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1.  INLEIDING 

Deze beoordelingsrichtlijn, voor betonnen CLV-systemen, is opgesteld in aansluiting op de Gastec QA 
beoordelingsrichtlijnen nr. 138, CLV-systeem in metaal met als basis NEN-EN 1859, vanwege de wens om 
gesloten gasverbruikstoestellen op gecombineerde luchttoevoerverbrandingsgasafvoersystemen (CLV-
systemen) te kunnen aansluiten die zijn uitgevoerd als parallelsysteem en vervaardigd van beton.  
De in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen hebben alleen betrekking op CLV-systemen die in het 
gebouw worden geïnstalleerd.  

 
Deze norm vervangt Keuringseis 138A van december 2011. 
Ten opzichte van deze Keuringseis zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

- De naamgeving van de norm is aangepast: 
Keuringseis is vervangen door beoordelingsrichtlijn 

- De beoordelingsrichtlijn is in lijn gebracht met de CPR: 
De Europese eisen en testmethoden zijn verwijderd. 

- De beoordelingsrichtlijn is aangepast aan de EN 17065 en bijbehorende T33 eisen van de Raad van 
Accreditatie: 
De afspraken voor de uitvoering van de certificatie zijn aangepast, 

- De verwijzingen naar normen zijn aangepast: 
Verwijzing vindt plaats naar de actuele normen. 

 
Bouwbesluit  
CLV-systemen zijn volgens het Bouwbesluit onderdeel van het gebouw. In het Bouwbesluit en de 
ministeriële regeling bouwbesluit staan functionele eisen waaraan afvoersystemen, zoals een CLV-
systeem, moeten voldoen.  
Deze beoordelingsrichtlijn heeft geen betrekking op de brandveiligheidsaspecten van het Bouwbesluit. 
Aangenomen wordt dat door de parallelle bouwwijze, door de toegepaste materiaalsoort beton en door de 
optredende temperaturen van maximaal 250˚ C, voldaan wordt aan de eisen in het Bouwbesluit en NEN 
6062.  

 
Uitmondingsgebieden conform NEN 2757 
Deze beoordelingsrichtlijn onderscheidt twee typen in- en uitlaatconstructies; één geschikt voor alle 
uitmondingsgebieden bovendaks (overdruk en luchtwervels) en een voor een gebied van "vrije" 
uitmonding bovendaks (drukloos en vrij van luchtwervels).  

 
Overige aspecten  
Er worden eisen gesteld aan afmetingen, materialen, constructie en doelmatigheid van het CLV-systeem. 
Tevens zijn beproevingsmethoden gegeven.  
Er zijn minimum afmetingen van het gemeenschappelijke luchttoevoer- en afvoersysteem aangegeven. De 
maatnormalisatie is verder beperkt tot de aansluitmaten van de afvoer- en toevoeraansluitingen.  

Het accent ligt in deze beoordelingsrichtlijn op functionele eisen.  
Een CLV -systeem uitgevoerd volgens deze beoordelingsrichtlijn voldoet aan de functionele werkingseisen 
voor rookgasafvoer, rookgasdichtheid en richting van de stroming aan het Bouwbesluit.  

 
Universeel karakter  
De minimale afmetingen van het gemeenschappelijke luchttoevoer- en afvoersysteem zijn zodanig 
gekozen dat gesloten toestellen met ventilator met een belasting tot met 30 kW (b.w.) per afvoer- en 
toevoeraansluiting kunnen worden aangesloten. Bij HR-ketels is de temperatuur van de 
verbrandingsgassen zodanig laag dat bij de aangegeven minimale afmetingen van het CLV-systeem 
minder verbrandingsgassen op een juiste wijze kunnen worden afgevoerd. Voor HR-ketels geldt om deze 
reden een maximale belasting van 25 kW. Toestellen van verschillende fabricaten en typen kunnen 
hierdoor op een eenvoudige wijze worden uitgewisseld waardoor de CLV-systemen een universeel 
karakter hebben.  
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Materialen  
In deze beoordelingsrichtlijn worden aan de onderdelen uit elastomeer of kunststof slechts algemene eisen 
gesteld. 



  

Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 138A: 18 februari 2016 

© Kiwa Nederland B.V. - 10 -   

 

 

2. ONDERWERP  

 
Deze beoordelingsrichtlijn geeft de eisen die worden gesteld aan de afmetingen, de materialen, de 
constructie, de wijze van functioneren, de beproeving en het merken van betonnen combinatie 
luchttoevoer- verbrandingsgasafvoersystemen, waarbij de gemeenschappelijke afvoerleiding zich parallel 
naast de gemeenschappelijke luchttoevoerleiding bevindt, zie figuur 1.  
 

 
 

 
 
 
Figuur 1: Parallel CLV systeem in beton, schematische weergave  
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3. TOEPASSINGSGEBIED  

 
Deze beoordelingsrichtlijn geldt voor betonnen CLV-systemen waarop gesloten gasverbruiktoestellen,  
die voorzien zijn van een ventilator ten behoeve van het transport van verbrandingsgassen en 
verbrandingslucht, kunnen worden aangesloten. De CLV-systemen mogen alleen inpandig worden 
toegepast. De afvoer- en toevoerconstructie bovendaks kan in afhankelijkheid van de gekozen in- en 
uitstroomconstructie worden toegepast in alle uitmondingsgebieden bovendaks of uitsluitend in het 
gebied van vrije uitmonding. Deze gebieden worden elders in deze beoordelingsrichtlijn expliciet 
gedefinieerd.  
Het systeem is geschikt voor het aansluiten van toestellen van het type C4, of C6, met ingebouwde 
ventilator. De maximale toelaatbare verbrandingsgastemperatuur ter plaatse van de aansluitstomp (de 
afvoeraansluiting) is 2500 C.  
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4. NORMATIEVE VERWIJZINGEN/ REFERENTIES  

Genoemde voorschriften, normen, NPR's en overig  
 

 Bouwbesluit  

 NEN 6062; Bepalingsmethoden brandveiligheid rookgasafvoersystemen 

 NEN 2757-1; Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas 
van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 
130 kW op bovenwaarde 

 Meetinstallaties, Uitmondingsconstructies, eisen en beproevingsmethoden Gastec nov. 1999 

 NEN-EN 1858:  Schoorstenen-onderdelen-betonnenblokken voor schoorstenen en normatieve 
verwijzigingen 

 NEN- EN 1857: Schoorstenen-componenten-Betonnen binnenbuizen. 

 NEN-EN 1859: Schoorstenen- Metalen schoortenen- Beproevingsmethoden 

 NEN- EN 206-1; Beton-deel 1: specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. 

 NEN-EN 1443; Schoorstenen Algemene eisen 

 NEN-EN 10088-2; Roestvaste staalsoorten- deel 2: Technische leveringsvoorwaarden voor plaat en 
band van corrosievaste staalsoorten voor algemeen gebruik. 

 NEN-EN 13216-1; Schoorstenen- Beproevingsmethoden voor systeemschoorstenen- Deel 1: 
Algemeen beproevingsmethoden. 

 NEN-EN 13384-1 + A2; Schoorstenen- Thermische en dynamische berekeningsmethoden- Deel 1: 
Enkelvoudige schoorstenen 

 NEN-EN 14297; Schoorstenen-Beproevingsmethode van de vorstdooiweerstand voor producten 
voor schoorstenen. 

 NEN-EN-ISO 7500-1;  Metalen-Verificatie van één assige statische beproevingstoestellen- Deel 1: 
Trek/drukbanken- Verificatie en kalibratie van het krachtmeetsysteem 

 ISO 2859-1: Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed 
by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 
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5. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

Opmerking  

Daar waar het woord ‘leiding’ wordt gebruikt mag ook gelezen worden ‘kanaal’.  
Het woord kanaal wordt in de praktijk vaak gebruikt als betonnen of keramische elementen of constructies 
van baksteen worden toegepast. Voor de functie van het CLV-systeem maakt dit geen verschil.  

 

5.1  Afvoeraansluiting  

Een aansluitgelegenheid van het afvoersysteem voor de afvoer van verbrandingsgassen uit het 
gasverbruikstoestel.  
 

5.2 Afvoersysteem  

Inrichting waardoor met behulp van leidingen en kanalen en een uitstromingsconstructie de 
verbrandingsgassen worden afgevoerd.  

 

5.3 Combinatie-Luchttoevoer-Verbrandingsgasafvoersysteem (CLV)  

Een natuurlijk functionerend systeem bestaande uit een combinatie van:  

a. een instromingsconstructie voor lucht;  
b. een leiding en of kanaal voor de gemeenschappelijke toevoer van verbrandingslucht;  
c. een drukvereffingsconstructie;  

d. een leiding en of kanaal voor de gemeenschappelijke afvoer van verbrandingsgassen;  
e. een uitstromingsconstructie voor verbrandingsgassen.  

 

5.4  Drukvereffeningsconstructie  

Een opening in het CLV-systeem dat de gemeenschappelijke luchttoevoerleiding verbindt met de 
gemeenschappelijke verbrandingsgasafvoerleiding.  

 

5.5  Gecombineerde in- en uitstromingsconstructie  

Een gecombineerd onderdeel van het CLV-systeem voor zowel de luchttoevoer in het systeem als de 
afvoer van verbrandingsgassen uit het systeem.  

 

5.6  Instromingsconstructie  

Het deel van het CLV-systeem waar de (buiten)lucht voor de verbranding en bijmenging via de 
drukvereffeningsconstructie het systeem instroomt.  

 

5.7  Insteeksok  

Deel van de afvoeraansluiting dat in de gemeenschappelijke afvoer steekt.  
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5.8  Nominale maat  

De (hydraulische) binnenmiddellijn D van de luchttoevoerleiding, dan wel van de 
verbrandingsgasafvoerleiding waarmee de grootte van het systeem wordt aangeduid.  

 

5.9  Parallel uitvoering  

De uitvoering waarbij de gemeenschappelijke afvoerleiding zich parallel naast de gemeenschappelijke 
luchttoevoerleiding bevindt.  

 

5.10 Toevoeraansluiting  

Een aansluitgelegenheid van het toevoersysteem voor de luchttoevoer naar het gasverbruikstoestel.  
 
 

5.11 Toevoersysteem  

Inrichting waardoor met behulp van leidingen, of kanalen, en een instromingsconstructie de 
verbrandingslucht wordt toegevoerd.  

 

5.12 Uitstromingsconstructie  

Het deel van het CLV-systeem waar de verbrandingsgassen het systeem verlaten.  
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6.  SYMBOLEN 

A v    =  doortocht gemeenschappelijke afvoerleiding (cm2)  
 

A t      =   doortocht gemeenschappelijke luchttoevoerleiding in (cm2) 
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7. AFMETINGEN  

7.1 Algemeen  

Functionele maten om de identieke productie te waarborgen dienen door de fabrikant te worden verstrekt.  
 

7.2 Doortocht van de gemeenschappelijke betonnen afvoerleiding  

De doortocht (Av) van de gemeenschappelijke afvoerleiding moet over de gehele lengte voldoen aan tabel 1.  
 
Tabel 1 Minimale doortocht  
 

aantal  minimale doortocht  

toestellen  afvoerleiding (A v)  

tot 25 kW (bw) (HR)   

tot 30 kW (bw) (niet-HR)  [cm21  

2  150  

3  200  

4  250  

5  350  

6  450  

7  550  

8  650  

9  700  

10  750  

11  800  

12  850  

13  900  

14  950  

15  1000  

16  1050  

17  1100  

18  1150  

19  1200  

20  1250  

 
Deze afmetingen gelden bij maximaal 2 aansluitingen op één niveau. Bij meer aansluitingen dient de 
doorlaat vergroot te worden met de oppervlakte van de projectie in het horizontale vlak van de 
insteeksokken.  
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7.3 Doortocht van de gemeenschappelijke toevoerleiding  

De doortocht van de gemeenschappelijke parallelle luchttoevoerleiding (At) moet minimaal 2Av zijn en mag 
niet meer bedragen dan 3Av (zie voor de doortocht van Av 7.2., zie figuur 2.). 
 

 
 

3.Av > At > 2. Av 
 
Figuur 2: Verhouding van doortochten  

7.4 Toevoer- en afvoeraansluiting  

De uitwendige middellijn van de toevoer- en van de afvoeraansluitingen mag niet meer bedragen dan 80,3 
mm en mag niet kleiner zijn dan 79,3 mm. De inwendige middellijn dient minimaal 75 mm te zijn.  

 

7.5 Drukvereffeningsconstructie  

De doortocht van de drukvereffeningsopening moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de doortocht van de 
gemeenschappelijke afvoerleiding.  
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8.  MATERIALEN 

8.1 Algemeen 

Alle onderdelen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat zij voor het gestelde doel geschikt zijn.  
De materialen dienen vlamdovend te zijn. Bij normaal gebruik moet het materiaal bestand zijn tegen de 
optredende mechanische, chemische en thermische invloeden.  

 
Onder normaal gebruik wordt onder meer verstaan dat:  

- minimaal één en maximaal alle toestellen in bedrijf zijn;  
- het C.L.V.-systeem in overeenstemming met het installatievoorschrift is geïnstalleerd.  

 
Met optredende mechanische invloeden wordt onder meer bedoeld inwendige of uitwendige krachten die 
op het geheel of delen kunnen worden uitgeoefend en aanleiding kunnen zijn tot tijdelijke of blijvende 
vormveranderingen:  

- zijdelingse krachten;  

- trekkrachten;  
- aandrukkrachten.  

 
Met chemische invloeden wordt onder meer bedoeld een vorm van aantasting die tot een blijvende 
materiaaldeformatie of falen aanleiding kan zijn.  

Voor metalen delen die in het betonnen CLV-systeem voorkomen zijn dat bijvoorbeeld:  
- spanningscorrosie;  

- spleetcorrosie;  
- oppervlaktecorrosie.  

 

Voor betonnen en metalen onderdelen beide:  
- invloed van het condensatiewater op de mate van corrosie;  

- invloed van verbrandingsgassen op de mate van corrosie.  
 
Met thermische invloeden worden onder meer bedoeld:  

- de invloed van de temperatuur van de verbrandingsgassen en de temperatuur van de 
buitenlucht op de sterkte en samenhang van materialen.  
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8.2 Instromingsconstructie en luchttoevoerleiding  

 
Figuur 3 In- en uitstromingsconstructie, schematische weergave  
 
Voor de instromingsconstructie en de luchttoevoerleiding van betonnen kanalen of onderdelen daarvan 
moeten de volgende materialen zijn toegepast:  
a. betonnen (prefab) combinatie schoorsteenelementen, met een of meer kanalen per 

schoorsteenelement, van betonkwaliteit B15 (zie art. 8.6). (De buitenbekleding valt hier niet onder, 
dat gebeurt ter plekke door derden.)  

b. aluminium DIN 1712, AI 99,5, of AIMg 2-3, of AIMgSi 0,5, met een minimum wanddikte van 0,8 
mm;  

c. roestvast staal; kwaliteit minimaal AISI 304, met een minimum wanddikte van 0,3 mm; 
d. thermisch verzinkt staal voor onderdelen in de luchttoevoerleiding, mits het staal verzinkt is 

volgens het Sendzimir procédé met een minimum zinklaag gewicht van 275 g/m2 volgens DIN 
17162, (Zinkauflage gruppe 275);  

e. andere materialen, die tenminste gelijkwaardige functionele eigenschappen hebben als 
voornoemde.  

8.3 Uitstromingsconstructie en verbrandingsgasafvoerleiding 

Voor de uitstromingsconstructie en de verbrandingsgas-afvoerleiding voor betonnen kanalen of 
onderdelen daarvan moeten de volgende materialen zijn toegepast:  
a. betonnen (prefab) combinatie schoorsteenelementen. Betonkwaliteit van de prefab 

schoorsteenelementen B15 (zie art 8.6);  
b. aluminium volgens DIN 1712, AI 99,5, of AIMg 2-3, of AIMgSi 0,5; met een minimum wanddikte 

van 1,5 mm;  

c. roestvast staal; kwaliteit minimaal AISI 316 L, of 316 Ti; met een minimum wanddikte van 0,3 mm;  
d. andere materialen, die ten minste gelijkwaardige functionele eigenschappen hebben als 

voornoemde.  
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8.4  Drukvereffeningsconstructie  

 
Voor de drukvereffeningsconstructie, zie figuur 4, moeten de toegepaste materialen van de luchtinlaat tot 
ten minste de hoogte van de bovenrand van de drukvereffeningsconstructie (= onderrand van de 
afvoerleiding) voldoen aan de eisen voor de uitmondingsconstructie en de verbrandingsgasafvoerleiding, 
volgens paragraaf 8.3.  

 
Figuur 4 Drukvereffeningsconstructie  

 

8.5  Toevoer- en afvoeraansluiting  

Voor de toevoer- en de afvoeraansluiting moeten materialen toegepast worden die vermeld zijn in 
paragraaf 8.2 respectievelijk 8.3.  

 

 

8.6 Betonkwaliteiten afvoer- en toevoerkanalen  

 

8.6.1 Betonkwaliteit en impregnering van afvoergedeelten  

Afvoergedeelte en drukvereffeningsconstructie moeten zijn uitgevoerd in de betonkwaliteit B15 met 
milieuklasse 5a conform NEN- EN 206-1.  
Het beton moet bovendien zodanig zijn behandeld dat effectieve weerstand ontstaat tegen hinderlijke 
vochtdoorslag en voorkomen wordt dat schade ontstaat ten gevolge van condensatiewater gedurende 
minimaal 15 jaar. Daartoe moet het "product" worden geïmpregneerd dan wel behandeld met een 
hydrofobeer middel.  
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Opmerking: 
In de in ontwikkeling zijnde Europese normen voor betonnen afvoersystemen (Iiners, blocks en systemen) 
worden referentiewaarden voor de samenstelling van het in betonnen systemen optredende 
condensatiewater gegeven.  
Voor de klasse W1 (brandstof gas) zijn dat een pH-waarde van 3,5 ± 0,2 en de gehaltes van 40 mg/I (S04)-2; 
26 mg/I (N03)-2 en 5 mg/I (CL) 1 

Deze waarden zijn ontleend aan NEN-EN 1858 Annex A.8.2  

 

8.6.2 Impregneermethode  

De impregneermethode moet duidelijk en ondubbelzinnig beschreven zijn opdat voortdurend voldaan 
kan worden aan de eis beschreven in artikel 8.6.1.  
Een voorbeeld van een toegelaten impregneermethode is beschreven in de informatieve Annex 1 van deze 
beoordelingsrichtlijn. 

8.6.3 Impregneermiddel  

Het impregneermiddel moet worden gespecificeerd.  
Het middel moet bestand zijn tegen de optredende wandtemperatuur en voldoende weerstand hebben 
tegen veroudering. 

Een voorbeeld van de beschrijving van een impregneermiddel is gegeven in de informatieve Annex 2.  

8.6.4 Garantieregeling voor impregneermethode en levensduur  

Om een duurzaam effect van de impregneermethode gedurende de in artikel 8.6.1 genoemde levensduur 
te garanderen kan het nodig zijn om aanvullende eisen aan de fabrikant te stellen in de vorm van een op 
een steekproefsgewijze controle gebaseerde garantieregeling.  

In de informatieve Annex 3 wordt een voorbeeld van een dergelijke garantieregeling beschreven  

8.6.5 Betonkwaliteit luchttoevoerkanalen  

Het Luchttoevoerkanaal moet zijn uitgevoerd in de betonkwaliteit B15 conform EN 206-1, onbehandeld.  

8.6.6 Lekdichtheid tegen condens  

De geïmpregneerde betonelementen, proefstukken of boorkernen (afhankelijk van de fase van het 
onderzoek) moeten bij beproeving met de lekdichtheidsmethode, volgens de Kerstenpijpmethode zoals 
beschreven onder punt 11.4, voorafgaand aan en nadat een temperatuurbeproeving in een oven van 30 
dagen en met een temperatuur van 60 °C heeft plaatsgevonden, voldoen aan de eis dat na een 
beproevingsduur van 15 minuten een maximaal lek van 0,5 ml mag optreden.  
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9.  CONSTRUCTIE EISEN 

9.1 Algemeen 

Het CLV-systeem moet zo zijn uitgevoerd dat de goede werking en de duurzaamheid bij normaal gebruik 
zijn gewaarborgd.  
Het systeem moet voldoende stevig zijn uitgevoerd zodat ongewenste blijvende vervormingen als gevolg 
van montage, of van normaal gebruik, niet mogelijk zijn. Voor de afdichting van het luchttoevoer- en het 
verbrandingsgasafvoersysteem mogen alleen mechanische middelen worden toegepast. Plakband is niet 
toegestaan. 

9.2 Expansie in het afvoersysteem  

Niet van toepassing. 

9.3 Positionering van het afvoersysteem ten opzichte van het toevoersysteem 

Het afvoerkanaal (van beton) dient parallel aan het toevoersysteem te worden opgesteld, zie figuur 2.  

9.4 Constructie van leidingen 

Leidingen voor de gemeenschappelijke toevoer van lucht en de gemeenschappelijke afvoer van 
verbrandingsgassen moeten recht zijn. Bij de verbindingen mogen plaatselijke vernauwingen of 
verwijdingen niet meer bedragen dan 10% van de doortocht. Per verdiepingshoogte (van ca. 3 m) mogen 
maximaal drie vernauwingen aanwezig zijn. De lengte van de vernauwing mag niet meer bedragen dan 
100 mm.  

9.5 Instromingsconstructie 

9.5.1 Algemeen 

De instromingsconstructie moet zodanig zijn geconstrueerd dat zowel tijdens, als na montage op de 
luchttoevoerleiding, blijvende vervorming, nazakken, alsmede losraken niet mogelijk is. 

9.5.2 Verstopping 

Er dient een voorziening aangebracht te zijn die voorkomt dat vogels of voorwerpen het CLV-systeem 
binnendringen.  
De lineaire afmetingen van de doortocht van de toevoeropening van buitenlucht naar het systeem moeten 
minimaal 15 mm en mogen maximaal 35 mm bedragen.  
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9.6 Uitmondingsconstructie 

9.6.1 Algemeen 

De uitstromingsconstructie moet zodanig zijn geconstrueerd dat zowel tijdens als na montage op de 
afvoerleiding blijvende vervorming, nazakken, alsmede losraken, niet mogelijk is.  
 

9.6.2 Verstopping 

Er dient een voorziening aangebracht te zijn, die voorkomt dat vogels; of voorwerpen het CLV-systeem 
binnendringen.  
De lineaire afmetingen van de doortocht van de afvoeropening van het systeem naar de buitenlucht 
moeten minimaal 15 mm en mogen maximaal 35 mm bedragen. 

9.7 Verbindingen 

De verbindingen moeten zo zijn uitgevoerd, dat bij normaal gebruik geen regen- of condensatiewater naar 
buiten vloeit.  

9.8 Toe- en afvoeraansluitingen 

9.8.1 Algemeen 

De toe- en de afvoeraansluitingen moeten afzonderlijk ten opzichte van elkaar zijn uitgevoerd.  
Zowel de luchttoevoer- als de verbrandingsgasafvoeraansluitingen moeten zo zijn uitgevoerd dat 
condensatiewater of lekwater uit het gemeenschappelijke systeem niet naar het toestel kan stromen.  
De toe- en de afvoeraansluiting moeten vast verbonden zijn met het gemeenschappelijk toevoer- 
respectievelijk het gemeenschappelijke afvoersysteem.  
 
 

 
Figuur 5 Voorbeeld van luchttoevoeraansluiting en verbrandingsgasafvoeraansluiting 
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9.8.2 Onderlinge afstand 

De hartlijnen van de beide aansluitingen in toevoer- en afvoersysteem bevinden zich in hetzelfde 
horizontale vlak, met een minimale afstand van 120 mm hart op hart.  
 

9.8.3 Lengte van de aansluitingen 

De aansluitingen mogen in het vlak van de elementen worden opgenomen (ze hoeven niet uit het systeem 
te steken) als de detaillering zodanig is uitgevoerd dat de verbindingsleidingen naar het toestel deugdelijk 
kunnen worden aangesloten. 
 

9.8.4 Afschot 

De afvoeraansluiting moet zo zijn aangebracht, dat een afschot van tenminste 5 mm/m naar het toestel is 
gewaarborgd.  
 

9.9 Drukvereffeningsconstructie en opvanginrichting voor regen- en/of condensatiewater 

9.9.1 Afstand tot de afvoeraansluiting 

De afstand tussen de bovenzijde van de drukvereffeningsconstructie en de onderzijde van de onderste 
afvoeraansluiting moet tenminste 1 m bedragen.  

9.9.2 Verbindingen  

De verbindingen moeten zo zijn uitgevoerd, dat bij normaal gebruik geen regen- of condensatiewater naar 
buiten vloeit.  

 
 
 

9.9.3 Opvanginrichting voor regen en/of condensatiewater   

 

Ophoping van condensatiewater is niet toegestaan.  
In het laagste gedeelte van de opvanginrichting voor het condensatie- en/of het regenwater dient een 
aftappunt aanwezig te zijn. De middellijn van de opening dient minimaal 32 mm te zijn en mag maximaal 
40 mm bedragen.  
De afvoeropening van het condensatiewater naar de riolering en de syphon moeten zo zijn uitgevoerd, dat 
deze te allen tijde vanuit de opstellingsruimte kunnen worden geïnspecteerd.  

 

9.10 Inspectiemogelijkheid  

Ter plaatse van de drukvereffeningsopening dienen een of meer inspectieluiken aanwezig te zijn welke 
een vast onderdeel vormen van het CLV-systeem. De diameter van het betonnen inspectieluik dient 
minimaal 130 mm te bedragen. De betonnen deksels van de inspectieluiken dienen brandwerend te 
worden uitgevoerd.  
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10.  TEMPERATUUR, STERKTE, GASDICHTHEID EN WERKING 

10.1 Temperatuursinvloed op de afdichtingsmaterialen 

Bij de beproevingsomstandigheden volgens 11.1 moeten de afdichtingsmaterialen die in het 
gemeenschappelijke afvoersysteem zijn aangebracht, bestand zijn tegen een temperatuur tussen - 200 C en 
+1500 C.  
Afdichtingsmaterialen in de afvoeraansluitingen dienen bestand te zijn tegen een 
verbrandingsgastemperatuur van +2500 C,  
Voor het luchttoevoersysteem geldt een temperatuur van -200 C tot +500 C. Tevens dient de gasdichtheid 
nog te voldoen aan het gestelde in 10.3.  

 

10.2 Sterkte van de verbindingen  

10.2.1  Aandrukkracht  

 
Het hele systeem, inclusief de toegepaste mortelkwaliteit van de voegspecie, moet een drukkracht kunnen 
weerstaan die overeenkomt met een door de fabrikant op te geven maximale bouwhoogte.  

 

10.2.2  Trekkracht  

Voor beton niet van toepassing.  

 

10.2.3  Zijdelingse kracht  

Voor beton niet van toepassing.  
 

10.3 Gasdichtheid  

Zowel het luchttoevoersysteem als het verbrandingsgasafvoersysteem, inclusief de eventueel 
voorkomende aansluitvoorzieningen, moeten gasdicht zijn.  
De maximale lekkage, bepaald volgens art 11.3, mag niet meer bedragen dan 2 dm3/s. per m2 inwendig 
oppervlak bij een druk van 40 Pa.  

 

10.4 Eisen voor de werking van uitmondingsconstructies van CLV systemen; geschikt voor alle 

uitmondingsgebieden I, II en III, volgens art. 10.6.  

10.4.1 Drukken  

De in- en uitstromingsconstructie dienen zodanige aerodynamische eigenschappen te hebben, dat bij een 
luchtsnelheid van 2,5 m/s in de afvoerleiding bij:  

a. Windsnelheden tussen 0 - 12 m/s;  
b. Windaanvalshoeken tussen een valwind onder een hoek van +900 en een stijgwind onder een hoek 

van - 45°;  

 In het afvoersysteem altijd een onderdruk aanwezig is ten opzichte van het toevoersysteem. 
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10.4.2 Recirculatie  

 
Bij een luchtsnelheid van 2,5 m/s in de afvoerleiding dient bij:  

a. Windsnelheden tussen 0 - 12 m/s;  
b. Windaanvalshoeken tussen een valwind onder een hoek van +90 0 en een stijgwind onder een 

hoek van -45 o;  
het percentage recirculatie binnen het gearceerde gebied van de grafiek volgens figuur 6 moet komen te 
liggen. 

 

 
Figuur 6 Maximale percentage recirculatie als functie van de windaanvalshoek  

 

10.5 Eisen voor de werking van uitmondingsconstructies van CLV systemen; geschikt voor alle 

uitmondingsgebieden I, II en III, volgens art. 10.6.  

De uitmondingsconstructie dient te voldoen aan de eisen gesteld in 10.4, met uitzondering van de eisen bij 
windaanvalshoeken tussen +30 o en +90 o.  

 

10.6 Indeling van uitmondingsgebieden  

Ten behoeve van deze beoordelingsrichtlijn wordt een onderscheidt gemaakt in twee typen 
uitmondingsgebieden:  

- alle uitmondingsgebieden bovendaks, de gebieden I, II en III, zie figuur 7 en figuur 8.  
- uitsluitend het uitmondingsgebied I, zie figuur 7 en figuur 8.  
Voor beide uitmondingsgebieden geldt dat de minimale afstand van de onderzijde van de luchttoevoer 
en/of afvoeropening tot het dakvlak minimaal 30 cm moet bedragen.  
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Figuur 7 Uitmondingsgebieden zonder belendende gebouwen  
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Figuur 8 Uitmondingsgebieden onder invloed van belendende bebouwing  
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11. BEPROEVINGSMETHODEN 

11.1 Beproeving op temperatuursbestendigheid 

11.1.1 Afdichtingsmaterialen afvoersysteem  

Breng de afdichtingsmaterialen die in het gemeenschappelijke verbrandingsgasafvoersysteem en in de 
afvoeraansluitingen worden toegepast gedurende 4 uur in een ruimte met een temperatuur van 

 -20° C ± 3.K.  
Nadat de afdichtingsmaterialen de kamertemperatuur van 20° C ± 5 K. hebben aangenomen, moeten de 
materialen dezelfde elasticiteit hebben.  

 
Herhaal de beproeving met een temperatuur van +150° C ± 3 K voor de afdichtingsmaterialen die in het 
gemeenschappelijke verbrandingsgasafvoersysteem worden toegepast en met een temperatuur van 

 +250° C ± 3 K voor de afdichtingsmaterialen die in de afvoeraansluitingen worden toegepast.  
De materialen moeten nadat ze op kamertemperatuur zijn gekomen dezelfde elasticiteit hebben. 

11.1.2 Afdichtingsmaterialen luchttoevoersysteem  

Breng de afdichtingsmaterialen die in het luchttoevoersysteem worden toegepast gedurende 4 uur in een 
ruimte met een temperatuur van -20° C ± 3 K.  
Nadat het afdichtingsmateriaal de kamertemperatuur van 20° C ± 5 K heeft aangenomen, moet het 
materiaal dezelfde elasticiteit hebben.  

Herhaal de beproeving met een temperatuur van 50° C ± 3 K.  
 
11.2 Bepaling van de sterkte van de verbindingen  

 
11.2.1 Beproeving door middel van een aandrukkracht  

 

Druksterkte betonelementen te beproeven conform art 8.7, 'compressive strength', uit NEN-EN 1858. 
  
11.2.2 Trekkracht  

 

Voor beton niet van toepassing.  
 
11.2.3 Beproeving door middel van een zijdelingse kracht. 

 
Voor beton niet van toepassing.  
 
11.3 Beproeving op gasdichtheid 

 
11.3.1 Beproeving van het luchttoevoersysteem 

 
Neem willekeurige verdiepingshoge elementen van een bepaalde doorsnede. Dicht het 
luchttoevoersysteem aan de boven- en onderzijde af. Dicht eveneens de aansluitleidingen af. Breng in het 
luchttoevoersysteem een druk aan van 40 Pa.  

De gemeten lekkage mag niet meer zijn dan 2 dm3/s per m2 inwendig oppervlak.  
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11.3.2 Beproeving van het verbrandingsgasafvoersysteem 

 
Neem willekeurige verdiepingshoge elementen van een bepaalde doorsnede. Dicht het 
verbrandingsgasafvoersysteem aan de boven- en onderzijde af. Dicht eveneens de aansluitleidingen af. 
Breng in het systeem een druk aan van 40 Pa.  

De gemeten lekkage mag niet meer zijn dan 2 dm3/s per m2 inwendig oppervlak. 

 
11.4 Beproeving op de lekdichtheid tegen condens  

 
11.4.1 Beschrijving van de lekdichtheidsproef 

 
De beproevingsmethode staat bekend als de Karstenpijpmethode. Daarbij wordt een gestandaardiseerde 
meetpijp gebruikt ter bepaling van de oppervlakteporeusheid, zie figuur 9  

 

Toelichting: 
Deze proef wordt toegepast bij de beproeving van aan wind, regen en andere  
atmosferische omstandigheden blootgestelde constructies zoals buitengevels, ter bepaling van de 
gevoeligheid voor absorptie van water.  
 

 
Figuur 9: Meetglas Karsten pijpmethode 
 
De metingen worden verricht onder een beginwaterdruk van 92 mm waterkolom. De afdichting tussen de 
buitenrand van de glazen pijp en het te beproeven materiaaldeel wordt gerealiseerd door middel van een 
speciale waterdichte, niethardende of gelijkwaardige kit.  

 

 
De metingen na het vullen van de pijp met water bestaan uit het aflezen van de daling van het waterpeil in 
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de buis, die ontstaat door absorptie door het te beproeven materiaaldeel. De buis heeft een verdeling in 
tienden van milliliters.  

 
Voor de beoordeling van het materiaalgedrag wordt de hoeveelheid geabsorbeerd water afgelezen na een 
tijdsduur van 5,10 en 15 minuten.  

 

Opmerking: 
Het absorptieverschil tussen de metingen verricht na 5 en 15 minuten geeft een absorptiegedrag dat 
vrijwel onafhankelijk is van de oorspronkelijke vochtigheidsgraad van de ondergrond. (De eerste 5 
minuten is wellicht nodig om een oppervlakkige bevochtiging van het proefstuk te bewerkstelligen)  
 
11.4.2 Het gebruik van boorkernen 

 
Als monsters kunnen boorkernen worden gebruikt. Dit zal vooral voorkomen als in het kader van de 
garantie/terugkomregeling monsters moeten worden genomen uit reeds geïnstalleerde CLV systemen.  

In dat geval moeten boorkernen worden gebruikt met een minimale diameter van 50 mm. 
 
11.4.3 De blootstelling aan temperatuur in een oven 

 
De geïmpregneerde betonblokken, proefstukken of boorkernen (afhankelijk van de fase van het 
onderzoek) worden in een oven blootgesteld aan een temperatuur van 60 o C ± 2K gedurende 30 dagen.  
Na deze blootstelling vindt afkoeling plaats in de oven gedurende 1 dag. (alvorens blootstelling aan de 
lekproef plaatsvindt).  

 
11.4.4 Het uitvoeren van de beproeving 

 

 Voer de beproeving op lekdichtheid uit op 5 monsters, lees de absorptie af na 5, 10 en 15 minuten; 

 Verwarm de 5 monsters gedurende 1 maand volgens 11.4.3; 

 Laat de monsters afkoelen; 

 Voer opnieuw de beproeving op lekdichtheid uit;  

 Vergelijk de uitkomst met de eisen. 
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12. BEPROEVINGSAPPARATUUR VOOR DE WERKING VAN DE IN- EN  

UITSTROMINGSCONSTRUCTIE 

12.1 Windinstallatie 

De in- en uitmondingsconstructie wordt onderworpen aan een nauwkeurig instelbare windaanval van een 
zekere homogeniteit. Dit vindt plaats voor de uitstroomopening van een windproducerende inrichting, 
hierna windtunnel genoemd.  
De wind wordt geproduceerd met een constante snelheid, instelbaar tussen 0,5 en 12 m/s met een 
nauwkeurigheid gelijk aan +1- 0,5 m/s.  
De luchtstroom in het meetvlak van de windtunnel (in een vlak loodrecht op de windrichting) mag bij alle 
ingestelde windsnelheden geen grotere standaardafwijking ( ) vertonen dan 0,25 m/s. De gemiddelde 
windsnelheid wordt bepaald in een meetvlak met als afmetingen 90 % van de hoogte en de breedte van de 
windtunnel. De turbulentiegraad van de luchtstroom in het meetvlak mag maximaal 5% bedragen.  
Het hart van de in- en uitmondingsconstructie moet tijdens de beproeving in de hartlijn van de 
windtunnel worden geplaatst.  

 

12.2 Luchtgenerator en opstelling in- en uitmondingsconstructie op de kapmeetkar 

voor de windtunnel 

Het luchttransport door de in- en uitmondingsconstructie wordt ingesteld met een nauwkeurigheid van 
+/- 5 %.  

Het drukverschil tussen in- en uitlaat wordt gemeten met een nauwkeurigheid van +/- 1 Pa.  
Alle beproevingen worden uitgevoerd met lucht met een temperatuur tussen 17 en 27 o C.  
 

12.3 Beproeving drukverschil  

Neem een in- en uitstromingsconstructie van het CLV-systeem waarvan de maatvoering overeenkomt met 
een systeem voor aansluiting voor twee toestellen. De maximale grootte van de in- en 
uitstromingsconstructie mag niet meer bedragen dan 450 mm x 450 mm.  
Breng op een afstand van 30 cm vanaf de instromingsopening en op een afstand van 30 cm voor de 
diffuser 5 meetpunten aan ten behoeve van het meten van de statische druk, zie figuur 9.  
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Figuur 9. Voorbeeld van de opstelling van de in- en uitmondingsconstructie en plaats meetpunten op de kapmeetkar 
(Iet op; in dit voorbeeld is een concentrische, rotatiesymmetrische, constructie weergegeven)  
 
Deze meetpunten dienen gelijkmatig over de omtrek van de toe- en de afvoerleiding aangebracht te 
worden. De meetpunten dienen aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde braamvrij te worden 
afgewerkt.  

Stel de luchtgenerator zodanig in dat de snelheid in het afvoersysteem 2,5 m/s is.  
Het luchttransport in de luchttoevoerleiding dient gelijk te zijn aan het luchttransport in de afvoerleiding.  

Plaats de in- en uitstromingsconstructie voor de windtunnel.  
 
Stel de windaanvalshoek in bij een valwind onder een hoek van 90° en een stijgwind onder 45° en alle 
hoeken binnen deze grenzen met een onderling verschil van 7,5°. Stel bij elke windaanvalshoek de 
windsnelheid in op achtereenvolgens 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10 en 12 m/s.  
Meet het statische drukverschil Δp in Pa tussen de toe- en de afvoerleiding van het CLV-systeem met een 
meetfout van ± 2 % van de gemeten waarde.  

 
Indien de in- en uitstromingsconstructie niet rotatiesymmetrisch is, dan wordt de ongunstigste stand met 
betrekking tot de werking experimenteel bepaald.  

 
De statische druk in het afvoersysteem moet bij windsnelheden tussen 0 en 12 m/s lager zijn dan de 
statische druk in het toevoersysteem.  
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12.4 Recirculatie 

Onder de beproevingsomstandigheden genoemd onder 12.3 wordt eveneens het recirculatiepercentage 
gemeten.  
Als de kapmeetkar ook gebruikt wordt ter bepaling van het recirculatiepercentage van een in- en 
uitmondingsconstructie, dienen aanvullende voorzieningen aanwezig te zijn. Stroomopwaarts van de 
ventilator dient een injectiepunt voor het traceergas aangebracht te zijn. Stroomopwaarts van het 
injectiepunt dient een bemonsteringspunt voor het traceergas aanwezig te zijn en stroomafwaarts van de 
ventilator dient een tweede gasbemonsteringspunt aanwezig te zijn. Men dient zich ervan te vergewissen 
dat ter plaatse van dit tweede bemonsteringspunt de menging van lucht en traceergas volledig is.  

 
TOELICHTING: De controle voor volledige menging kan bijvoorbeeld gebeuren door het aanbrengen van 
een ander bemonsteringspunt en constateren dat hiermee dezelfde concentratie gemeten wordt, of door 
het verplaatsen van het injectiepunt en constateren dat dit geen invloed heeft op de gemeten concentratie.  

 
Het bemonsteringsdebiet moet kleiner zijn dan 0,2% van het nominale debiet.  

 
TOELICHTING: Dit bemonsteringsdebiet kan gerealiseerd worden door onder stationaire 
omstandigheden bij afwezigheid van recirculatie te constateren dat de met het tweede extractiepunt 
gemeten traceergasconcentratie in de tijd constant is. Ook kan men wellicht de leiding met het 
extractiepunt verdraaien ten opzichte van de ventilator, of een additioneel extractiepunt aanbrengen.  
Het debiet aan traceergas dat toegevoegd wordt dient traploos instelbaar te zijn en is stabiel met een 
onzekerheid van beter dan 1 %/min (reading).  

 
TOELICHTING: Deze onzekerheid is te verifiëren door het opnemen van een debietmeter (rota-meter) in 
de bemonsteringsleiding en te constateren dat het debiet gedurende 10 minuten binnen 10% stabiel blijft.  
De inrichting voor het toevoegen van traceergas dient in staat te zijn onder alle 
beproevingsomstandigheden een concentratie traceergas van 1 vol% toe te voegen aan het transport door 
de in- en uitmondingsconstructie.  
Een bemonsteringspunt voor de achtergrondconcentratie dient aanwezig te zijn, bij voorkeur in de 
uitblaasopening van de windtunnel.  
De volumeconcentratie traceergas in een bemonsterde sample dient met een daartoe aanwezig 
meetinstrument bepaald te zijn met een herhaalbaarheid van 0,01 vol% over de tijd dat de meting zich 
uitstrekt.  

 

De voorkeursmethode voor het bepalen van het recirculatiepercentage R is als volgt:  
Injecteer traceergas bij het injectiepunt. Het debiet van het traceergas wordt zodanig ingesteld dat onder 
alle meetomstandigheden met bemonsteringspunt I een concentratie (C uit) van 1 ± 0,25 vol% wordt 
gemeten.  
Meet de achtergrondconcentratie van traceergas (C omg) door bemonstering in de uitstroomopening van de 
windtunnel.  
Meet kort na elkaar, na een zodanige wachttijd dat de evenwichtsconcentraties traceergas bereikt zijn 
(minimaal 3x de looptijd van de lucht in de uitmondingsconstructie, meetpijpen plus kapmeetkar):  

- de concentratie traceergas in bemonsteringspunt II (C n)  
- de concentratie traceergas in bemonsteringspunt I (C uit)  
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De concentraties van traceergas dienen voldoende snel na elkaar te worden gemeten, zodat dat de drift 
van de injectiehoeveelheid en de drift in de tracergasanalyser de nauwkeurigheid niet benadelen 
(bijvoorkeur binnen 60 s). Uiteraard dient anderzijds voldoende meettijd genomen te worden om een 
stabiele uitlezing van het meetinstrument te verkrijgen.  

Het recirculatiegehalte R wordt bepaald met de volgende formule:  
 

R = 100 X (C in – C omg) / (C uit – C omg) %  
 
waarin:  

 R  recirculatiepercentage in procenten  
 

Cin  gemeten concentratie van traceergas in bemonsteringspunt II [vol%]  
Cuit  gemeten concentratie van traceergas in bemonsteringspunt I [vol%]  
Comg  gemeten concentratie van traceergas in omgeving [vol%]  

 
Het recirculatiepercentage dient in het gearceerde gebied van figuur 6 te liggen.  
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13. HET MERKEN 

13.1 Opschriftplaat 

De constructie van het CLV-systeem moet voorzien zijn van een opschriftplaat, welke ter plekke van het 
inspectieluik zichtbaar moet zijn aangebracht en waarop in Nederlands en op duidelijke wijze ten minste 
moet zijn vermeld:  

a. de naam van de fabrikant;  
b. de typeaanduiding van het systeem;  

c. het jaar van fabricage;  
d. het maximaal aantal aan te sluiten toestellen;  

e. het GASTEC-QA-nummer;  
f. het toegelaten uitmondingsgebied.  
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14. MONTAGEVOORSCHRIFT / INSTALLATIEVOORSCHRIFT  

 
Bij elk systeem moet een in het Nederlands gesteld montagevoorschrift zijn gevoegd, waarin de volgende 
zaken gedetailleerd moet zijn weergegeven:  

 
a- een schematische voorstelling van het systeem met de verbindingstechnieken en de wijze van 

monteren en aansluiten van toestellen; rood is afvoer, blauw is toevoer;  
b- een verwijzing naar het type/belasting en het aantal toestellen dat mag worden aangesloten. 

Type C4, C6, met ingebouwde ventilator, belasting conform art. 7; 

c- maximaal toelaatbare bouwhoogte; 
d- de relatie tussen het uitmondingsgebied en toe te passen type CLV systeem; neem daartoe de 

Figuur 7 en Figuur 8 uit deze beoordelingsrichtlijn op in dit voorschrift;  
e- de dakopbouwconstructies (inclusief buitenbekleding) en de doorvoersparingen, conform de te 

verstrekken tekening;  

f- dakopbouw en uitmondingsgebieden conform tekening;  

g- de aansluiting op riolering van de afvoerleiding van het condensatie- en regenwater;  
h- de frequentie en de wijze van inspectie. Geadviseerd wordt het CLV systeem minimaal éénmaal 

per jaar te inspecteren. Met name dient; 
i- aandacht besteed te worden aan de inspectie van de opvanginrichting voor het condensatie- en 

het regenwater, de afvoerleiding voor dit water en de syphon.  
j- Onderlinge aansluitingen; het gebruik van mortel met receptuur conform richtlijnen van de 

fabrikant.  
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15. EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM 

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

15.2 Beheerder van het kwaliteitssysteem 
Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het 
kwaliteitssysteem. 

15.3 Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan 
De leverancier moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne kwaliteitsbewaking 
(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. 

 
Dit IKB-schema moet een afgeleide zijn van het in de bijlage vermelde model IKB-schema, en zodanig zijn 
uitgewerkt dat het Kiwa voldoende vertrouwen geeft dat bij voortduring aan de in deze 
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen wordt voldaan. 
Dit IKB-schema moet overeenkomen met het in de bijlage opgenomen raam-IKB-schema. 

15.4 Procedures en werkinstructies 
De leverancier moet kunnen overleggen: 

> procedures voor: 
> de behandeling van producten met afwijkingen; 
> corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; 
> de behandeling van klachten over geleverde producten en/of diensten; 

> de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren. 
> instructies voor verpakking en afsluiting van producten tijdens opslag en transport. 

15.5 Overige eisen aan het kwaliteitssysteem 
Indien een leverancier over een gecertificeerd ISO 9001 systeem beschikt dan mag dit gecombineerd 
worden met het IKB schema. 
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16. AFSPRAKEN UITVOERING CERTIFICATIES 

16.1 Algemeen 
Productcertificatie vindt plaats conform NEN-EN-ISO/IEC 17065 óf NEN-EN 45011. 

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

 
In dit hoofdstuk is in hoofdlijnen een beschrijving gegeven van: 

 De werkzaamheden van het certificatiepersoneel 

 De kwalificatie-eisen voor het certificatiepersoneel 

 De werkwijze voor kwalificeren van certificatiepersoneel 
Een gedetailleerde beschrijving van deze 3 onderwerpen is opgenomen in het kwaliteitssysteem van Kiwa Nederland 
BV. 

 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, gelden de algemene regels voor certificatie die zijn 
vastgelegd in het “Kiwa Reglement voor Productcertificatie”. 

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

 De regels bij beëindiging van een certificaat; 

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

16.2 Certificatiepersoneel 
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar technisch- en niet technisch personeel. 

 
Voor technisch personeel zijn de volgende rollen van toepassing : 

 Application reviewer: belast met het beoordelen van de uitvoerbaarheid van de opdracht.  

 Certification assessor: belast met de beoordeling van de rapporten van site assessors en het testlaboratorium, 
het aanleveren van de eindrapportage van het toelatingsonderzoek en het projectmanagement; 

 Site assessors: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; 

 Reviewer: belast met de beoordeling van de  eindrapportage van het toelatingsonderzoek  

 Decision maker: 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. 

16.2.1 Kwalificatie-eisen 

 Voor niet technisch personeel gelden, ongeacht het schema, dezelfde algemene  basis competentie eisen. 

 Voor technisch personeel gelden, ongeacht het schema, een aantal algemene basis competentie eisen. 
 

Daarnaast worden per schema een aantal specifieke technische competentie eisen gesteld. 
Kennis en vaardigheid van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. 
De competentie criteria zijn in hoofdlijnen opgenomen in de onderstaande tabel. 
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 Competentie criteria 

Alle rollen  Kennis van NEN-EN-ISO/IEC 17065, certificeren, testen, Kiwa 
beleid en  interne procedures.  

 Kennis van bedrijfsprocessen en vaardigheid om professionele 
beoordelingen te kunnen uitvoeren (m.u.v. Backoffice, Planning & 
Sales rol). 

 Vaardigheid voor het kunnen uitvoeren van de desbetreffende rol. 

Technische rollen  Kennis van Gaskeur schema en begrijpen van de schema eisen in de 
BRL’s 

 Relevante kennis van de Gaskeur BRL’s  

 Basiskennis betreffende werking van toestellen waarvoor de BRL 
van toepassing is 

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

16.3 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 decision maker over certificaatverlening moet zijn beslissing kunnen baseren op de in 
het rapport vastgelegde bevindingen. 

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

16.5 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring 
Het productcertificaat moet zijn uitgevoerd conform het als bijlage opgenomen model. 
 

16.6 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 beslist het College van Deskundigen. Bij de inwerkingtreding van deze 
beoordelingsrichtlijn is de frequentie van het aantal controlebezoeken per jaar vastgesteld op 1 controlebezoek per jaar. 

 
Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op: 

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

 De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten; 

 De naleving van de vereiste procedures. 
 

Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de KE 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 KE gestelde eisen voldoen, daarbij is tevens aangegeven met 
welke frequentie controleonderzoek door Kiwa zal worden uitgevoerd. 
Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema en de procedures. 
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Omschrijving eis Hoofdstuk / artikel 
GASTEC QA 138A 

Onderzoek in kader van 

Toelatings
onderzoek 

Toezicht door CI na 
certificaatverlening1) 

Controle2) Frequentie 

Afmetingen 7 X X 1x per jaar 

Materialen 8 X X (8.6.3) 1x per jaar 

Constructieve eisen 9 X   

Temperatuur, sterkte, gasdichtheid en 

werking 

10 X   

Het merken 13 X X 1x per jaar 

Montagevoorschrift 14 X X 1x per jaar 

1) Bij significante wijzigingen van het product of productieproces moet opnieuw worden vastgesteld of het 
product voldoet aan de (product)eisen . 

2) De aangegeven controles moeten door de site assessor of door de leverancier in, al dan niet in aanwezigheid, 
van de site assessor worden uitgevoerd. 

 
De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door Kiwa naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport. 

16.7 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in een 
afzonderlijk interpretatiedocument. 
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ANNEX 1  

 
INFORMATIEF  
 
VOORBEELD BESCHRIJVING IMPREGNEER I HYDROFOBEERMETHODE  

 
A: Toevoeging van het impregneermateriaal aan het betonmengsel in de computergestuurde 
mengcentrale 
 
B: Na productie van de prefab betonnen segmenten voor CLV-systemen die een behandeling moeten 
ondergaan moeten deze eerst verharden.  
Na verharding worden de segmenten gedurende minimaal een minuut volledig ondergedompeld in 
een bak die gevuld is met het impregneer I hydrofobeermiddel.  

 
C: Het impregneermateriaal wordt meegeleverd bij elke levering van losse blokken cq 
verdiepingshoge elementen en wordt conform verwerkingsvoorschrift toegevoegd aan de lijmmortel. 

 
Op deze wijze wordt het opgebouwde systeem voorzien van het impregneermiddel. 
 
Onvolkomenheden kunnen achteraf worden hersteld door middel van hydrofoberen met het 
materiaal. 
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ANNEX 2  

 
INFORMATIEF  
 
VOORBEELD SPECIFICATIE IMPREGNEER I HYDROFOBEERMIDDEL  

 
Het impregneermiddel voor de prefab betonnen segmenten is een silaangeformuleerd preparaat op 
basis van een mengsel van siloxaan-oligomeer.  

 
Het product polymeriseert tot een silicoonpolymeer die de capillaire vochtbeweging en daardoor ook 
de condensindringing van het condenswater in het behandelde bouwmateriaal gedurende lange tijd 
verhindert.  

 
Het middel moet zodanige eigenschappen hebben dat:  

 

 in het geval van betonnen prefab elementen voldoende indringing van het middel optreedt;  

 een blijvende weerstand gewaarborgd is tegen hinderlijke vochtdoorslag van condenswater 
gedurende een periode van 15 jaar;  

 een blijvende weerstand gewaarborgd is tegen de veroudering van het middel onder de 
optredende temperaturen;  

 een blijvende weerstand gewaarborgd is tegen de aantasting van het middel door de optredende 
condenswatersamenstelling in betonnen kanalen zoals beschreven onder artikel 8.6.1;  

 schade wordt voorkomen aan de betonnen delen ten gevolge van de inwerking van het 
condenswater  
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ANNEX 3   

 
INFORMATIEF  
 
VOORBEELD GARANTIEREGELING I TERUGKOM REGELING  

 
Inleiding  
 

Gastec heeft vertrouwen in de materiele en functionele kwaliteit van de betonnen CLV systemen die op 
basis van de in deze beoordelingsrichtlijn beschreven eisen worden vervaardigd en geïnstalleerd  

 
De veronderstelde en geëiste levensduur van de in de fabriek uitgevoerde impregneermethode / 
hydrofobeermethode van minimaal 15 jaar is echter nog niet bewezen. In de achter ons liggende 
periode van elf jaar zijn op basis van Interne kwaliteitsbewaking en controles geen onvolkomenheden 
op dit punt geconstateerd.  
Dit geldt voor alle methoden voor het behandelen van bouwkundige systemen om deze geschikt te 
maken voor toepassing onder condenserende condities die op dit moment (circa 1999/2000) op de 
markt worden geïntroduceerd. 

 
Gastec stelt daarom als aanvullende eis dat een garantieregeling in het contract met de fabrikant wordt 
opgenomen die voor de afnemer de zekerheid biedt dat een levensduur van minimaal 15 jaar wordt 
gegarandeerd.  

Die garantieregeling maakt gebruik van een aanpak die:  

 -gebaseerd is op het eventueel herhaald uitvoeren van een impregneer / hydrofobeermethode 
zoals die ook voor reeds bestaande kanalen in gebruik is;  

 bovendien een levensduur van bijvoorbeeld 30 jaar of meer mogelijk maakt.  
 
Certificatie  
De certificatie van het betonnen CLV systeem vindt plaats op basis van deze beoordelingsrichtlijn en 
een speciaal aanvullingsblad waarin een tweejaarlijks onderzoek naar praktijkproblemen ten gevolge 
van het verloop van de kwaliteit van de impregneer- / hydrofobeermethode over een periode van 15 
jaar wordt vastgelegd.  

 
Onderzoek naar praktijkproblemen ten gevolge van verloop van kwaliteit  
 

Op basis van de klantenregistratie zowel als de klachtenregistratie die de fabrikant in het kader van het 
kwaliteitsborgingsysteem hanteert wordt met een interval van 2 jaar een in het contract overeen te 
komen aantal projecten op klachten onderzocht.  

 
In het project wordt onderzocht of zich enigerlei vorm van vochtdoorslag voordoet ten gevolge van 
condensvorming in het systeem. Dit kan ondersteund worden door een eenvoudige proef op de 
waterafstotendheid in het gebied van inspectieopening.  
(Terugloop van de functie van impregneer / hydrofobeermiddel is hier echter niet zo waarschijnlijk, 
dit gedeelte bevindt zich blijvend op kamertemperatuurniveau)  

 
Garantstelling door fabrikant  

De fabrikant moet zich gedurende de looptijd van 15 jaar garant stellen voor het herstel van de 
condenswerende werking in het geval van een klacht.  
Indien zich volgens de klachtenregistratie meer dan vijf en op basis van de steekproef meer dan twee 
projecten met klachten per onderzoeksronde aandienen kan naar inzicht van Gastec worden besloten 
tot het herstel van alle systemen uit dezelfde jaargang.  
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In beide situaties, individueel of collectief herstel, zijn de volgende methoden toepasbaar:  

 Het uitvoeren van een in de markt gebruikelijke hydrofobeermethode voor bestaande betonnen 
kanalen naar keuze van de fabrikant of  

 Het toepassen van een hydrofobeermethode op basis van de Gastec methode, aangeduid als 'HR 
Hydroprotect'.  

 
Herstel van de condenswerende werking op basis van bovenstaande methoden ontslaat de fabrikant 
niet van zijn garantiestelling voor de volle 15 jaar.  

 
Productiecontrole  

De controle op de kwaliteit van het toegepaste impregneer / hydrofobeermiddel zal jaarlijks 
plaatsvinden met een fingeerprintmethode, bijvoorbeeld FTIR analyse.  

 
Controleschema  
 

Jaar 0: Typekeuring  
Onderzoek referentiemateriaal (impregneer/hydrofobeermiddel)  
Jaarlijks: Productiecontrole zoals gebruikelijk voor het gehele systeem  

Jaar 2: Praktijkonderzoek  
Jaar 4: Praktijkonderzoek  

Enz. tot en met 14e jaar  
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ANNEX 4  

 

MODEL PRODUCTCERTIFICAAT 
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