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Voorwoord 
Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld door het College van Deskundigen Wapeningsmaterialen, 
waarin belanghebbende partijen op het gebied van deze BRL zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt 
ook de uitvoering van de certificatie op basis van deze BRL en stelt deze zo nodig bij. Waar in deze BRL 
sprake is van “College van Deskundigen” of CvD is daarmee bovengenoemd college bedoeld. 

 

Deze BRL zal worden gehanteerd door certificatie-instellingen, die hiervoor een licentieovereenkomst 
hebben met de Stichting KOMO, in samenhang met hun vastgelegde procedures voor certificatie. In deze 
BRL is vastgelegd aan welke eisen een aanvrager of houder van een attest-met-productcertificaat moet 
voldoen en de wijze waarop de certificatie-instelling dit beoordeelt. In haar vastgelegde certificatie 
procedures is de werkwijze vastgelegd zoals die door de certificatie-instelling wordt gehanteerd bij de 
uitvoering van: 

• Het onderzoek voor de verlening en verlenging van een attest-met-productcertificaat op basis van deze 
BRL 

• De periodieke beoordelingen t.b.v. de instandhouding van een afgegeven attest-met-productcertificaat op 
basis van deze BRL 

 

 

Uitgever(s): 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

 

© 2020 Kiwa Nederland B.V. 

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 KOMO Kwaliteits- en 
Toetsingscommissie berusten alle rechten bij Kiwa Nederland B.V. Het gebruik van het wijzigingsblad door derden, 
voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa Nederland B.V. is 
gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 
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1. Inleiding, algemene bepalingen en algemene eisen 

1.1 Inleiding 

Op basis van de voorschriften in deze beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt een attest-met-
productcertificaat afgegeven voor wapeningsystemen voor onderbreking van thermische bruggen. Met 
dit attest-met-productcertificaat kan de certificaathouder aan zijn afnemers aantonen dat een 
deskundige onafhankelijke organisatie toeziet op het productieproces van de certificaathouder, de 
kwaliteit van het product en de kwaliteitsborging daaromtrent. Hierdoor mag ervan uitgegaan worden 
dat het product de eigenschappen bezit, respectievelijk de prestaties levert zoals deze in voorliggende 
BRL zijn vastgelegd. 

De in deze BRL vastgelegde eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor geaccrediteerd 
zijn door de Raad voor Accreditatie, dan wel hiervoor een aanvraag hebben ingediend, en die 
daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, gehanteerd bij de behandeling 
van een aanvraag voor de afgifte en instandhouding van een attest-met-productcertificaat voor 
wapeningsystemen voor onderbreking van thermische bruggen. 

Naast de eisen die in deze BRL zijn vastgelegd stellen de certificatie-instellingen aanvullende eisen in 
de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie, zoals vastgelegd in hun interne certificatie-
procedures.  

1.2 Toepassingsgebied 

De “Wapeningsystemen voor onderbreking van thermische bruggen” vormen een onderbreking van 
koudebruggen tussen de betonnen constructies buiten en binnen, middels kracht-overbrengende 
onderdelen en isolatiemateriaal ter plaatse van de spouw. Dit systeem bestaat uit meerdere 
componenten. Het bestaat uit een trekstaaf waarvan het deel t.p.v. de thermische onderbreking van 
RVS-staal is en deze is constructief verbonden met het betonstaal. De dwarskracht wordt 
overgebracht door een dwarskrachtstaaf/beugel of dwarskrachtnok. De druk wordt overgebracht door 
een druknok, die vervaardigd is van vezelversterkt hoge sterkte beton. Het deel in de spouw bestaat 
uit isolatie, eventueel in combinatie met brandwerende platen. 

De wapeningsystemen voor onderbreking van thermische bruggen zijn bestemd om te worden 
toegepast in betonconstructies in ten hoogste milieuklasse XC4, XD3, XF1 en XF3 conform NEN-EN 
206 + NEN 8005. Op basis van deze beoordelingsrichtlijn kan een attest-met-productcertificaat 
worden afgegeven voor “Wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton” in 
de volgende constructies: 

• Platen en vloeren 

• Gevelbanden en dakopstanden 

• Wanden en consoles 

• Balkons 

 

Toelichting 

Het onderscheid komt voort uit het verschil in toepassing en de daarbij behorende krachtsoverdracht. 

1.3 Geldigheid 

Deze versie van de BRL vervangt de versie d.d. 1 april 2007 inclusief het bijbehorende wijzigingsblad 
d.d. 6 maart 2013. 

De attest-met-productcertificaten die op basis van die versie van de BRL zijn afgegeven verliezen in 
elk geval hun geldigheid 1 jaar na deze versie van de beoordelingsrichtlijn is gepubliceerd.  

Op basis van de hiervoor vermelde vorige versie van deze BRL mogen tot uiterlijk 3 maanden na 
publicatie van deze versie nieuwe attest-met-productcertificaten worden afgegeven. 

De geldigheidsduur van het attest-met-productcertificaat is onbeperkt. De geldigheidsduur kan worden 
beperkt (beëindigd) door: 

• Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn, 

• Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen. 
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1.4 Relatie met Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op de producten waarop deze BRL betrekking heeft is geen geharmoniseerde Europese norm van 
toepassing. 

Toelichting 

Wel is er een geldende EAD 050001-00-0301 “Load bearing thermal insulating elements which form a thermal 
break between balconies and internal floors” d.d. februari 2018.  

1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen 

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsrichtlijn kan de aanvrager, in het 
kader van externe controle, rapporten van conformiteit beoordelende instellingen overleggen om aan 
te tonen dat aan de eisen van deze BRL wordt voldaan. Er zal moeten worden aangetoond dat de 
betreffende inspectie-, analyse-, test- en/of evaluatierapporten zijn opgesteld door een instelling die 
voor het betreffende onderwerp voldoet aan de betreffende accreditatienorm die van toepassing is, te 
weten: 

• NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen, 

• NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor instellingen die managementsystemen certificeren, 

• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria, 

• NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor instellingen die producten, processen en diensten certificeren. 

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor het 
betreffende onderwerp over kan worden gelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of 
een andere accreditatieinstelling die geaccepteerd is als lid van een multilaterale overeenkomst inzake 
de wederzijdse erkenning en acceptatie van accreditatie, die binnen EA, IAF en ILAC zijn opgesteld. 
Indien geen accreditatie-certificaat over kan worden gelegd zal de certificatie-instelling zelf beoordelen 
of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

1.6 KOMO-attest-met-productcertificaat 

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden: 

• KOMO-attest-met-productcertificaten of, 

• KOMO-attesten in combinatie met KOMO-productcertificaten, 
afgegeven. 

De uitspraken in deze attest-met-productcertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 
van deze BRL. 

Het af te geven attest-met-productcertificaat moet overeenkomen met het model-attest-met-
productcertificaat zoals dat voor deze versie van de BRL op de website van KOMO (www.komo.nl) 
wordt gepubliceerd.  

1.7 Merken en aanduidingen 

Op de producten/verpakkingen/afleverdocumenten moet het volgende worden aangebracht: 

• Het KOMO-beeldmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding. 

• Fabrieksmerk of fabrieksnaam 

• Productiecode of productiedatum  

• Type aanduiding en kenmerkende afmetingen. (zoals b.v. betondekkingsmaat); 

• Plaatsaanwijzing 
De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt: 

  

Daarnaast mag een QR-merk worden aangebracht dat verwijst naar de gegevens van het betreffende 
attest-met-productcertificaat op de website van KOMO.  

 

Na afgifte van het attest-met-productcertificaat mag dit KOMO-beeldmerk door de certificaathouder 
ook worden gebruikt bij zijn publieke uitingen ten aanzien van zijn gecertificeerde activiteiten zoals 
aangegeven in het “Reglement voor het gebruik van de KOMO-merken” zoals dat wordt gepubliceerd 
op de KOMO-website. Voor het gebruik van het KOMO-merk door hun afnemers zijn de “Regels voor 
het gebruik van de KOMO-merken door niet-certificaathouders” van toepassing. 
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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 de conformiteitsbeoordeling wordt verwezen naar de website 
van de Stichting KOMO (www.komo.nl) en het reglement van de certificatie-instelling. 

 

In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder: 

• Bouwdeel: “Wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton”. 

• Component: Onderdeel van het bouwdeel. 

• Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat (het ontwerp van) producten bij voortduring 
voldoen aan de in deze BRL gestelde eisen. 

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

• Prestatie-eisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op bepaalde 
(functionele) eigenschappen van het bouwdeel en die een te behalen grenswaarde bevatten die 
ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten. 

• Producteisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de 
(identificeerbare) eigenschappen van de in het bouwdeel toegepaste producten en die een te 
behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten. 

• Knooppunt: locatie waar de platen/vloeren, gevelbanden/dakopstanden en wanden/consoles als 
bedoeld onder punt 1.2, constructief verbonden worden met de draagconstructie van het gebouw. 
Deze verbinding kan worden opgebouwd uit 1 of meerdere typen bouwdelen. 

• Projectgebonden berekeningen: specifieke berekeningen gebaseerd op de door de klant 
aangereikte gegevens, waaruit blijkt welke bouwdelen inclusief bijlegwapening, hoe en waar 
geplaatst moeten worden volgens verwerkingsinstructies.  

 

2.2 Symbolen 

De leverancier wordt aanbevolen de volgende symbolen, figuur A, op de tekening(en) aan te 
houden. 

 

 

Figuur A 
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3. Eisen aan te verwerken producten en/of materialen 

3.1 Algemeen  

Aan de grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) die bij de productie worden 
toegepast worden de volgende eisen gesteld: 

 

3.1.1 Betonstaal 

Betonstaal moet aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals vermeld in beoordelingsrichtlijn BRL 0501. 
Indien het product onder productcertificaat op basis van de hiervoor genoemde beoordelingsrichtlijn 
wordt geleverd mag de certificaathouder ervan uit gaan dat aan deze eis wordt voldaan. 

 

3.1.2 Glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton 

Glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton moet aantoonbaar voldoen aan de eisen 
zoals vermeld in beoordelingsrichtlijn BRL 0513. 

Indien het product onder attest-met-productcertificaat op basis van de hiervoor genoemde 
beoordelingsrichtlijn wordt geleverd mag de certificaathouder ervan uit gaan dat aan deze eis wordt 
voldaan. 

 

3.1.3 RVS staal 

 

Corrosiebestendigheid 

Van roestvaststaal (RVS) volgens NEN-EN 10088-3, toegepast als wapeningsstaal en verwerkt in 
overige onderdelen van het bouwdeel, mag worden gesteld dat het voldoende corrosievast is als: 

- lasbare kwaliteit: minimaal voldoet aan de eisen van werkstofnummer 1.4362 of 1.4571 (1.4571 is 
vergelijkbaar met AISI 316 Ti); 

- niet-lasbare kwaliteit: minimaal voldoet aan de eisen van werkstofnummer 1.4401 of 1.4362.  Dit 
geldt ook voor roestvaststaal (RVS) dat gebruikt wordt voor productie van de drukelementen. 

 

Mechanische eigenschappen 

• Indien het RVS wordt uitgevoerd als betonstaal (b.v. trekstaaf) dan dient het te voldoen aan de 
eisen van: 

- de soortelijke massa gelijk aan die van betonstaal volgens de NEN 6008 

- de in tabel 1 van NEN 6008 aangegeven vloei-(rek)grens, treksterkte en  rek voor de 
kwaliteit B500A. 

• Indien het RVS wordt uitgevoerd als koker dan dient het te voldoen aan de eisen van NEN-EN 
10217-7 of NEN-EN-ISO 1127. 

• Indien het RVS wordt uitgevoerd als staaf in een samengestelde staaf (betonstaal-RVS staaf- 
betonstaal) dan dient het RVS te voldoen NEN-EN 1993-1-4, Annex A, Tabel A.3, met 
corrosieweerstandsklasse III of volgens NEN-EN 10088-3. 

Toelichting:  

Indien RVS met een lagere toelaatbare spanning wordt toegepast dan dient de gehele constructie met deze 
lagere toelaatbare spanning doorgerekend/beproefd  te worden en de prestaties daarvan te worden afgeleid. 
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Als voldoende bewijs, dat het ingekochte betonstaal en/of RVS voldoet aan genoemde productnorm 
(NEN 6008, NEN-EN 10088-3) en overige technische specificaties worden minimaal beschouwd: 

- Voor het RVS; het 3.1 keuringsrapport voor het RVS, conform NEN-EN 10204 waarop minimaal 
vermeld staat: 

• chemische samenstelling 

• variabele eigenschappen Re; (Rp;0,2), Rm en Agt 

• attributieve eigenschappen: soortelijke massa ribgeometrie en/of fr-waarde 

- Voor het betonstaal; een KOMO-productcertificaat afgegeven op basis van BRL 0501 “betonstaal” 

- Voor beide materialen: een (kwaliteits) verklaring waarvan de gelijkwaardigheid met 
bovengenoemde productcertificaat is aangetoond, afgegeven door een door de Raad van 
Accreditatie voor het bedoelde vakgebied erkende instelling.  

 

Voor de bepaling van de producteisen van de componenten kan gebruik gemaakt worden van EAD 
050001-00-0301. Aanvullend dient voor de RVS (drukstaaf) ym = 1.15 (conform NEN-EN 1992-1-1) en 
de samengestelde staaf (verbinding betonstaal/RVS) ym = 1.15 (conform NEN-EN 1992-1-1) 
aangehouden te worden. 

 

3.1.4 Drukelement (drukplaten & druk- of druk+dwarskrachtelementen) 

Van de druk- of druk+dwarskrachtelementen dienen de producteisen te worden aangetoond voor:  

- constructieve sterkte, volgens de NEN-EN 1992-1-1 

- thermische warmteoverdracht. (in samenhang met de totale constructie), volgens NEN 2778 

De specificaties zoals o.a. materialen, de vormen en afmetingen moeten worden vastgelegd in het 
attest-met-productcertificaat. 

We onderscheiden twee typen drukelementen, 

Drukplaten: bestaande uit een staaf beschermd tegen corrosie met metalen drukplaten (gelast). 

Indien drukplaten in de sterkteberekening van het product worden meegerekend, dan zijn 
onderstaande eisen van toepassing: 

- minimale staalkwaliteit S235JR volgens NEN-EN 10088-1, 

afmetingen dienen door berekening te worden gecontroleerd. Daar de las enkel op druk wordt 
belast kan worden volstaan met een visuele inspectie van de las, e.e.a. volgens EN ISO 5817 
(kwaliteitsniveau D) en. 

 

Druk- of druk+dwarskrachtelementen: die als een geheel worden vervaardigd van (Hoge Sterkte) 
beton. 

Tevens geldt dat het beton van de achterliggende constructie minimaal dient te voldoen aan de 
sterkteklasse C20/25. 

 

3.1.5 Beschermingshuls  

Bij gebruik van een RVS beschermingshuls om het betonstaal mag het RVS geen contact maken met 
het betonstaal en dient de tussenruimte geheel te worden opgevuld met een niet-geleidend materiaal. 
De minimale vereiste wanddikte van de RVS beschermingshuls is 0,7 mm. Tevens dient de huls 
minimaal 60 mm in het beton te steken. 
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3.1.6 Isolatiemateriaal  

Minerale wol (MV) moet aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals vermeld in NEN-EN 13162. 

Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) moet aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals vermeld in 
NEN-EN 13163; 

Fenolschuim (PF) moet aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals vermeld in NEN-EN 13166; 

Verder gelden de volgende eisen: 

- vormvast zijn onder temperatuursinvloeden en in de tijd; 

- verwerkbaar zijn volgens het gekozen productieproces; 

- geen nadelige invloed hebben op de eigenschappen en toepassing van de overige gebruikte 
materialen van het product; 

- geen CFK afgeven. 

Daarnaast worden de gekozen rekenwaarden voor warmtegeleidingcoëfficiënt bij het bepalen van de 
binnenoppervlakte temperatuur gecontroleerd. 
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4. Prestaties in de toepassing in de bouwdelen 
In dit hoofdstuk zijn de prestatie eisen opgenomen, waaraan moet worden voldaan, evenals de 
bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan deze eisen wordt voldaan. 

4.1 Eisen op grond van het Bouwbesluit 2012 

4.1.1 Overzicht met eisen vanuit Bouwbesluit 2012 

In de onderstaande tabel zijn de prestatie eisen vanuit Bouwbesluit 2012 opgenomen die aan 
bouwdelen/bouwwerk waarin het product is verwerkt worden gesteld. 

Afdeling Bouwbesluit Afdeling Artikel Leden Verdere verwijzing 

Algemene sterkte van de 
bouwconstructie 

2.1 2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

- 

1 

1b + 2  

- 

 

 

 

b en c 

Sterkte bij brand 2.2 2.10 

2.11 

- 

- 

 

Wering van vocht 3.5 3.22 -  

Milieu, nieuwbouw 5.2 5.9 -  

 

4.1.2 Algemene sterkte van de bouwconstructie, Bouwbesluit afdeling 2.1 

Prestatie eis 

De wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton dienen voldoende sterk 
te zijn t.a.v. de daarop werkende belastingen zoals die van toepassing zijn voor het betreffende 
gebruik waarbij ten minste moet worden uitgegaan van de belastingen zoals gedefinieerd in Bb-art. 
2.2, 2.3 lid 1, 2.4 lid 1b, 2.4 lid 2 en 2.5b en c. 

Grenswaarde 

Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de 
fundamentele belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 

Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de 
buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990, als dit lijdt tot het bezwijken van 
een andere bouwconstructie die niet in de directe nabijheid ligt van die bouwconstructie. Daarbij wordt 
uitgegaan van de bekende buitengewone belastingen als bedoeld in NEN-EN 1991-1-7.  

In aanvulling hierop kunnen met betrekking tot de belastingen op bouwwerken door trillingen en 
aardbevingen en met betrekking tot drijvende bouwwerken bij ministeriële regeling nadere 
voorschriften worden gegeven. 

 

Bepalingsmethode 
De algemene sterkte van het bouwdeel dient bepaald te worden volgens  
NEN-EN 1992-1-1 Hierbij dienen de onderstaande toepassingsvoorwaarden in acht genomen te 
worden. 



BRL 0505 Wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton 05-02-2020 

pag. 12 van 37 

 

Toepassingsvoorwaarden 

Minimale spouwbreedte. 

- Voor alle typen en toepassingen geldt een minimale spouwbreedte van 60 mm. De minimale afstand 
tussen de vloer- en uitkragende vloerplaat bij de opstelling in de BTD-proef dient minimaal gelijk te zijn 
aan de kleinste spouwbreedte die gehanteerd wordt door de leverancier van het bouwdeel, zie bijlage 
A, B en C. 

 
Eisen aan de betondekking  (positie A in figuur 1) 

- De betondekking cnom voor corrosiegevoelige metalen delen dient ≥ 30 mm te zijn en dient te voldoen 
aan het gestelde in NEN-EN 1992-1-1 par 4.4.1. Daarbij is uitgegaan van (beton-) sterkteklasse 
C20/25 of hoger met als toepassingsgebied plaat, wand of balk. 

- De betondekking cmin op niet corrosiegevoelige metalen delen, zie figuur 1, symbool A (enkel 
dwarskrachtstaven en drukplaten), in geval van een verankeringsfunctie dient  ≥ 10 mm te zijn met in 
acht name van NEN-EN 1992-1-1 par. 4.4.1.2 uitgaande van beton sterkteklasse C20/25 of hoger en 
toepassingsgebied plaat of wand of balk. 

- De betondekking cnom op metalen delen met betrekking tot sterkte bij brand moet voldoen aan NEN-
EN 1992-1-2. 
 

De betondekking in de langsrichting van de staven 

- De betondekking cnom in de langsrichting van de staven op het "onbeschermde" betonstaal, moet ≥ 
40 mm zijn. Om elektrochemische stromen te voorkomen moet de betondekking op de lassen 
minimaal zijn: 

• op de trekstaaf > 60 mm (dat wil zeggen 20 mm extra);  

• in de drukstaaf > 45 mm (dat wil zeggen 5 mm extra). 

• Deze betondekking cnom dient vanaf de doorgestoken lengtestaaf te worden gemeten. 
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Materiaalfactoren 

Voor de materiaalfactoren geldt: 

- Betonstaal ym = 1,15 (conform NEN-EN 1992-1-1); 

- RVS  ym = 1,15 (conform NEN-EN 1992-1-1); 

- De samengestelde staaf (verbinding betonstaal/RVS) ym = 1,15. 

Toelichting:  

Een samengestelde trekstaaf (verbinding betonstaal RVS) wordt gelijkgesteld aan betonstaal.     

 

Alternatieve bepalingsmethode 

Voor de bepaling van de algemene sterkte van het bouwdeel kan gebruik gemaakt worden van artikel 
2.2.1 van EAD 050001-00-0301. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De CI beoordeelt de prestaties van het bouwdeel op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 

 

Attest-met-productcertificaat  

Het attest-met-productcertificaat vermeldt onder welke toepassingsvoorwaarden het bouwdeel in zijn 
toepassing de gespecificeerde prestaties levert. De volgende prestaties, toepassingsvoorwaarden 
en details dienen in het attest-met-productcertificaat opgenomen te worden: 

- De toelaatbare belastingcombinaties van opneembare horizontale dwarskracht, verticale 
dwarskracht, normaalkracht en opneembaar moment; 

- De minimale spouwbreedte; 

- De toe te passen betondekking, ook in de langs richting; 

- Verankeringslengte en overlappingslengte; 

- Standaarddetail met afmetingen (o.a. diameters, doorndiameter voor ombuigingen), 
betondekkingen; 

- Schema krachtsoverdracht en wapeningsschema aanvullende wapening (bijlegwapening). 
M.b.t. de belastingen op bouwwerken door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de 
provincie Groningen wordt in het attest-met-productcertificaat opgenomen dat dit in het kader van 
het toelatingsonderzoek niet onderzocht is of dat dit op projectniveau bepaald dient te worden. 
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4.1.3 Sterkte bij brand, Bouwbesluit afdeling 2.2 

 

Prestatie eis 

De wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton bezwijken bij brand niet 
binnen de tijdsduur zoals gedefinieerd in Bb-art. 2.10 en 2.11. 

 

Grenswaarde 

Voor wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton gelden de 
grenswaarden voor de tijdsduur van het bezwijken zoals aangegeven artikel 2.10 van het 
Bouwbesluit. 

 

Bepalingsmethode 
De tijdsduur van het bezwijken van de bouwconstructie wordt bepaald volgens NEN-EN 1992-1-2 of 
NEN 6069. 

Voor bouwdelen met CE-markering moet de brandwerendheid worden bepaald volgens NEN-EN 
13501-2. Dit mag op vrijwillige basis ook voor andere bouwdelen. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De CI beoordeelt de prestaties van het bouwdeel op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 

 

Attest-met-productcertificaat  

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de brandwerendheid R(EI) van het bouwdeel met de 
bijbehorende toepassingsvoorwaarden en/of vermeldt dat tijdsduur van 

bezwijken op projectniveau bepaald dient te worden. 

 

4.1.4 Wering van vocht, Bouwbesluit afdeling 3.5 

 

Prestatie eis 

Het bouwdeel dient voldoende warmteweerstand te hebben zoals aangegeven in artikel 3.22. 

 

Grenswaarde 

Een scheidingsconstructie waarvoor een warmteweerstand als bedoeld in artikel 5.3 van het 
Bouwbesluit geldt, heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN 2778 
bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 3.20 
van het Bouwbesluit aangegeven waarde. Deze bedraagt ten minste 0,65. 

 

Bepalingsmethode 
De factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte dient bepaald te worden volgens NEN 2778. 

 

Voor het type "uitkragende vloeren" en het type "gevelbanden en korte consoles” moeten van de 
bouwkundige details de volgende gegevens beschikbaar zijn: 

• de dimensionering en betondekkingen van alle productvormen; 

• de vloer-vloer aansluiting en eventueel vloer-wand aansluiting e.d.; 

• van alle bovenaanzichten, de lijnsituatie (waarmee de inwendige hoek ondervangen is) en 
eventueel de uitwendige hoek; 

• alle dwarsdoorsneden volgens NPR 2652, detailserie 1 tot en met 5; 

• van de vooraanzichten de vlakke gevel en eventueel de gevel met kozijn. 

 

Voor het type "uitkragende wanden" moeten van de bouwkundige details de volgende gegevens 
beschikbaar zijn: 
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• de gekozen constructieve aansluitingen; 

• alle dwarsdoorsneden volgens NPR 2652 detailserie 1 tot en met 5. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De CI beoordeelt de prestaties van het bouwdeel op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 

 

Attest-met-productcertificaat  

Het attest-met-productcertificaat geeft voor alle toepassingsvoorbeelden van het bouwdeel de factor 
van de temperatuur van de binnenoppervlakte, bepaald volgens NEN 2778.  

 

4.1.5 Milieu, nieuwbouw, Bouwbesluit afdeling 5.2 

 

Prestatie eis 

Het bouwdeel dient zodanig bij te dragen aan de milieuprestatie dat er voldaan wordt aan artikel 5.9. 

 

Grenswaarde 

Een woonfunctie (m.u.v. een woonwagen) of kantoorgebouw heeft een milieuprestatie van ten 
hoogste 1 bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. 

 

Toelichting 

De grenswaarde voor de milieuprestatie geldt voor de genoemde gebruiksfunctie. Een grenswaarde voor een 
bouwdeel kan niet worden vastgesteld.  

 

Bepalingsmethode 
De milieuprestatie van het bouwdeel en de gebruiksfunctie kan worden bepaald volgens 
Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken, welke gebaseerd is op NEN-EN 
15804. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De CI beoordeelt de prestaties van het bouwdeel op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 

 

Attest-met-productcertificaat  

Indien de milieuprestatie van het bouwdeel wordt bepaald, dan dient in het attest-met-
productcertificaat het aandeel van de milieuprestatie van het bouwdeel in de milieuprestatie van het 
geheel van de gebruiksfunctie te worden vermeld. 
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4.2 Overige private eisen voor het eindresultaat 

4.2.1 Vermoeiingsproef 

Prestatie eis 

De belastingsituatie "vermoeiing als gevolg van temperatuurswisselingen op de uiterste staven", dient 
door beproeving te worden aangetoond. De eisen zijn opgenomen in de beproevingsbijlagen 
waarnaar verwezen wordt in deze paragraaf. 

Toelichting: 

Ten gevolge van temperatuurswisselingen treden lengteverschillen van bouwdelen op. Zo zal bijvoorbeeld een 
galerijplaat in de volle zon een andere lengteverandering ondergaan dan de hoofddraagconstructie. Het gevolg 
daarvan is dat de uiterste staven (waar de galerijplaat mee aan de hoofddraagconstructie is bevestigd) in een 
"zwanenhals" gewrongen worden. In de spanningsberekening dient deze belasting gecombineerd te worden met 
de overige belastingen. I.v.m. de complexiteit is er voor gekozen een simulatieproef uit te voeren. Een complicatie 
daarbij is dat de temperatuur in de praktijk continu varieert waardoor er een vermoeiingsbelasting ontstaat.  

Er is bij het opstellen van de simulatieproef een onderscheid gemaakt tussen de belasting op het staal en op het 
beton. De simulatieproef op staal dient in alle gevallen te worden uitgevoerd. Tot een lengte van 6000 mm kan 
ervan worden uitgegaan dat het beton, mits berekend volgens de NEN-EN 1992-1-1, de belasting kan weerstaan. 
Daarboven zal een proef op het beton de prestatie moeten aantonen. Indien de constructie de proeven weerstaat, 
kan ervan worden uitgegaan dat de hierboven aangegeven belastingsituatie valt binnen de gebruikelijke 
veiligheidsfactoren.  

Grenswaarde 

De grenswaarden zijn opgenomen in de beproevingsbijlagen waarnaar verwezen wordt in deze 
paragraaf. 

Bepalingsmethode 

Voor de uiterste lengte tussen de staven < 6000 mm kan volstaan worden met de BTD-proef op staal 
(buig-trek-dwarskracht-vermoeiingsproef) op de staven, zie bijlage A. 

Voor de uiterste lengte tussen de staven > 6000 mm dient de BTD-proef conform bijlage B te worden 
uitgevoerd. 

 

Afstand tussen de uiterste staven < 6000 mm 

Voor de uiterste lengte tussen de staven < 6000 mm kan volstaan worden met de BTD-proef op staal 
(buig-trek-dwarskracht-vermoeiingsproef) op de staven, zie bijlage A. Daarbij moeten de staven met 
de grootste diameter bij de aangegeven minimale spouwbreedte worden beproefd. De proefserie moet 
5 staven omvatten, die aselectief uit de productievoorraad dienen te worden genomen. Het resultaat 
van de proefserie wordt als voldoende beschouwd als de 5 testresultaten voldoen aan de eisen. 
Indien één van de resultaten niet voldoet, kan de proefserie één keer worden uitgebreid met 5 
proeven. Het resultaat van de proef wordt dan als voldoende beschouwd als slechts één resultaat van 
de proefserie van 10 proeven niet voldoet. 

  

Afstand tussen de uiterste staven > 6000 mm 

Voor de uiterste lengte tussen de staven > 6000 mm dient de BTD-proef conform bijlage B te worden 
uitgevoerd. Bij beide proeven moeten de staven met de grootste diameter bij de aangegeven minimale 
spouwbreedte worden beproefd. De BTD-proef op staal dient volgens bovenstaande bepalingen te 
worden uitgevoerd. De proefserie voor BTD-proef op beton omvat ten minste 1 proefopstelling waarbij 
tenminste 2 staven of staafparen zijn opgenomen. Het resultaat van de proefserie wordt als voldoende 
beschouwd als de testresultaten voldoen aan de eisen. Indien de resultaten niet voldoen, kan de 
proefserie één keer worden uitgebreid met 2 proeven. Het resultaat van de proef wordt dan als 
voldoende beschouwd als slechts één resultaat van de proefserie van 3 proeven niet voldoet. 
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Afstand bepaling 

- Bij symmetrisch, t.o.v. het midden van de betonplaatlengte, geplaatste bouwdeel, waarbij bovendien 
de “horizontale vergelijkingsstijfheid” van beide bouwdelen gelijk zijn, wordt de maximale lengte (L1) 
bepaald door de afstand tussen de uiterste staven. Figuur 2. 

- Bij asymmetrisch, t.o.v. het midden van de betonplaatlengte, geplaatste bouwdeel, en/of bij toepassing 
van bouwdelen, met elk een verschillende “horizontale vergelijkings-stijfheid” mag de afstand van de 
uiterste staaf tot het “fictieve vaste punt” niet meer bedragen dan ½ L1. De plaats van het “fictieve vast 
punt” kan worden bepaald op basis van de verhoudingen van de “horizontale vergelijkingsstijfheid” van 
het bouwdeel.  

 

Figuur 2, 2a, 2b en 2c. 

 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De CI beoordeelt de prestaties van het bouwdeel op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 
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Alternatieve bepalingsmethode 

Voor de bepaling van de prestaties van de componenten kan gebruik gemaakt worden van EAD 
050001-00-0301 bijlage A.2. 

 

Attest-met-productcertificaat  

Het attest-met-productcertificaat geeft de maximale lengte tussen de uiterste staven (indien van 
toepassing de maximale lengte tussen de uiterste staaf en het vaste punt) van het bouwdeel. 

 

4.2.2 Stijfheid 

 

Prestatie eis/grenswaarde 

Indien de stijfheid van de vloerrand < 1,2 maal de stijfheid van de balkonplaat is (te bepalen volgens 
NEN-EN 1992-1-1) of indien de vloerhoogte < 1,2 maal de hoogte van de (balkon)plaat is, dan mag 
het bouwdeel niet over gehele lengte worden aangebracht.  

Indien de stijfheid van de vloerrand niet groter is dan de stijfheid van de balkonplaat dan kan het 
product worden toegepast binnen 1/4 L0 vanaf beide uiteinden. Zie figuur 4. 

 

Bepalingsmethode 

De stijfheid van de platen wordt berekend conform NEN-EN 1992-1-1. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  
De CI beoordeelt de prestaties van het bouwdeel op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 
 

Attest-met-productcertificaat  

Ten aanzien van de zone waarover het product kan worden aangebracht bij een ‘slap’ vloerveld moet 
het volgende worden opgenomen: 

 

• Indien de stijfheid van de vloerrand > 1,2x maal stijfheid van de balkonplaat (te bepalen volgens 
NEN-EN 1992-1-1 of indien de vloerhoogte > 1,2 maal de hoogte van de (balkon)plaat zie figuur 
onder) dan kan het product over gehele lengte (L0) worden aangebracht. 

  

Figuur 3  
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• Indien de stijfheid van de vloerrand niet groter is dan de stijfheid van de balkonplaat dan kan het 
product worden toegepast binnen 1/4 L0 vanaf beide uiteinden. Zie onderstaande figuur 4. 

 

 

Figuur 4 zone waarbinnen de elementen aangebracht dienen te worden. 

 

Toelichting: 

Hierboven is voor constructie "balkons" omschreven hoe het opgenomen dient te worden in het certificaat. Voor 
de overige constructies uit het toepassingsgebied dient een omschrijving met gelijke strekking te worden 
opgenomen. 

 
 

4.2.3 Vervorming 

 

Prestatie eis 

De vervorming van de doorgaande betonvloer, inclusief het ingebouwde bouwdeel, dient te voldoen 
aan NEN-EN 1992-1-1 paragraaf 7.4.  

Ten gevolge van het inbouwen van het bouwdeel treden er additionele vervormingen op.  

 

Grenswaarde 

Aanvullend voor de bijkomende vervorming geldt dat, ten gevolge van het inbouwen van een 
bouwdeel, de hellingshoek t.o.v. de doorgaande betonvloer kleiner moet zijn dan 0,01 rad. 

Tevens geldt dat ten gevolg van vervorming geen belastingoverdracht plaats mag vinden aan 
aangrenzende constructies, tenzij door berekening wordt aangetoond dat dit geen consequenties voor 
de totale constructie heeft. 
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Bepalingsmethode 

De rotatiestijfheid van het bouwdeel ten gevolge van de eigenschappen van het bouwdeel moeten 
door berekeningen worden aangetoond volgens NEN-EN 1992-1-1.  

Indien met berekeningen geen voldoende inzicht verkregen kan worden in de vervormingen van het 
product, dan moeten per producttype door middel van een belastingoverdrachtproef (type 
goedkeuring) de maximale belastingen en vervormingen worden aangetoond. Het product dient 
integraal te worden beschouwd met de totale constructie. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De CI beoordeelt de prestaties van het bouwdeel op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 

 

Attest-met-productcertificaat  

In het attest-met-productcertificaat wordt voor het bouwdeel de rotatiestijfheid vermeld.  

Bovendien wordt in het attest-met-productcertificaat opgenomen dat de hoofdconstructeur moet 
controleren of vervorming van de gehele constructie, inclusief de additionele vervorming door het 
inbouwen van het bouwdeel, voldoet aan NEN-EN 1992-1-1 paragraaf 7.4 

(N.b. Het is ook mogelijk in het attest-met-productcertificaat tabellen op te nemen waarin de 
veerconstante verder is uitgewerkt in overleg met de certificatie-instelling.) 

 

4.2.4 Ductiliteit 

 

Prestatie eis/grenswaarde 

De vervormingscapaciteit van de aansluiting (vervorming door torsiekrachten op de aansluiting) is 
nodig om herverdeling van de dwarskracht te realiseren over een grotere lengte van de aansluiting. 
 

Bepalingsmethode 

Vermogen van de constructie om te vervormen kan aangetoond worden middels: 

• Een serie van 5 beproevingen zoals gegeven in bijlage C van deze BRL.  

• Berekening waar centraal moet staan of het knooppunt (het bouwdeel + de achterliggende 
betonconstructies) in staat zijn om (dwars) krachten te herverdelen. Een correcte berekening 
hiervoor is alleen toegestaan met een niet-lineaire FEM analyse. 

• Berekening aangevuld met 1 serie beproevingen zoals gegeven in bijlage C van deze BRL. 

• Indien er de ductiliteit wordt aangetoond middels beproevingen, dan dient de 
vervormingscapaciteit aangetoond te worden op 1 van de volgende manieren: 

• Bepalen voor slappe vloeren over welke lengte (<1/4L) een knooppunt toegepast mag worden 
waarbij met de volledige aangebrachte dwarskracht gerekend mag worden. 

• Bepalen welk percentage van de dwarskracht meegerekend mag worden. 

• Een combinatie van bovenstaande twee manieren. 

• Invoegen van een standaard bouwdeel in een knooppunt (zoals het opnemen van 
dwarskracht-korf in de hoek). 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De CI beoordeelt de prestaties van het bouwdeel op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 

Indien er gebruik gemaakt wordt van een niet-lineaire FEM analyse, dan dient er voorafgaand aan het 
uitvoeren van de berekeningen overeenstemming te zijn met de CI over de randvoorwaarden waar het 
model aan moet voldoen en de wijze van presenteren van de input en output van de berekeningen. 

 

Attest-met-productcertificaat  

Het attest-met-productcertificaat geeft de prestaties waaraan het bouwdeel voldoet met de 
bijbehorende toepassingsvoorwaarden. 

Hieronder valt de maximaal toelaatbare plastische vervorming zoals omschreven in bijlage C van deze 
BRL, indien gebruik gemaakt wordt van deze manier van aantonen van de vervormingscapaciteit. Dit 
zal gedaan worden door het opnemen van een last-zakking diagram per bouwdeel. 

Tevens dient in het certificaat opgenomen te worden dat de constructeur de zakking (verschil tussen 
vloer en balkon) bepaalt en toetst of het knooppunt dit op kan nemen. 

 

4.2.5 Bouwdeel vervaardigd met glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton 

 

Prestatie eis 

Bouwdelen vervaardigd met glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton moeten 
aanvullend voldoen aan de gestelde eisen in BRL0513 Bijlage C. 

 

Grenswaarde 

Voor grenswaarde(n) zie bijlage C van de BRL 0513. 

 

Bepalingsmethode 

De kwaliteit dient bepaald te worden in overeenstemming met BRL0513. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De CI beoordeelt de prestaties van het bouwdeel waar glasvezelstaven voor toepassing als wapening 
in beton in verwerkt is op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 
 

Attest-met-productcertificaat  

Het attest-met-productcertificaat geeft de prestaties waaraan het bouwdeel met glasvezelstaven voor 
toepassing als wapening in beton, voldoet met de bijbehorende toepassingsvoorwaarden. 

 

4.2.6 Standzekerheid van het bouwdeel (alternatieve draagweg) 

 

Prestatie eis 

De standzekerheid van het gemeenschappelijk draagvermogen van het bouwdeel kan worden 
beschouwd als de weerstand tegen het lokaal bezwijken van het bouwdeel door een onbekende 
oorzaak als bedoeld in NEN-EN 1991-1-7. 
 

Grenswaarde 

Bij het wegvallen (bezwijken), ongeacht de reden, van één op trek- of druk- en/of dwarskracht belast 
component van het bouwdeel binnen een knooppunt, dan wel bij samenstelling van 2 of meer kracht-
overbrengende componenten die minimaal benodigd zijn om kracht-evenwicht binnen een knooppunt 
te verkrijgen, dient voortschrijdend bezwijken van de draagconstructie binnen het knooppunt te 
worden voorkomen. 
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Teneinde genoemde standzekerheid te waarborgen dient ervoor te worden gezorgd dat het bouwdeel 
voldoende robuustheid bezit door het opnemen van voldoende redundantie in het bouwdeel om na 
een buitengewone gebeurtenis het afdragen van belastingen via alternatieve draagwegen mogelijk te 
maken. 

 

Bepalingsmethode 

De standzekerheid van het bouwdeel dient getoetst te worden volgens NEN-EN 1991-1-7. Bij de 
belastingscombinaties voor buitengewone ontwerpsituaties dient de sterkte (draagkracht) te worden 
getoetst, waarbij bij de bepaling van de sterkte binnen een knooppunt één samenstelling van trek- en 
druk- en dwarskracht leverende componenten niet mag worden meegerekend. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De CI beoordeelt de prestaties van het bouwdeel op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 

 

Attest-met-productcertificaat  
Het attest-met-productcertificaat geeft de prestaties waaraan het bouwdeel voldoet met de 
bijbehorende toepassingsvoorwaarden. 
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5. Eisen te stellen aan de productkenmerken 

In dit hoofdstuk zijn de eisen te stellen aan de productkenmerken van wapeningsystemen voor 
onderbreking van thermische bruggen opgenomen waaraan moet worden voldaan, evenals de 
bepalingsmethoden en de grenswaarden om vast te stellen dat aan deze eisen wordt voldaan. 
 

5.1 Richten betonstaal  
 

Eis/grenswaarde 

Indien bij de leverancier het betonstaal wordt gericht  dient  het richtproces beoordeeld te worden 
conform BRL 0503, wat inhoudt dat minimaal 2 keer per jaar elke diameter per richtdoorvoer beproefd 
moet worden. Dit geldt evenzo voor RVS wat door de leverancier wordt gericht. 

 

Bepalingsmethode 

Het richtproces wordt als goed beoordeeld indien: 

- de variabele eigenschappen Re; (Rp;0,2), Rm en Agt voldoen aan de individuele waarden conform 
NEN 6008 (karakteristieke waarden gelden als minimale waarden); 

- de fr-waarde na het richten voldoet aan de waarden als gesteld in NEN 6008. 

 

Attesteringsonderzoek 

De CI beoordeelt de prestaties van het richtproces op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 

 

5.2 Lasverbindingen  
 

Eis/grenswaarde 

Lasverbindingen als bijvoorbeeld de samengestelde trekstaaf (verbinding) dienen ten minste te 
voldoen aan de NPR 2053. 

Indien de leverancier zelf de las verzorgt behoort dit aangetoond te worden. 

Indien de leverancier het laswerk uitbesteedt dient er een ingangscontrole op het materiaal plaats te 
vinden. Getoetst dient te worden of het laswerk is voorzien van een daarvoor geldende 
kwaliteitsverklaring die tenminste gelijkwaardig is met het KOMO productcertificaat op basis van de 
BRL 0512. Bij afwezigheid van een dergelijke kwaliteitsverklaring dienen er productiekeuringen plaats 
te vinden als gesteld in hoofdstuk 8 van de NPR 2053. 

 

Bepalingsmethode 

Een lasser dient zich conform hoofdstuk 6.1, NPR 2053 te kwalificeren. Hiertoe dient aan de hand van 
een vooronderzoek conform hoofdstuk 7, NPR 2053 een lasmethodespecificatie te worden opgesteld. 

Als voldoende bewijs dat de lasverbindingen voldoen aan de eisen gesteld in de productnorm NPR 
2053, geldt een KOMO productcertificaat op basis van de BRL 0512 “krachtlassen”. 

Bij afwezigheid van dit productcertificaat dient het keuringstraject ingezet te worden vergelijkend aan 
de BRL 0512. 

Ter plaatse van stuiklasverbindingen tussen verschillende materialen moet het hardheidsverloop 
(Vickers) in langsdoorsnede worden bepaald. De hardheid dient daarbij kleiner te zijn dan 350 HV10. 

Tevens geldt op bovengestelde dat bij stuiklasverbindingen in doorgaand staafmateriaal waarvan de 
betondekking kleiner is dan 5 x øk, gezien in de lengterichting van het staafmateriaal, de toename van 
de dwarsafmeting van de lasverbinding ten opzichte van het staafmateriaal kleiner dient te zijn dan 30 
%. 

 

Indien gebruik gemaakt wordt van binddraad vervangende lassen, de zogenaamde hechtlassen, 
waarbij de afschuifkracht groter of gelijk dient te zijn aan 1,5 kN geldt dat deze verbindingen minimaal 
2 x per jaar beproefd dienen te worden. Hiervoor dient de methode als omschreven in de BRL 0503 
onder “periodieke controle hechtlasverbindingen” gehanteerd te worden. 
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Attesteringsonderzoek 

De CI beoordeelt de prestaties van de lasverbindingen op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 

 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat geeft de prestaties waaraan de lasverbindingen voldoen met de 
bijbehorende toepassingsvoorwaarden. 

 

5.3 Thermische weerstand (facultatief) 
 

Eis/grenswaarde 

Er is geen eis hieraan gesteld of grenswaarde vastgelegd. 

 

Bepalingsmethode 

De bepaling van de thermische weerstand van het bouwdeel wordt gegeven in artikel 2.2.5 van EAD 
050001-00-0301.De energiebehoefte, uitgedrukt in Psi waarde wordt bepaald volgens NEN-EN-ISO 
52016-1. 

 

Attesteringsonderzoek 

De CI beoordeelt de producteisen van het bouwdeel op basis van de vermelde bepalingsmethoden. 

 

Attest-met-productcertificaat 

De thermische weerstand Req,TI of λeq,TI of energiebehoefte Psi worden opgenomen in het attest-
met-productcertificaat per bouwdeel, met de bijbehorende toepassingsvoorwaarden. 
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6. Eisen aan certificaathouder en de interne kwaliteitsbewaking 

6.1 Algemeen 

De directie van de certificaathouder is te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
productieproces, de interne kwaliteitsbewaking en de kwaliteit van het product. De interne 
kwaliteitsbewaking moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in dit hoofdstuk. 

6.2 Interne kwaliteitsbewaking 

De certificaathouder moet beschikken over een door hem toegepast schema van de interne 
kwaliteitsbewaking (IKB-schema). 

In dit schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd: 

• Op welke aspecten door de organisatie van de certificaathouder of een daarvoor door hem 
ingehuurde externe organisatie controles worden uitgevoerd, 

• Volgens welke methoden deze controles plaats vinden, 

• Hoe vaak deze controles worden uitgevoerd, 

• Of en zo ja, de controleresultaten worden geregistreerd. 
 
Het IKB-schema moet minimaal de volgende hoofdgroepen bevatten: 

• Controle meetapparatuur, 

• Ingangscontrole, 

• Procescontrole, 

• Productcontrole, 

• Interne transport en opslag, 

• Aflevering, 

• Procedures voor: 
o De behandeling van klachten, 
o De afhandeling van afwijkingen en opvolging van corrigerende maatregelen. 

Dit IKB-schema moet een afgeleide zijn van/overeenkomen met het in de bijlage vermelde/op de 
website van de schemabeheerder van de BRL gepubliceerde raam-IKB-schema.  
 

De interne kwaliteitsbewaking dient de certificaathouder in staat te stellen om bij voortduring aan te 
tonen dat aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen wordt voldaan. 

6.3 Beheersing van laboratorium- en meetapparatuur 
 

De leverancier moet vaststellen welke laboratorium- en meetapparatuur er op basis van deze BRL 
nodig is om aan te tonen dat het product aan de gestelde eisen voldoet. 
 
Wanneer nodig moet de laboratorium- en meetapparatuur met gespecificeerde tussenpozen zijn 
gekalibreerd.  
 
De leverancier moet de geldigheid van de voorgaande meetresultaten beoordelen en registreren, 
wanneer bij de kalibratie blijkt dat de laboratorium- en meetapparatuur niet correct functioneert. 
 
De betreffende meetapparatuur dient voorzien te zijn van een identificatie waarmee de kalibratiestatus 
te bepalen is. 
 
De leverancier dient de resultaten van de kalibraties te registreren. 
 

6.4 Verwerkingsvoorschriften 
 

Tijdens de aanvraag voor certificatie dienen door de aanvrager verwerkingsvoorschriften aangeleverd 
te worden. De door de aanvrager opgestelde verwerkingsvoorschriften dienen door de CI te worden 
gewaarmerkt. Zij vormen één geheel met het attest-met-productcertificaat als ware zij letterlijk daarin 
opgenomen. Indien gewerkt wordt volgens de verwerkingsvoorschriften, kan het systeem voldoen aan 
de prestatie die in deze beoordelingsrichtlijn zijn genoemd.  
In de verwerkingsvoorschriften dienen de toepassingsvoorwaarden, zoals vermeld in deze BRL, 
opgenomen te worden. 
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De verwerkingsvoorschriften dienen tenminste aanwijzingen te omvatten ten aanzien van: 
Transport: het product dient voldoende vormvast te zijn, zodat tijdens transport en montage geen 
vervormingen of beschadigingen kunnen optreden die nadelig kunnen zijn voor de kwaliteit van het 
product. 
Plaatsingsaanwijzingen: Op het bouwdeel (product) dient de aanduiding 'bovenkant betonelement – 
buiten(balkon) ↑' duidelijk  te zijn aangebracht. Deze plaatsingsaanwijzing wordt opgenomen in het 
attest-met-productcertificaat. Tevens dient in de projectgebonden berekeningen een duidelijke 
situatieschets te zijn toegevoegd die eenduidig aangeeft hoe het betreffende bouwdeel  ingebouwd 
dient te worden. 
 

6.5 Procedures en werkinstructies 
 

De leverancier moet procedures kunnen overleggen voor: 

• procedures voor: 
o de behandeling van producten met afwijkingen; 
o corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; 
o de behandeling van klachten over geleverde producten en/of diensten; 
o beheersing van kwalificatie lassers, lasmachines en controle van het laswerk 
o richtproces en controle van de gerichte staven 
o de behandeling van ingangscontrole, intern transport, opslag en merking van producten 
o bijhouden en archiveren van kwaliteitsregistraties 

• de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren 

• tekeningen en berekeningen van standaard elementen 

• de projectgebonden berekeningen 
o in de projectgebonden berekeningen dient, de uit berekening voortkomende (lees: benodigde 

wapening voor een goede inleiding van de krachten in het bouwdeel) bijlegwapening, duidelijk 
aangegeven te worden. Door middel van een detailtekening met daarop het aantal staven, de 
diameter en de locatie van de bijlegwapening. Noot: De levering en de controle op het 
aanbrengen van de bijlegwapening valt buiten de verantwoordelijkheid van de leverancier 

• van de detailtekening met de daarop (~bij) behorende informatie dient een extra kopie te worden 
bijgevoegd. Hierop dient duidelijk vermeld te worden “bestemd voor verwerker op de 
bouwplaats”. 

6.6 Tijdelijk geen productie c.q. levering 

In het geval (tijdelijk) geen producten worden geproduceerd en/of uitgeleverd kan, bij een stop langer 
12 maanden, op verzoek van de certificaathouder de geldigheid van zijn attest-met-productcertificaat 
(tijdelijk) worden opgeschort. Een dergelijke opschorting kan door de certificatie-instelling voor in totaal 
maximaal 5 jaar worden verleend. 

Nadat de opschorting is verleend kan een certificaathouder verzoeken om zijn opschorting eerder te 
beëindigen. 

Bij een opschortingsperiode dient voorafgaand aan de hervatting van productie en levering onder 
attest-met-productcertificaat middels een extra beoordeling te worden nagegaan of nog aan alle eisen 
in deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan en de opgeschorte status kan worden omgezet naar een 
geldige status. 
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7. Externe conformiteitsbeoordelingen 

7.1 Algemeen 

Ten behoeve van het verlenen van het attest-met-productcertificaat voert de certificatie-instelling een 
toelatingsonderzoek uit. Na afgifte van het attest-met-productcertificaat voert de certificatie-instelling 
periodieke beoordelingen uit. 

7.2 Toelatingsonderzoek 

De aanvrager van het attest-met-productcertificaat geeft aan welke producten moeten worden 
opgenomen in het af te geven attest-met-productcertificaat. De aanvrager verstrekt alle relevante 
gegevens van deze producten ten behoeve van het opstellen van de productspecificatie. 

Ten behoeve van het verlenen van het attest-met-productcertificaat voert de certificatie-instelling een 
toelatingsonderzoek uit in het kader waarvan: 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de producten in hun toepassing in de gespecificeerde 
bouwwerken en/of bouwdelen voldoen aan de prestatie eisen zoals deze in de hoofdstukken 3 
en 4 in deze BRL zijn vastgelegd, 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de aanvrager in staat is om d.m.v. zijn interne 
kwaliteitsbewaking bij voortduring te waarborgen dat de producten de eigenschappen bezitten, 
respectievelijk de prestaties leveren zoals deze in de hoofdstukken 3, 4 en 5 in deze BRL zijn 
vastgelegd. Beoordeling van het productieproces en van het gereed product maken hiervan deel 
uit, 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de operationele systematiek van kwaliteitsborging voldoet 
aan de eisen in hoofdstuk 6 van deze BRL, 

• De certificatie-instelling de beschikbare verwerkingsvoorschriften, toepassingsvoorwaarden en 
onderhoudsvoorschriften beoordeelt. 

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten ten aanzien van het product 
en/of interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten voldoen aan de eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn. 

 

Ten aanzien van de productkenmerken, bepalingsmethoden en grenswaarden, zoals opgenomen in 
hoofdstuk 5 geldt dat de CI zich ervan overtuigt dat: 

• De productkenmerken zijn bepaald overeenkomstig genoemde bepalingsmethoden, 

• De vastgestelde productkenmerken voldoen aan de grenswaarden. 

Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het attest-met-
productcertificaat, al dan niet kan worden verleend. 

Bij aanvang van het toelatingsonderzoek voor afgifte van het attest-met-productcertificaat dient de 
interne kwaliteitsbewaking ten minste drie maanden aantoonbaar te functioneren.   

 
Toelichting 
In bepaalde gevallen kunnen resultaten uit het toelatingsonderzoek zoals voorgeschreven in EAD 050001-00-
0301 overgenomen worden. De EAD 050001-00-0301 schrijft in deze gevallen dezelfde Europese normen 
(Eurocodes) voor rekenregels en beproevingen die in Nederland voorgeschreven worden. In dit geval is er in 
deze BRL aangegeven dat de EAD geldt als alternatieve bepalingsmethode. Indien van deze alternatieve 
bepalingsmethode gebruik is gemaakt, dan dient dat opgenomen te worden in het certificaat. De instelling die het 
toelatingsonderzoek voor de EAD 050001-00-0301 heeft uitgevoerd wordt geacht aan de criteria uit paragraaf 1.4 
van deze BRL te voldoen om de resultaten over te kunnen nemen. 
 

7.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen 

Na afgifte van het attest-met-productcertificaat voert de certificatie-instelling periodieke beoordelingen 
uit bij de certificaathouder op de naleving van zijn verplichtingen. Over de aard, omvang en frequentie 
van de uit te voeren periodieke beoordelingen beslist het College van Deskundigen.  

Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op vier  periodieke 
beoordelingen per jaar. 

Controlebezoeken in het kader van de fabriekscontrole zoals vermeld in artikel 3.3 van EAD 050001-
00-0301 (met een maximum van twee) kunnen in mindering gebracht worden op de bezoekfrequentie 
in het kader van deze beoordelingsrichtlijn als ze minimaal voldoen aan de voorwaarden die gesteld 
zijn in artikel 3.3 van EAD 050001-00-0301 en indien het rapport dat volgt uit deze controlebezoeken 
beschikbaar gesteld wordt aan de CI. 

Hierbij dient het te voldoen aan de volgende twee voorwaarden: 
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• EAD-onderzoek door geaccrediteerde Notified Body. 

• EAD-onderzoeken hebben geen belangrijke afwijkingen aan het licht gebracht. 

 

In relatie tot de productkenmerken vindt door de certificatie-instelling periodiek controles 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. 

 

In het auditprogramma zijn de aard en frequenties vastgelegd van de onderdelen van de periodieke 
beoordelingen. Deze hebben betrekking op: 

• Het IKB-schema van de certificaathouder 

• De resultaten van de door de certificaathouder uitgevoerde controles. 

• Metingen in het productieproces,  

• Metingen aan/van het eindproduct,  

• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten, 

• De naleving van de vereiste procedures, 
 

Waarbij nagaan wordt of voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. 

Het auditprogramma is gepubliceerd op de website van de schemabeheerder van deze BRL. 

De bevindingen van elke uitgevoerde beoordeling zullen door de certificatie-instelling naspeurbaar 
worden vastgelegd in een rapport. 

 

7.4 Tekortkomingen 

7.4.1 Weging van tekortkomingen 

Bij de weging van een tekortkoming, in het kader van het toezicht na verlening van het attest-met-
productcertificaat door de certificatie-instelling, wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• Tekortkomingen die direct de kwaliteit van het product nadelig kunnen beïnvloeden (kritieke 
tekortkomingen), 

• "Overige" tekortkomingen (niet-kritieke tekortkomingen). 
 

Bij kritieke tekortkomingen zijn tekortkomingen aan de constructieve onderdelen van de 
wapeningsystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton. Het gaat hier om de 
onderdelen die krachten overbrengen, zoals de trekstaven, druknok en dwarskrachtstaaf/beugel of 
dwarskrachtnok. Ook tekortkomingen aan de lassen zijn kritiek.  Verder specificatie van de kritieke 
tekortkomingen zal in een interpretatiedocument vastgelegd worden. 
 

7.4.2 Opvolging van tekortkomingen 

De opvolging van tekortkomingen door een certificatie-instelling is als volgt: 

• Kritieke tekortkomingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden afgehandeld 
binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale termijn van 3 
maanden, 

• Niet-kritieke tekortkomingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden afgehandeld 
binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale termijn van 6 
maanden. 
 

7.4.3 Sanctie procedure 

De weging en opvolging van tekortkomingen en het sanctiebeleid zijn vastgelegd in een 
interpretatiedocument bij deze beoordelingsrichtlijn, welke is gepubliceerd op de website van de 
schemabeheerder. 



BRL 0505 Wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton 05-02-2020 

pag. 29 van 37 

8. Eisen aan de certificatie-instelling 

8.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet beschikken over een procedure waarin de algemene regels zijn 
vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. 

8.2 Certificatiepersoneel 

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

• Certificatie assessor/Reviewer: belast met het uitvoeren van ontwerp en 
documentatiebeoordelingen, toelatingen, beoordelen van aanvragen en het reviewen van de 
conformiteitsbeoordelingen, 

• Locatie assessor: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier, 

• Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 
toelatingsonderzoeken en over voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde 
controles. 

8.2.1 Competentie criteria certificatie personeel 

De kwalificatie eisen voor het certificatie personeel bestaan uit kwalificatie eisen voor het uitvoerende 
certificatiepersoneel zoals vastgelegd in onderstaande tabel. De competentie van het betrokken 
certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. 
 

Competenties Certificatie assessor 
Reviewer 

Site assessor Decision maker 

Basis competenties 

• Kennis van bedrijfs- 
processen 

• Vakbekwaam kunnen 
beoordelen 

• HBO denk- en werk niveau 

• 1 jaar relevante 
werkervaring 

• MBO denk- en werk 
niveau 

• 1 jaar relevante 
werkervaring 

• HBO denk- en werk niveau 

• 5 jaar relevante 
werkervaring waarvan ten 
minste 1 jaar m.b.t. 
certificatie 

Auditvaardigheden N.v.t. • Training auditvaardigheden 

• Deelname aan minimaal 4 
inspectie- bezoeken terwijl 
minimaal 1 inspectie- 
bezoeken zelfstandig 
werden uitgevoerd onder 
supervisie 

N.v.t. 

Technische competenties  

Relevante kennis van: 

• 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 dat kan 
voorkomen tijdens het 
gebruik van het product, 
elke fout in de uitvoering 
van processen en elke 
onvolkomenheid in de 
verlening van diensten 

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

• Bouwkunde 

• Civiele techniek 

• Werktuigbouw 

• Materiaalkunde of 
equivalent 

• Of minimaal 3 jaar 
werkervaring op HBO 
niveau in gerelateerd 
werkgebied 

 

 

 

 
 

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

• Bouwkunde 

• Civiele techniek 

• Werktuigbouw 

• Materiaalkunde of 
equivalent 

• Of minimaal 3 jaar 
werkervaring op MBO 
niveau in gerelateerd 
werkgebied 

 

• Minimaal 1 jaar werkzaam 
op HBO niveau in 
gerelateerd werkgebied 

N.v.t. 
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8.2.2 Kwalificatie certificatiepersoneel 

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van kennis en kunde aan 
bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit 
schriftelijk zijn vastgelegd. 

De bevoegdheid ten aanzien van kwalificeren moet in het kwaliteitssysteem van de certificatie-
instelling zijn vastgelegd. 

8.3 Rapportage toelatingsonderzoek en periodieke beoordelingen 

De certificatie-instelling legt de bevindingen van haar toelatingsonderzoeken en periodieke 
beoordelingen vast in een eenduidig rapport. Een rapport moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Volledigheid; in de rapportage wordt een onderbouwd verslag gedaan van de vastgestelde 
mate van conformiteit met de in deze in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen, 

• Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn 
vastgelegd. 

8.4 Beslissingen over attest-met-productcertificaat 

De beslissing over de verlening van een attest-met-productcertificaat of de oplegging van sancties ten 
aanzien van het attest-met-productcertificaat moet zijn gebaseerd op de in het dossier vastgelegde 
bevindingen. 

De resultaten van een toelatingsonderzoek en een periodieke beoordeling (ingeval van een kritieke 
tekortkoming) moeten worden beoordeeld door een reviewer.  

Op basis van de uitgevoerde review wordt door de beslisser vastgesteld of:  

• Het attest-met-productcertificaat kan worden verleend, 

• Sancties opgelegd worden, 

• Het attest-met-productcertificaat geschorst of ingetrokken moet worden. 

De reviewer en beslisser mogen niet betroken zijn geweest bij de totstandkoming van de bevindingen 
waarop de beslissing wordt genomen. 

De beslissing moet traceerbaar worden vastgelegd. 

8.5 Rapportage aan het College van Deskundigen 

Over de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan ten aanzien van de attest-met-
productcertificaten op basis van deze beoordelingsrichtlijn wordt door de certificatie-instellingen 
tenminste jaarlijks gerapporteerd aan het College van Deskundigen. In deze rapportage moeten 
geanonimiseerd de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie, 

• Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken, 

• Resultaten van de beoordelingen, 

• Opgelegde maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen, 

• Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

8.6 Interpretatie van eisen 

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen 
vastleggen in één of meer interpretatiedocument(en). Dit(De) interpretatie-document(en) is/zijn 
beschikbaar via de website van de schemabeheerder van deze beoordelingsrichtlijn. 

Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn is verplicht de daarin 
vastgelegde interpretaties te hanteren. 
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9. Documenten lijst 

9.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

Bouwbesluit 2012  Stb. 2011, 416; laatst gewijzigd 2019, 178 
Regeling Bouwbesluit 2012 Stcrt. 2011, 23914; laatst gewijzigd 2019, 36206 

Verordening Bouwproducten EU 305/2011 

9.2 Normatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn normatief verwezen: 
  
NEN-EN 206:2016 Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + 

Nederlandse invulling van NEN-EN 206, inclusief wijzigingsblad A1 
d.d. 2016 

NEN-EN 1990:2011 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief 
wijzigingsblad A1 en correctieblad C2 en Nationale Bijlage, d.d. 
december 2011 

NEN-EN 1991-1-7:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene 
belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en 
ontploffingen, inclusief correctieblad C1 en Nationale Bijlage d.d. 2011 

NEN-EN 1992-1-1:2016 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen, inclusief correctieblad C2 
en Nationale Bijlage, d.d. november 2016 

NEN-EN 1992-1-2:2011 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 
inclusief correctieblad C1 en Nationale Bijlage, d.d. november 2011 

NEN-EN 1993-1-4:2012 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4: 
Algemene regels - Aanvullende regels voor corrosievaste staalsoorten 
en Nationale Bijlage, d.d. september 2012 

NEN-EN 13501-2:2016 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: 
Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, 
behalve voor ventilatiesystemen, d.d. juni 2016 

NEN-EN 15804:2019 Duurzaamheid van bouwwerken - Milieuverklaringen van producten - 
Basisregels voor de productgroep bouwproducten, inclusief 
wijzigingsblad A2 d.d. november 2019 

NEN-EN 10088-1:2014 Roestvaste staalsoorten - Deel 1: Lijst van roestvaste staalsoorten, 
d.d. november 2014 

NEN-EN 10088-3:2014 Roestvaste staalsoorten - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden 
voor halfproducten, staven, draad, walsdraad, profielen en blanke 
producten van corrosievaste staalsoorten voor algemeen gebruik, d.d. 
november 2014 

NEN-EN 10217-7:2014 Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 7: Corrosievaste stalen buizen, d.d. 
november 2014 

NEN-EN 10204:2004 Producten van metaal - Soorten keuringsdocumenten, d.d. oktober 
2014 

NEN-EN 13162:2015 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties, 
inclusief wijzigingsblad A1 d.d. maart 2015 

NEN-EN 13163:2016 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) - 
Specificaties, inclusief wijzigingsblad A2 d.d. november 2016 

NEN-EN 13166:2016 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van fenolschuim - Specificaties, inclusief 
wijzigingsblad A2 d.d. juni 2016 

NEN 8005:2017 Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton - Specificatie, 
eigenschappen, vervaardiging en conformiteit, inclusief correctieblad 
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C1 d.d. december 2017 
NEN 6069:2019 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en 

bouwproducten, inclusief wijzigingsblad A1 en correctieblad C1 d.d. 
februari 2019 

NEN 2778:2015 Vochtwering in gebouwen, d.d. juni 2015 
NEN 6008:2008 Betonstaal, d.d. juli 2008 
NEN-EN-ISO 1127:1996 Buizen van corrosievast staal - Afmetingen, toleranties en massa's per 

eenheid van lengte, d.d. juni 1996 
NEN-EN-ISO 52016-1:2017 Energieprestatie van gebouwen - Energiebehoefte voor warmte- en 

koude, binnentemperaturen en voelbare en latente warmte- en 
koellast - Deel 1: Rekenprocedures, d.d. augustus 2017 

NEN-EN-ISO 5817:2014 Lassen - Smeltlasverbindingen in staal, nikkel, titanium en hun 
legeringen (laserlassen en elektronenbundellassen uitgezonderd) - 
Kwaliteitsniveaus voor onvolkomenheden, d.d. maart 2014 

NPR 2652:2008  Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten en wering 
van vocht van binnen - Voorbeelden van bouwkundige details, d.d. 
oktober 2008 

NPR 2053:2012 Lasverbindingen met betonstaal en stalen strippen, d.d. februari 2012 
BRL 0501:2018 Betonstaal d.d. 1 september 2010 inclusief wijzigingsblad, d.d. 12 

december 2018 
BRL 0503:2018 Buig- en vlechtwerk en gehechtlaste (prefab) wapeningsconstructies 

inclusief wijzigingsblad, d.d. 12 december 2018 
BRL 0512:2018 Krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen, d.d. 1 juli 

2007, inclusief wijzigingsblad, d.d. 14 december 2018 
BRL 0513:2015 Glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton inclusief 

wijzigingsblad d.d. 24 juli 2015 
EAD 050001-00-0301 Load bearing thermal insulating elements which form a thermal break 

between balconies and internal floors d.d. februari 2018 

 

Opmerking:  

Jaarlijks wordt nagegaan of de normatieve documenten nog up-to-date zijn. Wijzigingen van de toe te passen 
normatieve documenten worden gepubliceerd op de dienstenpagina op de website van de certificatie-instelling 

die deze beoordelingsrichtlijn heeft opgesteld. 
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BIJLAGE A: BTD proef op staal 
 

Doel 

 

Door middel van een Buig-Trek-Dwarskracht-vermoeiingsproef op staal wordt vastgesteld of een staaf uit het 
bouwdeel voldoet voor wat betreft het bezwijkgedrag in een driedimensionale spanningstoestand en de 
vervorming. 

 

Proefopstelling  

 

Er wordt een samengestelde staaf ingespannen in een trekbank (de grootste diameter die in het bouwdeel 
voorkomt). Loodrecht op de staaf-as wordt een dwarskracht aangebracht door middel van twee platen.  De 
afstand tussen de dwarskrachtplaten is minimaal 60 mm (de spouwbreedte). De staaf wordt door de platen 
gevoerd en de ruimte ertussen wordt gevuld met epoxyhars. 

(N.b. de spouwbreedte kan ook breder gekozen worden door de leverancier. Deze spouwbreedte wordt 
opgenomen in het attest-met-productcertificaat.) 

 

De staaf dient onder een trekspanning te worden gebracht die als volgt bepaald dient te worden:  

0,7 x f0.2 /γm 

 

waarbij geldt dat ym: 

voor betonstaal en trek in RVS = 1.15 

voor druk in RVS = 1 

De dwarskrachtbelasting is achtereenvolgens: 

20.000 cycli δ voor een temperatuurverschil van 40 K 

2.000 cycli δ voor een temperatuurverschil van 60 K 

100 cycli δ voor een temperatuurverschil van 70 K 

De δ volgt uit de volgende tabel bij de keuze van een bepaalde lengte tussen de uiterste staafparen 
(plaatlengte). 

plaatlengte δ bij 40 K δ bij 60 K δ bij 70 K 

mm ± mm ± mm ± mm 

3000 0,3 0,5 0,6 
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4000 0,4 0,6 0,7 

5000 0,5 0,8 0,9 

6000 0,6 0,9 1,1 

 

De metingen 

 

Tijdens de proef dient de verlenging van de staaf te worden gemeten. De verlenging van de staaf in de 
spouw dient  

< 0,3 mm te zijn. De staaf mag tijdens de proef niet bezwijken.  

 

Na de proef dient de staaf te worden uitgebouwd en gecontroleerd op gebreken. 

 

Vervolgens moet een trekproef worden uitgevoerd op de staaf en moeten de resultaten voldoen aan de NEN 
6008 waarbij de karakteristieke waarde als minimum waarden gelden. 
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BIJLAGE B:  BTD proef op beton 
 

Doel 

Door middel van een Buig-Trek-Dwarskracht-vermoeiingsproef op het toegepaste wapeningssysteem wordt 
vastgesteld of een Bouwdeel in beton aangebracht voldoet voor wat betreft de samenwerking tussen het 
aansluitende beton en het wapeningsysteem, alsmede voor wat betreft scheuren in het beton en het 
functioneren van het wapeningssysteem op zich. 

 

Proefopstelling 

De proefopstelling dient uitgevoerd te worden overeenkomstig het onderstaande figuur. 

 

Een wapeningssysteem wordt ingestort in een vloer- en een uitkragende vloerplaat waarbij de spouw 
tenminste 60 mm moet bedragen. Vervolgens wordt de isolatie tussen beide platen verwijderd om inzage te 
krijgen op het gedrag van het wapeningssysteem. De vloerplaat wordt verankerd.  

  

Dynamische belastingstap 

Op de uitkragende vloerplaat wordt een statische belasting en een dynamische belasting uitgeoefend. 

De staaf dient onder een trekspanning te worden gebracht die als volgt bepaald dient te worden:  

0,7 x f0.2 / γm 

 

waarbij geldt dat ym: 

voor betonstaal en trek in RVS = 1.15 

voor druk in RVS = 1 

De dynamische belasting bestaat uit achtereenvolgens: 

20.000 cycli δ voor een temperatuurverschil van 40 K 

2.000 cycli δ voor een temperatuurverschil van 60 K 

100 cycli δ voor een temperatuurverschil van 70 K 

 

met δ = α * ½ ΔT * ½ L 
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waarbij  α  = 1.10-5 

ΔT = temperatuurverschil in Kelvin 

L   = lengte tussen de uiterste staven 

 

Metingen 

Tijdens de proef dient de doorbuiging van de uitkragende vloerplaat te worden gemeten. De verlenging van 
de staven dient < 0,3 mm te bedragen. 

Hierbij dient de doorbuiging en de verplaatsing van de uitkragende plaat te worden gemeten ter plaatse van 
de spouw en ter plaatse van het einde van de plaat. 

Het wapeningssysteem mag tijdens de proef niet bezwijken. 

Na de proef dienen de betonnen platen te worden geïnspecteerd op aanwezigheid van scheuren of andere 
gebreken. Er zijn géén scheuren of andere gebreken toegestaan. 

 

Statische belastingstap 

Na het voltooien van de dynamische proef, dient de statische belasting vergroot te worden totdat de 
constructie is bezweken.  

 

Alternatieve beproevingsmethode 

Voor de BTD-proef op beton kan gebruik gemaakt worden van Annex A.2 van EAD 050001-00-0301. 
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BIJLAGE C:  Ductiliteitsproef 
 

Doel 

Doel van de proef is om aan te tonen dat het verschil van vervorming (doorbuiging) van de vloer en die van 
het balkon, door een verschil in belasting op en stijfheid van de vloer en het balkon, opgenomen kan worden 
door het bouwdeel en door het aangrenzende beton. Naast vervorming zal ook een realistische optredende 
belasting (Buigend moment, Dwarskracht, Torsie moment) overgebracht moeten kunnen worden door het 
bouwdeel. 

Volgens paragraaf 4.2.2 van BRL 0505 geldt dat indien de stijfheid van de vloerrand niet significant groter is 
dan de stijfheid van de balkonplaat óf de vloerhoogte < 1,2 maal de hoogte van de balkonplaat, dan kan het 
product toegepast worden over 1/4L0 vanaf beide uiteinden van de balkonplaat. 

Het vervormingsverschil tussen de balkonplaat en de vloerplaat ter plaatse van het knooppunt, zijn dan ook 
afhankelijk van de dikte van beide platen. 

Om de maatgevende situaties voor de beproevingen mee te nemen worden de volgende situaties 
voorgesteld die beproefd moeten worden: 

- Proef met maximale afmetingen van het balkon, maximale overspanning vloer. Vloer 
maximaal/maatgevend belast, balkon minimaal/maatgevend belast. Hoogte vloerplaat = 0,8 maal 
hoogte balkonplaat. Slankheid van balkon en vloerplaat is tevens van belang. 

- Proef met maximale afmetingen van het balkon, maximale overspanning vloer. Vloer 
minimaal/maatgevend belast, balkon maximaal/maatgevend belast. Hoogte vloerplaat = 1,2 maal 
hoogte balkonplaat én stijfheid vloerplaat > stijfheid balkonplaat. Slankheid van balkon en vloerplaat 
is tevens van belang. 

 

Proefopstelling 

De proefopstelling dient uitgevoerd te worden overeenkomstig het onderstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de proefopstelling wordt een bouwdeel ingebouwd met 4 dwarskracht elementen, gelijkmatig verdeeld 
over de breedte. 

 

Statische belastingstap 

Op de uitkragende vloerplaat worden twee statische belastingen uitgeoefend. 

Deze belastingen worden voor een maatgevende situatie berekend waarbij de statische belasting vergroot 
wordt zodat de dwarskracht-elementen plastisch vervormen. 

Hieruit volgt voor de gegeven maatgevende situatie wat het last-zakking diagram is. Dit kan vervolgens 
gehanteerd worden om voor alle bouwdelen het last-zakking diagram te bepalen. 

De statische belasting wordt vervolgens verder vergroot totdat de constructie is bezweken. 


