, afwerking, toleranties, 
etc. 

4.7.3 Nabehandeling 
Na afwerking moeten de oppervlakken van ferrocement tot het moment van 
ontkisten doelmatig worden afgedekt om uitdroging te voorkomen. 
 
Na het ontkisten moeten de producten gedurende minimaal drie weken in een 
omgeving verkeren met een relatieve vochtigheid van 95-100%. 
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4.8 Keuring en controle 

4.8.1 Administratie 
Er moet op een volledige en overzichtelijke wijze een voor de externe controle 
toegankelijke administratie worden bijgehouden van de ten behoeve van de 
productiecontrole uitgevoerde onderzoekingen. 

4.8.2 Kwaliteitsregistratie 
Bij keuring van het gereed product zoals aangegeven in deze beoordelingsrichtlijn 
moet kunnen worden aangetoond dat ook alle vereiste voorgaande keuringen en 
beproevingen zijn uitgevoerd om hiermee het bewijs te kunnen leveren dat het 
gereed product voldoet aan de gestelde eisen. Dit kan blijken uit de in het IKB-
schema voorgeschreven registraties. 
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5 Samenvatting onderzoek en controle 
In onderstaande onderzoeksmatrix is de samenvatting gegeven van het bij certificatie 
uit te voeren:  
• Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL 

gestelde eisen wordt voldaan; 
• Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd 

om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de 
BRL gestelde eisen voldoen. Hierbij is tevens aangegeven met welke frequentie 
controleonderzoek door de certificatie-instelling (CI) moet worden uitgevoerd; 

• Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema 
en de procedures. 

 
Omschrijving eis Artikel 

BRL 
Onderzoek in kader van 
Toelatings
onderzoek 

Toezicht door CI na 
certificaatverlening 
Controle Frequentie 

Prestatie-eisen 
Algemene sterkte van de bouwconstructie 2.4.1 x   
Sterkte bij brand 2.4.2 x   

 
Producteisen 
Alle omschreven eisen Hfdst. 3 x x Zie 6.6 

 
Kwaliteitssysteem     
Directieverantwoordelijkheid 4.2 x x  1 per jaar 
Interne kwaliteitsbewaking 4.3 x x Zie 6.6 
Procedures en werkinstructies 4.4 x x  1 per jaar 
Laboratorium en beproevingen 4.5 x x Zie 6.6 
Toeleveringen 4.6 x x Zie 6.6 
Productie 4.7 x x Zie 6.6 
Keuring en controle 4.8 x x Zie 6.6 
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6 Eisen aan de certificatie-instelling 

6.1 Algemeen 
De certificatie-instelling moet voldoen aan de in EN 45011 gestelde eisen. 
Bovendien moet de instelling voor het onderwerp van deze BRL zijn geaccrediteerd 
door de Raad voor Accreditatie of een daaraan gelijkwaardige instelling (een 
accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie 
heeft gesloten). 
 
De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan 
gelijkwaardig document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie 
worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit: 
• De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te 

onderscheiden naar: 
• De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van 

een aanvraag; 
• De uitvoering van het onderzoek; 
• De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek 

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

• De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 
• De regels bij beëindiging van een certificaat; 
• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen 

van de certificatie-instelling. 

6.2 Certificatiepersoneel 
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
• Certificatiedeskundigen: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en 

de beoordeling van de rapporten van inspecteurs; 
• Inspecteurs: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; 
• Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 

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

6.2.1 Kwalificatie-eisen 
Door het College van Deskundigen zijn de volgende kwalificatie-eisen vastgesteld 
voor het onderwerp van deze BRL: 

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

Certificatiepersoneel Opleiding Ervaring 
Certificatiedeskundige HBO-niveau in een van de volgende disciplines: 

• Weg- en Waterbouwkunde/Civiele Techniek 
• Bouwkunde 
• Werktuigbouwkunde 

2 jaar 
 

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

5 jaar in de 
betonindustrie 
 

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

5 jaar 
Managementervaring 
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6.2.2 Kwalificatie 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van 
opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op 
grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij: 
• Beslissers: kwalificatie van certificatiedeskundigen en inspecteurs 
• Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers. 

6.3 Rapport toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een 
rapport. Het rapport moet aan de volgende eisen voldoen: 
• Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn 

gestelde eisen; 
• Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten 

traceerbaar zijn vastgelegd; 
• Basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing 

kunnen baseren op de in het rapport vastgelegde bevindingen. 

6.4 Beslissing over certificaatverlening 
De beslissing over certificaatverlening moet plaats vinden door een daartoe 
gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is 
geweest. De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd. 

6.5 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring 
Het attest-met-productcertificaat moet zijn uitgevoerd conform het als bijlage 
opgenomen model. 

6.6 Aard en frequentie van externe controles 
De certificatie-instelling moet controle uitoefenen bij de leverancier op de naleving 
van zijn verplichtingen. Over de aan te houden controlefrequentie adviseert het 
College van Deskundigen. Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is 
de frequentie vastgesteld op 6 controlebezoeken per jaar. 
 
Per kalenderjaar beoordeelt de certificatie instelling de resultaten van de 
controlebezoeken. Op basis hiervan kan de certificatie instelling in overleg met het 
College van Deskundigen “Constructief Beton” besluiten de frequentie terug te 
brengen naar 5 controlebezoeken per jaar en het volgende jaar eventueel naar 4 
controlebezoeken. 
 
Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op: 
• De in het certificaat vastgelegde productspecificatie 
• Het productieproces van de leverancier; 
• Het IKB-schema van de leverancier en de resultaten van door de leverancier 

uitgevoerde controles; 
• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten; 
• De naleving van de vereiste procedures. 
 
De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door de certificatie-instelling 
naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport. 
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6.7 Rapportage aan College van Deskundigen 
De certificatie-instelling rapporteert ten minste jaarlijks over de uitgevoerde 
certificatiewerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen 
aan de orde komen: 
• Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen);  
• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie;  
• Resultaten van de controles;  
• Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen;  
• Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

6.8 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. De certificatie-
instelling is verplicht zich op de hoogte te stellen of er een interpretatiedocument is 
vastgesteld en, indien dit het geval is, de daarin vastgelegde interpretaties te 
hanteren. 
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7 Lijst van vermelde documenten 

7.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

7.1.1 Bouwbesluit 
Bouwbesluit (Stb. 2001, 410; Stb. 2002, 203, 516, 518, 582 en de Ministeriële Regeling 
Stcrt. 2002, 241; Stcrt. 2003, 101. 

7.1.2 Bouwstoffenbesluit 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming (Stb. 1995, 567, Stb. 
1997, 525, 686, en de Ministeriële Regeling Stcrt. 1999, 126. En verder Stcrt. 1999, 248; 
2000, 66, 83V, 136). 

7.2 Normen / normatieve documenten: 
 

NEN EN 197-1:2000 Cement; Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria voor gewone 
cementsoorten, december 2000, inclusief wijzigingsblad NEN-EN 197-1/A1, 
juni 2004. 

NEN 915:1977 Thermisch aangebrachte zinklagen op rond staaldraad; Eisen en 
keuringsmethoden, juni 1977. 

NPR 2053: 1985 Lassen en verbinden van betonstaal, december 1985 
NEN 2889:1990 Betonelementen;n Maximaal toelaatbare maatafwijkingen, december 1990. 
NEN 3835:1991 Mortels voor metselwerk van stenen, blokken of elementen van baksteen, 

kalkzandsteen, beton en gasbeton, mei 1991 
NEN 6069:1991 Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen, oktober 

1991, inclusief wijzigingsblad NEN 6069/A2, december 2001. 
NEN 6071:2001 Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen; 

Betonconstructies, december 2001 
NEN 6700:1991 Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Algemene 

basiseisen, april 1991, inclusief wijzigingsblad NEN 6700A1, mei 1997. 
NEN 6702:2001 Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (TGB 1990). Belastingen en 

vervormingen, december 2001. 
NEN 6720:1995 Voorschriften Beton (TGB 1990). Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 

1995), september 1995, inclusief wijzigingsblad NEN 6720/A3, juli 2004 
NEN 6722:2002 Voorschriften Beton. Uitvoering, december 2002 
NEN-EN 10218-2:1996 Staaldraad en draadproducten; Algemeen; Deel 2: Afmetingen en toleranties 

van draad, november 1996 
 



 

 

 

KOMO attest-met-productcertificaat  
 

 
VERKLARING VAN KIWA 
 
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 2811, "Ferrocement-producten", conform het Certificatie-
Reglement voor productcertificatie afgegeven door Certificatie-instelling. 
 
Certificatie-instelling verklaart dat Ferrocement-producten geschikt is voor het vervaardigen van bouwdeel die 
prestaties leveren als in dit attest-met-productcertificaat omschreven, mits: 
- Ferrocement-producten voldoet aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties; 
- de vervaardiging van bouwdeel geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde 

verwerkingsmethoden; 
- voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden. 
 
Certificatie-instelling verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de producent vervaardigde 
gecertificeerde producten aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits 
zij zijn voorzien van het hieronder afgebeelde KOMO-merk op de wijze zoals aangegeven in dit attest-met-
productcertificaat. 
Door Certificatie-instelling wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat geen controle uitgeoefend op de 
productie van de overige onderdelen van bouwdeel, noch op de vervaardiging van bouwdeel. 
 
Voor de relatie van de uitspraken van dit attest met de voorschriften van het Bouwbesluit wordt verwezen naar de lijst 
van kwaliteitsverklaringen zoals die halfjaarlijks door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) te Rijswijk wordt gepubliceerd. 
 
 

   

NAW-gegevens certificatie-instelling Bijlage1

Naam Bouwdeel  
Nummer 
Uitgegeven 
Vervangt 

: 
: 
: 

12345/01  
2000-01-01 
2222-01-01 
D.d. 

Producent 
 

 

 , 
  
 

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om bij Certificatie-instelling te informeren of dit 
document nog geldig is. 

Afbeelding van KOMO-merk 

 
Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit .. bladzijden 
Nadruk verboden 

 

 



 

 

 

 

BOUWBESLUITINGANG 
Afdeling Bouwbesluit 
Nr. en titel 

Grenswaarde/ Bepalingsmethode Prestatie volgens 
kwaliteitsverklaring 

Opmerkingen i.v.m. 
toepassing 

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

bouwconstructie 
Uiterste grenstoestand bepaald 
volgens NEN 6720 of NEN 6700.  

De balkon- en galerij-
ophogingen voldoen aan de 
gestelde eisen.  

Voor balkons en 
galerijplaten per project te 
bepalen. 

2.2 Sterkte bij brand Tijdsduur van brandwerendheid 
m.b.t. bezwijken volgens artikel 2.9 
van het Bouwbesluit, bepaald volgens 
NEN 6069, NEN 6071  
óf NEN 6720 

De brandwerendheid van 
de balkon- en galerijplaten 
bedraagt 30 minuten. 

 

PRODUCTSPECIFICATIE  

Technische specificatie van het product Merken 
 De producten worden gemerkt met het KOMO-merk. 

De uitvoering van dit merk is als volgt: 
 

VERWERKING  

  

PRESTATIES  

  

WENKEN VOOR DE TOEPASSER  

1. De producten zijn bestemd voor toepassing als/in 
TitelToepassingsgebied. Neem daarbij de volgende 
toepassingsvoorwaarden in acht: 

 
 

3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring 
overgaat, neem dan contact op met:  
3.1    
en zo nodig met: 
3.2 Certificatie-instelling. 

 
2. Inspecteer bij aflevering of:  

2.1 geleverd is wat is overeengekomen; 
2.2 het merk en de wijze van merken juist zijn; 
2.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen  
 als gevolg van transport en dergelijke. 
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Bijlage 2 
IKB-schema 
Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie 

LA
BO

RA
TO

R
IU

M
- E

N
 M

EE
TA

PP
A

R
A

TU
U

R 1 buigbank (extern) gestelde eisen kalibratie éénmaal per 2 jaar extern 

2 weegschaal (vezels)  onnauwkeurigheid m.b.v. geijkte gewichten  éénmaal per maand ja (2) 

3 geijkte gewichten werkelijke waarde (her)ijking éénmaal per 4 jaar ja (2) 

4 kraanunster onnauwkeurigheid (+/-2,5%) externe kalibratie éénmaal per jaar ja (2) 

5 prisma mallen onnauwkeurigheid vlg NEN 3835 meten éénmaal per jaar ja (6) 

6 meetapparatuur voor het 
bepalen van afmetingen 
(3) 

onnauwkeurigheid vlg. 
NEN 3682 

kalibratie vlg. NEN 3682  
óf 
aanwezigheid ijkmerk 

éénmaal per jaar 
 
bij aanschaf 

ja (6) 
 
nee 

7 thermometers (bi.-bu.) onnauwkeurigheid (+/-1°C) m.b.v. geijkte thermometer eenmaal per twee 
jaar 

ja (6) 

8 maatcilinder onnauwkeurigheid 
(+/- 3%) 

meting en weging bij aanschaf ja (1) (6) 

D
O

SE
ER

- E
N

 M
EN

G
A

PP
A

RA
TU

U
R 9 doseerinrichting voor 

toegeleverd 
mengsel/water 

juiste dosering 
 
0,3 < wbf < 0,4 

visueel 
 
kalibratie (3) 

éénmaal per dag 
 
éénmaal per maand 

nee 
 
ja (6) 

10 dosering hulpstoffen 
(handmatig) 

juiste dosering 
onnauwkeurigheid (+/- 3%) 

controle éénmaal per dag nee 

11 dosering vezels 
(handmatig) 

juiste dosering 
onnauwkeurigheid (+/- 2%) 

controle éénmaal per dag nee 

12 mengapparatuur slijtage 
 
juiste mengprocedure 

visueel 
 
verificatie van de ingestelde 
waarden 

éénmaal per dag 
 
éénmaal per dag 

nee 
 
nee 

IN
G

A
N

G
S-

C
O

N
TR

O
LE

 E
N

 O
PS

LA
G

 V
A

N
 M

A
TE

R
IA

LE
N

  13 mengsel productsoort vlg. specificatie van 
de producent 
 
 
 
 
opslag  

verificatie ontvangstbon 
 
verificatie productcertificaat 
 
 
 
visueel 

elke levering 
 
bij nieuwe 
leverancier en 
éénmaal per jaar 
 
éénmaal per week 

ja (1) 
 
ja (2) 
 
 
 
nee 

14 hulpstoffen productsoort vgl. specificatie 
 
 
 
volumieke massa 
 
 
 
 
opslag 

verificatie ontvangstbon, eti-
ket en 
verwerkingsvoorschrift 
 
weging en/of meting 
of 
verificatie productcertificaat 
 
 
visueel 

elke levering 
 
 
 
elke levering 
 
bij nieuwe 
leverancier 
 
éénmaal per week 

ja (2) 
 
 
 
ja (6) 
 
ja (2) 
 
 
nee 

15 vezels productsoort vgl. specificatie 
 
 
 
 
opslag  

verificatie ontvangstbon 
 
BBA-certificaat 
 
 
visueel 

elke levering 
 
bij nieuwe 
producent 
 
elke week 

ja (1) 
 
ja (2) 
 
 
nee 

16 betonstaal 
 

productsoort vlg. NEN 6008   
 
 
 
 
 
opslag vlg. NEN 6722 10.1 

verificatie ontvangstbon, 
walsmerk en/of label 
 
verificatie productcertificaat 
 
 
visueel 

elke levering 
 
 
bij nieuwe 
producent 
 
éénmaal per week 

ja (1) 
 
 
ja (2) 
 
 
nee 
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Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie 

17 draadgaas productsoort vlg. specificaties  
 
 
opslag vlg. NEN 6722 10.1 

verificatie ontvangstbon en 
label 
 
visueel 

elke levering 
 
 
éénmaal per week 

ja (1) 
 
 
nee 

18 hijsvoorzieningen NEN 6722 13.4.1 
 
NEN 6722 13.4.1 

verificatie ontvangstbon 
 
verificatie keuringsrapport 
 
 
gewaarmerkte tekening en 
berekening 

elke levering 
 
éénmaal per jaar 
per staalkwaliteit 
 
éénmalig en bij 
mutatie 

ja (1) 
 
ja (1) 
 
 
ja (1) 

19 in te storten of mee te  
leveren artikelen 

productsoort vlg. specificaties verificatie ontvangstbon, 
stuklijst e.d. 

elke levering ja(1) 

20 hulpmaterialen productsoort vlg. specificaties verificatie ontvangstbon elke levering ja (1) 
21 isolatiemateriaal 

(verloren bekisting) 
productsoort vlg. specificaties verificatie ontvangstbon elke levering ja (1) 

FE
RR

O
C

EM
EN

T 

22 wbf 0,3 < wbf < 0,4 bij controle dosering éénmaal per maand ja (6) 

23 druksterkte waarde overeenkomstig  
cementmortel 

beproeving vlgs NEN 3835 (3) ja (2) 

24 buigtreksterkte waarde overeenkomstig 
cementmortel 

beproeving vlgs NEN 3835 
 

(3) ja (2) 

PR
O

D
U

C
TI

E 25 mallen NEN 6722 9.1, 9.2 en 9.4 
 
maatvoering/specificatie vlg. 
attest-met-productcertificaat 
en/of gewaarmerkte  
tekening 

visueel 
 
meting 

elke baan of mal 
 
bij elke nieuwe mal 
 
bij wijziging van de 
mal 

nee 
 
ja (6) 
 
ja (6) 

26 afkorten van betonstaal lengte vlg. gewaarmerkte 
tekening en/of buigstaat 

meting elk 
wapeningsframe 

ja (6) 

27 hechtlassen van 
betonstaal 

hoedanigheid van de lassen 
 
NPR 2053 5.2 

visueel 
 
beproeving  

éénmaal per dag 
 
(3) 

ja 
 
ja (6) 

28 ontkistingsmiddelen juiste verwerking en NEN 6722 
9.4.6 

visueel elke baan of mal nee 

29 in te storten artikelen/ 
voorzieningen 

merk, type, aantal, afme- 
tingen vlg. gewaarmerkte 
tekening 
 
maatvoering vlg. 
gewaarmerkte tekening 

visueel 
 
 
 
meting 

elke baan of mal 
 
 
 
elke mal  

nee 
 
 
 
ja (6) 

30 wapening aanbrengen NEN 6722 10.2.1 en 10.3  
 
maatvoering/specificatie vlg. 
attest-met-productcertificaat 
en/of gewaarmerkte  
tekening 

visueel 
 
meting 

elke baan of mal 
 
afhankelijk van de 
visuele 
beoordeling 

nee 
 
nee 

31 dekking waarde vlg. gewaarmerkte 
tekening en/of attest-met- 
productcertificaat (5) 

meting elke baan of mal nee 

32 vrijgave vóór het storten maatvoering, wapening, dekking, 
voorzieningen e.d, vlg. 
gewaarmerkte tekening en/of 
attest-met-product-certificaat 

verificatie van voorgaande 
controles 

elke baan of mal 
voor 
elke stort 

ja (3) 

33 specieverwerking mengsel vlg. specificatie visueel elke baan of mal nee 
34 nabehandeling inpakken in plastic en mini-maal 

21 dagen opslaan bij een 
temperatuur > 15 °C 

controle dagelijks nee 
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Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie 

35 uit de mal nemen NEN 6722 12.11 visueel elk element nee 
36 afwerken stortvlak behandeling vlg. instructie visueel elk element nee 

G
ER

EE
D

 P
RO

D
U

C
T 37 vorm en afmetingen 

 
maatvoering vlg. gewaarmerkte 
tekening en/of attest-met-
productcertificaat 
maatafwijking vlg. NEN 2889, 
BRL 2811 of specificaties 
opdrachtgever 

meting vlg. NEN 3682 Balkon- en 
galerijplaten: Alle 
elementen 
 
Balkon- en galerij-
ophogingen:  
elk 1e, 11e, 21e, etc. 
element 

ja (6) 
 
 
ja (6) 
 

38 dekking waarde vlg. gewaarmerkte 
tekening en/of attest-met- 
productcertificaat 

meting (3) als aspect 37 idem 

39 ingestorte artikelen en 
voorzieningen 

maatvoering/specificatie vlg. 
gewaarmerkte tekening en/of 
attest-met-productcertificaat en 
NEN 2889 

meting als aspect 37 idem 

40 uiterlijk, beschadiging NEN 6722 15 en eventuele 
specificatie 

visueel elk element nee 

41 reparatie/herbewerking juiste uitvoering vlg.  
NEN 6722 15.2 en CUR-Aanbev. 
53, 54, 55 en 56 

visueel in voorkomende 
gevallen 

ja 

42 scheurvorming scheurvorm/-wijdte visueel en/of meting in voorkomende 
gevallen 

nee 

43 intern transport en opslag NEN 6722 13..3.2 en eventuele 
specificatie 

visueel dagelijks nee 

44 merken overeenkomstig 
attest-met-productcertificaat 

visueel elk element nee 

45 druksterkte bij afvoer afvoer na minimaal 21 dagen controle productiedatum i.o.m. afnemer en 
verantwoordelijke 
constructeur indien 
periode korter is 

ja (6) 
 

 
(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief 
(2) Keuringsrapport of (attest-met-)productcertificaat 
(3) Per productieplaats vast te leggen i.o.m. de certificatie-instelling 
(4) Facultatief, dat wil zeggen i.o.m. de certificatie-instelling vast te stellen 
(5) Tenzij in de beoordelingsrichtlijn anders is aangegeven 
(6) Registratie van de gemeten waarde of afwijking 
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Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring  
Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief Beton d.d. 18 februari 2016 
Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 25 maart 2016 
 
Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 25 maart 2016. 
 
Geldigheid kwaliteitsverklaringen 
Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 2811 d.d. 1 september 2004, inclusief wijzigingsblad d.d. 27 september 2012. 
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in ieder geval hun geldigheid 
op 1 september 2016. 
 
Gebruiksrecht 
Het gebruik van dit wijzigingsblad door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke 
overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 
 
Omschrijving van de wijziging 
Vanwege het volledig privaat gaan van de KOMO systematiek, verdwijnt de aansluiting op het Bouwbesluit en 
Besluit bodemkwaliteit. In dit wijzigingsblad zijn de hierbij behorende wijzigingen vastgelegd. 
• Vervang in alle teksten van de BRL “Nationale beoordelingsrichtlijn” door “beoordelingsrichtlijn”. 
• Voeg artikel 1.4 “Relatie met Europese Verordening bouwproducten ” toe. 
• Vervang heel artikel 1.4 “Acceptatie van door leverancier geleverde onderzoeksrapporten ” door artikel 1.5 

“Eisen te stellen aan de onderzoeksinstellingen ”. 
• Vervang heel artikel 1.5 “Certificaat” door artikel 1.6 “Certificaat”. 
• Vervang de inhoud van hoofdstuk 3 “Producteisen en bepalingsmethoden”. 
• Hoofdstuk 5 “Samenvatting onderzoek en controle” vervalt. 
• Vervang heel artikel 6.1 “Algemeen”. 
• Vervang heel artikel 6.2 “Certificatiepersoneel” door artikel 6.2 “Personeel betrokken bij de 

conformiteitsbeoordeling”. 
• Artikel 6.5 “Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring” vervalt. 
• Vervang heel artikel 6.8 “Interpretatie van eisen”. 
• Voeg een nieuw artikel 6.9 “Sanctiebeleid” toe. 
• Vervang heel hoofdstuk 8 “Lijst van vermelde documenten”. 
• Bijlage 1 “Model certificaat” wordt vervangen door bijlage 1 “Bouwbesluitingang”. 

1.4 Relatie met Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 
Op de producten die onder deze BRL vallen is geen geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing. 

1.5 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen  
Indien door de leverancier in het kader van de externe controle rapporten van onderzoekinstellingen of 
laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten 
worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde 
accreditatienorm, te weten: 
• NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;  
• NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;  
• NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren;  
• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;  
• NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie-instellingen die producten certificeren. 
 
Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden 
overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA 
een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Deze accreditatie moet betrekking hebben op 
het voor deze BRL vereiste onderzoek.  
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling zelf verifi ëren of aan de 
accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren. 
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1.6 Certificaat 
Op basis van de KOMO®-systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn wordt een KOMO® 
attest-met-productcertificaat afgegeven. 
 
De uitspraken in dit attest-met-productcertificaat zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4, 6 en 7 van deze 
beoordelingsrichtlijn. 
 
Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staat het model certificaat vermeld die voor deze 
beoordelingsrichtlijn van toepassing is. Het af te geven certificaat moet hiermee overeenkomen. 
 

2 Bouwbesluit gerelateerde eisen en 
bepalingsmethoden 

 2.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de aan het Bouwbesluit gerelateerde prestatie-eisen voor nieuwbouw opgenomen, waaraan 
Ferrocement-producten 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 Ferrocement-producten.  
Ferrocement-producten die voldoen aan de eisen voor nieuwbouw kunnen zondermeer toegepast worden in 
verbouwprojecten. 
 
Dit betreft de van toepassing zijnde prestatie-eisen in relatie tot het Bouwbesluit waarnaar verwezen wordt in 
de Tabel Bouwbesluit opgesomde afdelingen, artikelen en leden. 
 
Tabel Bouwbesluit 
 
Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit Afdeling Artikel; Leden 

Algemene sterkte van de bouwconstructie  2.1 2.2,  2.3,  2.4; 1b en 2. 
Sterkte bij brand 2.2 2.10 , 2.11; 1, 2a en 2g. 
 
Normen of Praktijkrichtlijnen die genoemd worden in het kader van eisen die ontleend zijn aan 
publiekrechtelijke regelgeving zijn bedoeld, zoals daarin aangewezen. 

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

 2.2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie, Bouwbesluit afdeling 2.1 
Prestatie-eis 
Voor Ferrocement-producten zijn de artikelen 2.2, 2.3 en artikel 2.4, lid 1, onder b en lid 2 van toepassing. 
 
Attesteringsonderzoek 
Tijdens het attesteringsonderzoek moet voor balkon- en galerijplaten en voor traptreden volgens NEN-EN 
1990 worden aangetoond, dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
 
Tijdens het attesteringsonderzoek mag de sterkte van de balkon- en galerij-ophogingen worden bepaald door 
middel van een driepuntsbuigproef. 
 
Attest-met-productcertificaat 
In het attest-met-productcertificaat worden toepassingsvoorbeelden opgenomen die aan de gestelde eisen en 
voorwaarden voldoen.  

http://www.komo.nl)
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 2.2.2 Sterkte bij brand, Bouwbesluit afdeling 2.2 
Prestatie-eis 
Voor Ferrocement-producten zijn de artikelen 2.10 en 2.11 lid 1 en 2 onder a en g van toepassing. 
 
Bepalingsmethode 
De tijdsduur van het bezwijken als bedoeld in artikel 2.10 wordt bepaald volgens NEN 6069; 
 
Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald volgens NEN 6069 juist zijn. 
 
Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat geeft voor de balkon- en galerijplaten de prestatie waaraan deze voldoen. 
 
 

3 Producteisen en bepalingsmethoden 
3.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de producteisen opgenomen, waaraan ferrocement-producten moeten voldoen, evenals 
de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan.  

3.2 Dunne massieve elementen 

3.2.1 Nominale afmetingen en toleranties: 
De maximale dikte van de elementen bedraagt 65 mm. 
 
De nominale afmetingen van de standaardproducten dienen vast te liggen op productietekeningen. 
 
Voor elementen waarvan de hoofdmaten op projectniveau worden bepaald, dienen de nominale afmetingen 
vast te liggen op door de afnemer goedgekeurde tekeningen. 
 
Tolerantie op de lengte, breedte en dikte: +/- 2 mm. 
 
Bepalingsmethode 
De afmetingen dienen gecontroleerd te worden m.b.v. een rolmaat, of een hieraan minimaal gelijkwaardig 
meetinstrument. 
 
Attest-met-productcertificaat 
In het KOMO® attest-met-productcertificaat kunnen de nominale afmetingen van de standaardproducten 
vermeld staan. 

3.2.2 Dekking 
De minimale dekking op de buitenste wapening bedraagt Øk wanneer de wapening bestaat draadgaas en/of 
betonstaal met Øk  10 mm. 
 
Wanneer de hoofdwapening bestaat uit betonstaal met Øk > 10 mm geldt als minimale dekking 1,5 Øk. 
 
De tolerantie op de minimale dekking bedraagt + 2 mm. 
 
Bepalingsmethode 
De dekking dient gecontroleerd te worden m.b.v. een dekkingsmeter, of een hieraan minimaal gelijkwaardig 
instrument. 
 
Attest-met-productcertificaat 
In het KOMO® attest-met-productcertificaat kan de nominale dekkingen van de standaardproducten vermeld 
staan. 
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3.2.3 Draadgaas 
Het volledige element dient voorzien te zijn van minimaal 2 lagen dun staaldraad. 
 
Wanneer de dikte van het element groter of gelijk is aan 45 mm, dan dienen minimaal 4 lagen dun staaldraad 
toegepast te worden, gelijkelijk verdeeld over boven- en onderzijde van het element.  
 
Bepalingsmethode 
Het aantal lagen dun staaldraad dient voor het storten van het element visueel gecontroleerd te worden. 
 
Attest-met-productcertificaat 
In het KOMO® attest-met-productcertificaat kan het aantal lagen dun staaldraad van de standaardproducten 
vermeld staan. 

3.3 Dunwandige lichtgewicht elementen 

3.3.1 Nominale afmetingen en toleranties: 
De nominale afmetingen van de standaardproducten dienen vast te liggen op productietekeningen. 
 
Voor elementen waarvan de hoofdmaten op projectniveau worden bepaald, dienen de nominale afmetingen 
vast te liggen op door de afnemer goedgekeurde tekeningen. 
 
De schildikte dikte is maximaal 30 mm. 
De verhouding tussen de schildikte en de ribbreedte is maximaal 1:2. 
 
Wanneer de vulelementen aan de zijkanten afgerond zijn, kan de schildikte op die plaatsen groter zijn dan 
30 mm. 
 
Voor de tolerantie op de hoofdmaten geldt NEN 2889. 
Tolerantie op de schildikte en de dambreedte: +/- 2mm. 
 
Bepalingsmethode 
De hoofdmaten dienen gecontroleerd te worden overeenkomstig NEN 3682. 
De schildikte en dambreedte dienen voor het storten gecontroleerd te worden m.b.v. een rolmaat, of een 
hieraan minimaal gelijkwaardig meetinstrument.. 
 
Attest-met-productcertificaat 
In het KOMO® attest-met-productcertificaat kunnen de nominale afmetingen van de standaardproducten 
vermeld staan. 

3.3.2 Dekking 
De minimale dekking op de buitenste wapening bedraagt Øk wanneer de wapening bestaat draadgaas en/of 
betonstaal met Øk  10 mm. 
 
Wanneer de hoofdwapening bestaat uit betonstaal met Øk > 10 mm geldt als minimale dekking 1,5 Øk. 
 
De tolerantie op de minimale dekking bedraagt + 20 mm. 

3.3.3 Draadgaas 
De volledige onder- en bovenschil van de elementen en alle dammen dienen voorzien te zijn van minimaal 2 
lagen draadgaas. 
 
Wanneer de dambreedte groter is dan 45 mm dienen de dammen voorzien te zijn van minimaal 4 lagen 
draadgaas, gelijkelijk verdeeld over beide zijkanten. 
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3.4 Materialen 

3.4.1 Cementmortel 
De cementmortel is opgebouwd uit cement volgens NEN-EN 197-1 en zand volgens NEN-EN 12620. 
 
De minimale hoeveelheid cement bedraagt 600 kg/m ³. 
 
Voor ferrocement-producten waarin voor de sterkte betonstaal is opgenomen, dient CEM I toegepast te 
worden. 
 
Voor ferrocement-producten waarin uitsluitend draadgaas is opgenomen is ook CEM III toegestaan of een 
hieraan gelijkwaardig mengsel van CEM I en gemalen gegranuleerde hoogovenslak op basis van BRL 1802. 
 
De buigtreksterkte en de druksterkte moeten na 28 dagen worden bepaald volgens NEN-EN 1015-11. 
 
De buigtreksterkte dient te voldoen aan de door de leverancier vastgestelde waarden. 
 
De gemiddelde druksterkte per prisma (twee proefstukken) dient minimaal gelijk te zijn aan 45 N/mm ². 
 
Er is geen grens gesteld aan de maximale druksterkte, maar bij het berekenen van de elementen mag 
maximaal 65 N/mm² als druksterkte gebruikt worden. 
 
De maximale water-bindmiddelfactor is 0,4. 

3.4.2 Draadgaas 
Het draadgaas moet voldoen aan NEN-EN 10218-2. 
Voor diameters 0,4 - 1,6 mm dient het draadgaas thermisch verzinkt te zijn volgens NEN 915. 
 
De maaswijdte dient te voldoen aan: 7,5 d  a  12,5 d 
 
Waarin: d is de draaddiameter. 
 a is de maaswijdte van het draadgaas 

3.4.3 Vulelementen 
De vulelementen dienen vormvast te zijn, zodat er tijdens het storten geen vervorming optreedt en de dikte 
van de schil en de ribben gewaarborgd is. 

3.4.4 Overige materialen 
Eisen voor de overige toe te passen grondstoffen en materialen zijn opgenomen in het basis IKB-schema in 
bijlage 2 van deze BRL.  
Materialen en grondstoffen die specifiek zijn voor één certificaathouder liggen vast in het IKB-schema van de 
betreffende certificaathouder. 

3.5 Nabehandeling 
Voor de nabehandeling en bescherming van de ferrocement-producten geldt artikel 8.5 van NEN-EN 13670 
en nabehandelingsklasse 4. 

3.6 Certificatiemerk 
De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze op elk product c.q 
productverpakking zijn aangebracht: 
− Het KOMO®-beeldmerk; 
− Het nummer van het KOMO® attest-met-productcertificaat; 
− Het fabrieksmerk of de naam van de leverancier; 
− De datum van vervaardiging (eventueel in code). 
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6 Eisen aan de certificatie-instelling 
6.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze BRL op basis van  
NEN-EN-ISO/IEC 17065 zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.  
 
De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig document, waarin 
de algemene regels zijn vastgelegd die bij de conformiteitsbeoordeling worden gehanteerd. In het bijzonder 
zijn dit: 
• De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: 

o De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag; 
o De uitvoering van het onderzoek; 
o De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek 

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

• De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 
• De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik van 

kwaliteitsverklaringen, certificatiemerk, pictogrammen en logo ’s. 
• De regels bij beëindiging van een kwaliteitsverklaring; 
• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-

instelling. 

6.2 Personeel betrokken bij de conformiteitsbeoordeling 
Het bij de conformiteitsbeoordeling betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
• Certificatie assessor (Certification assessor) / Reviewer: belast met het uitvoeren van ontwerp en 

documentatiebeoordelingen, toelatingen, beoordelen van aanvragen en het reviewen van de 
conformiteitsbeoordelingen. 

• Locatie assesor (Site assessor): belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; 
• Beslisser (Decision maker): belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 

toelatingsonderzoeken en over voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles  

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

onderwerp van deze BRL. 
 
De competenties van het bij de conformiteitsbeoordeling betrokken personeel moet aantoonbaar zijn 
vastgelegd. 
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Basis competentie 
Kennis van bedrijfsprocessen, het vakbekwaam kunnen beoordelen hiervan 
Auditvaardigheden (alleen voor site assessor)  

Certification assessor / Reviewer Site assessor Decision maker 

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

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

• HBO denk- en werkniveau 
• 5 jaar werkervaring waarvan 

tenminste 1 jaar m.b.t. certificatie 
Technische competentie 
Relevante kennis van: 
• Kennis van de BRL en bijbehorende instructies en interpretatiedocumenten 
• Basiskennis van de onderliggende normen en CUR-aanbevelingen 
• Vaardigheid om tekeningen te lezen en in de mal te controleren of de juiste wapening en voorzieningen in de 

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

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

onvolkomenheid in de verlening van diensten. 

Certification assessor / Reviewer Site assessor Decision maker 

• Constructieve opleiding op HBO-
niveau 

• 1 jaar werkzaam geweest als 
tekenaar/constructeur/adviseur 
“betonconstructies”. 

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

• 1 attesteringsonderzoek zelfstandig 
onder supervisie 

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

• Basisauditcursus ISO 9001 
• Deelname aan minimaal 5 

kantoorbezoeken waarvan 2 
zelfstandig onder begeleiding 

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

• 1 jaar relevante technische 
werkervaring 

• Opleiding Betontechnoloog BV 
• Deelname aan minimaal 20 

controlebezoeken “beton” 
• Minimaal 1 controlebezoek 

zelfstandig uitgevoerd onder 
supervisie 

n.v.t. 

6.2.2 Kwalificatie 
Personeel betrokken bij de conformiteitsbeoordeling moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van 
kennis en kunde aan bovenvermelde eisen.  
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij het management van de certificatie-instelling. 

6.8 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen 
in één of meer interpretatiedocument(en). De interpretatiedocumenten zijn 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. 

6.9 Sanctiebeleid 
Het sanctiebeleid 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 hiervan gebruik te 
maken. 
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7 Lijst van vermelde documenten 
7.1 Bouwbesluit 2012 

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

7.2 Normen / normatieve documenten: 
NEN-EN 197-1: 2011 Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria voor gewone 

cementsoorten. 

NEN 915:1977 Thermisch aangebrachte zinklagen op rond staaldraad; Eisen en 
keuringsmethoden. 

NEN-EN 1015-11:2007 Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 11: Bepaling van de 
buigtrek- en druksterkte van verharde mortel, inclusief wijzigingsblad A1. 

NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011 Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief nationale bijlage 
NB:2011 

NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene 
regels en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2011 

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

NPR 2053:2012 Lasverbindingen met betonstaal en stalen strippen 

NEN 2889:1990 Betonelementen. Maximaal toelaatbare maatafwijkingen. 

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

NEN-EN-ISO 1461:2009 Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen 
– Specificaties en beproevingsmethoden 

NEN-EN 10218-2:2012 Staaldraad en draadproducten; Algemeen; Deel 2: Afmetingen en toleranties van 
draad. 

NEN-EN 13670:2009 Het vervaardigen van betonconstructies, december 2009 
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Tijdens de certificatie van de Ferrocement-producten is gebleken dat er een hinderlijke fout in artikel 3.3.1 
wijzigingsblad d.d. 25 maart 2016 bij BRL 2811 is opgenomen. Het College heeft daarom besloten de tekst
van het artikel boven Bepalingsmethode  te vervangen door de volgende tekst. 

3.3.1 Nominale afmetingen en toleranties: 
De nominale afmetingen van de standaardproducten dienen vast te liggen op productietekeningen. 
 
Voor elementen waarvan de hoofdmaten op projectniveau worden bepaald, dienen de nominale afmetingen 
vast te liggen op door de afnemer goedgekeurde tekeningen. 
 
De dambreedte is maximaal 30 mm. 
De verhouding tussen de schildikte en de dambreedte is maximaal 2:1. 
 
Wanneer de vulelementen aan de zijkanten afgerond zijn, kan de schildikte op die plaatsen groter zijn. 
 
Voor de tolerantie op de hoofdmaten geldt NEN 2889. 
Tolerantie op de schildikte en de dambreedte: +/- 2mm. 
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