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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door certificatie-
instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij 
de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een 
productcertificaat voor Flexibele rubber koppeling voor vrijvervalrioleringen. 
 
De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO® productcertificaat. 
 
Het techniekgebied van de BRL is: F2 leidingsystemen 
 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- 
en attesteringsinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen 
van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het algemeen certificatie- en 
attesteringsreglement van de betreffende instelling. 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 5220 d.d. 10-07-1994 en  
wijzigingsblad 1-10-2003. 
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven 
verliezen in elk geval hun geldigheid op 01-01-2013. 
 
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden zijn de certificatie-instellingen 
gebonden aan de eisen die in het hoofdstuk “Eisen aan certificatie-instellingen” zijn 
vastgelegd. 

1.2 Toepassingsgebied 
De producten zijn bestemd om te worden toegepast in vrijvervalrioleringen.  
 
De rubber koppelingen kunnen worden gebruikt voor de reparatie van beschadigde 
buisstukken.  
 
De rubber koppelingen kunnen als constructieverbindingen worden toegepast in 
rioolwaterafvoer- en drainageleidingen, of bij verwijdering van een gedeelte van een 
bestaand riool en vervanging daarvan door een hulpstuk om nieuwe aansluitingen 
op het riool te vergemakkelijken.  

1.3 Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten  
Indien door de leverancier rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria 
worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal 
moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet 
aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: 
• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;  
• NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;  
• NEN-EN 45011 voor certificatie-instellingen die producten certificeren;  
• NEN-EN ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;  
• NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren.   
De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een 
accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor 
Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst 
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van wederzijdse acceptatie heeft gesloten.  
Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek.  
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-
instelling zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende 
onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren. 

1.4 Certificaat 
Het model van het op basis van deze BRL af te geven KOMO® productcertificaat is als 
bijlage bij deze BRL opgenomen. 
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2 Terminologie 

2.1 Definities 
In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder: 
• Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat producten bij 

voortduring voldoen aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd; 
• IKB-schema: een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde 

kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem 
• AISI: Classificatiesysteem voor staalsoorten (Austenitic Stainless and Heat 

Resistent Steals). 
• Bevestigingsunit:Constructie op de klemband of op de middenklemband die als 

doel heeft de uiteinden te verbinden en de klemband te spannen. 
• Klemband: Roestvast stalen band met bevestigingsunit die zich aan de beide 

buitenzijden van de koppeling bevindt en als functie heeft de koppeling 
waterdicht op een buis te monteren. 

•  Klembandunit: Een combinatie van twee klembanden en een middenklemband. 
• Middenklemband: Roestvast stalen band met bevestigingsunit die zich op het 

midden van de koppeling bevindt en zorg draagt voor de centrering van de 
gekoppelde buizen. 

• Trekband: Het stralen gedeelte van de klemband of middenklemband zonder de 
bevestigingsunit.  



  

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 5220 
8 

3 Procedure voor het verkrijgen van een 
kwaliteitsverklaring 

3.1 Toelatingsonderzoek 
Het door de certificatie-instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan 
de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen prestatie- en producteisen 
inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk van de aard van het te 
certificeren product: 
• (Monster)onderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de product- 

en/of prestatie-eisen; 
• Beoordeling van het productieproces; 
• Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema; 
• Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste 

procedures. 
• Beoordeling van de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. 

3.2 Certificaatverlening 
Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de 
beslisser. Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden 
verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat het 
certificaat kan worden verleend. 
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4 Producteisen en bepalingsmethoden 

4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de overige producteisen opgenomen, waaraan Flexibele rubber 
koppeling voor vrijvervalrioleringen 
moet voldoen, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen 
wordt voldaan.  

4.1.1 Overgangen 
De koppelingen kunnen worden gebruikt om buizen met verschillende 
buitendiameter aan elkaar te koppelen. 
Deze beoordelingsrichtlijn is alleen van toepassing voor het gebruik van enkele 
vulring met een koppeling.  

4.1.2 Vulringen 
Vulringen mogen worden gebruikt om buizen met verschillende buitendiameter aan 
elkaar te koppelen.  
 
De beoordelingsrichtlijn is alleen van toepassing voor het gebruik van een enkele 
vulring met een koppeling.  

4.1.3 Toepassing in vervuilde grond 
Voor de meeste toepassingen is extra bescherming van de koppeling niet vereist. 
Daar waar de koppelingen worden toegepast in vervuilde grond afkomstig van 
industriestortplaatsen of waar de grond of het grondwater minder dan 1000ppm 
chloride bevat dient de fabrikant/leverancier om advies te worden gevraagd. 

4.1.4 Uitlijning  
De koppelingen dienen waar mogelijk zodanig te worden geïnstalleerd dat de 
centreerlijnen van de te koppelen buizen in een lijn liggen. De koppeling staat een 
afwijking in de uitlijning toe van 10 mm en een hoekverdraaiing bij de verbinding 
van 5° bij buizen tot DN200 en 2° bij buizen met een grote diameter. 

4.2 Producteisen: Algemeen 
In aanvulling op de onderstaande  eisen gelden tevens ten aanzien van de mof en de 
vulring de eisen die in BRL-2013 aan rubberring worden gesteld. 
Alle relevante eisen en beproevingen zijn opgenomen met betrekking tot flexibele 
koppelingen met een nominale maat van 100 tot en met 1300 mm (DN1000 betonbuis) 
voor vrijvervalrioleringen en drainagebuizen. De koppelingen die in deze specificatie 
worden aangeduid bestaan uit een elastomeer mof met corrosiebestendige stalen 
klembanden en middenklembanden.  

4.3 Materiaaleisen 

4.3.1 Mof en vulring 
De elastomeer mof en adapter vulring moet uit één van de materialen SBR, NBR of 
EPDM zijn vervaardigd, overeenkomstig de eisen gesteld in BRL-2013 voor rubbers 
met een nominale hardheid van 60 IRHD en hoger. 
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4.3.2 Bouten, moeren en banden 
Het staal voor bouten, moeren, klembandunits, middenbanden en klembanden dient 
austenitisch corrosiebestendig staal te zijn aan minimaal klasse AISI no 304. De 
klembandunits dienen van gewalst verhit staal te zijn. 

4.3.3 Klembanden 
De klembanden, middenklembanden, trekbanden en bevestigingsunits dienen een 
minimale hardheid te hebben van 240 Hv.  

4.4 Uiterlijk:Algemeen 
De koppeling mag tijdens of na montage de verbonden buisstukken niet beschadigen 
of vervormen. 
Alle corrosiebestendige stalen delen dienen te zijn afgebraamd en vrij te zijn van 
scherpe kanten om verwonding van de installateur en beschadiging van de 
elastomeer mof te voorkomen. 

4.5 Afmetingen en toleranties 
De koppeling moet voldoen aan de afmetingen die staan vermeld in tabel 1. De 
toleranties van de binnendiameter van de elastomeer mof en de binnendiameter van 
de adapter vulring moeten overeenkomen met klasse M3 van ISO 3302. Onder de 
nominale binnendiameter wordt verstaan de diameter zonder ribbels en profielen 
mee te rekenen.  
De toleranties van geëxtrudeerde elastomeer platen waarvan vulringen en moffen 
worden vervaardigd moeten overeen komen met klasse E3 van ISO 3302. De breedte 
van de klembanden mag niet kleiner zijn dan 15 mm en de dikte niet minder dan 0,7 
mm.  

4.6 Middenbandunit 
De bevestigingsunits die in de middenbandunit worden toegepast moeten wat betreft 
ontwerp en specificatie identiek zijn aan de bevestigingsunits van de klembanden.  

4.7 Weerstandslassen 
Gelaste onderdelen van de middenband moeten minimaal drie laspunten hebben. 
 
Tabel 1 Minimale afmetingen 
 
Nominale 
interne 
diameter 
in mm 

Minimale 
breedte  
van mof  
in mm 

Minimale 
dikte onder de 
klemband  
in mm 

Minimale 
breedte van de 
middenband  
in mm 

Minimale dikte 
van de 
middenband  
in mm 

t/m 199 
200 – 299 
300 - 1301 

120 
150 
185 

7,0 
7,5 
9,0 

54 
78 
97 

0,35 
0,35 
0,75 

4.8 Interne diameter mof 
De interne diameter van de elastomeer mof moet worden gecontroleerd door de 
buitenomtrek te meten op de positie waar de klemband zich bevindt. De klemband 
dient daarbij te zijn verwijderd. De interne diameter kan als volgt worden berekend: 
Interne diameter = Buitenomtrek/ 3,14 – (2 x wanddikte van de mof) 

4.9 Mof 
De afmetingen van de elastomeer mof moeten voldoen aan de hieraan gestelde eisen 
in 4.5 en tabel 1.  
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4.10 Geëxtrudeerde platen 
Geëxtrudeerde platen waaruit de vulringen respectievelijk de moffen worden 
vervaardigd, moeten voldoen aan de hieraan gestelde eisen in 4.5. 

4.11 Vulring 
De binnendiameter van de vulring moet op die op dezelfde afstand van elkaar 
gelegen punten te worden gemeten. Het gemiddelde meetresultaat moet voldoen aan 
de eisen in 4.5 en tabel 1. 

4.12 Breedte en dikte van de klemband en middenband 
De breedte en dikte van de klemband en middenband moeten worden bepaald op 
twee punten die diametraal tegenover elkaar liggen. De waarden moeten voldoen 
aan de hieraan gestelde eisen in 4.5 en tabel 1. 

4.13 Mechanische sterkte van klembandunits 
De klembandunit moet overeenkomstig 4.18 een koppel van minstens 17 NM kunnen 
weerstaan. Er mag geen zichtbare beschadiging of vervorming van welk deel dan ook 
optreden. 

4.14 Sterkte middenklemband 
De laspunten van middenklembanden moeten óf bij afschuiving ter plaatse van de 
laspunten elkaar kruisen en minimum dikte van 2 mm te hebben óf sterker te zijn dan 
de oorspronkelijke metaalsoort. Dit laatste moet blijken uit het feit dat bij het testen 
de breuken of scheuren niet in de las doch in het oorspronkelijke metaal optreden.  
De gelaste unit moet overeenkomstig 4.19 een kracht van minstens 6000 N kunnen 
weerstaan. 

4.15 Functionele eisen 
De combinaties van buismaterialen in tabel 3 moeten met tenminste één koppeling uit 
elk van de drie maatbereiken worden beproefd.  
 
 
Tabel 3 Toegepaste maatvoering 
Nominale 
interne diameter 
in mm 

Hoekverdraaiing  
in graden 
 

Combinatie van 
buismateriaal 

Beproevingsmethode 

0 – 399 3 Nod.Gij – PVC-U 
Beton – Nod.Gij 

B 
A 

400 – 599 1,5 Beton – Nod.Gij 
Beton – Beton 

A 
A 

600 – 1300 1 Beton – Beton C 
 
 
Tabel 4 Wijze van beproeving  
Beproevings- 
methode 

Gefixeerde  
buis 
 

Niet-gefixeerde 
buis 

Beproevings- 
combinatie 

A stijf stijf druk en afschuiving 
druk en buiging 

B stijf flexibel druk en diametervervorming 
druk en buiging 

C  
 

stijf stijf vacuüm en afschuiving 
vacuüm en buiging 
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4.16 Afschuiving, buiging en vervorming van de diameter 
Bij beproevingen overeenkomstig 4.20.6 en 4.20.7 mag de drukverhoging in de 
testunit niet meer dan 0.01 MPa bedragen. 
De eisen voor de wijze van beproeving in tabel 3 staan vermeld in tabel 4 en hebben 
betrekking op de beproevingsmethoden in 4.20. 
Bij beproevingen overeenkomstig 4.20.6 en 4.20.7 mag de drukverhoging niet leiden 
tot zichtbare lekkage van water.  

4.17 Beproevingsmethoden: Algemeen 
Wanneer een bepaalde waarde niet nauwkeurig genoeg kan worden toegepast of 
uitgevoerd, dienen daarboven liggende waarden te worden gebruikt.  

4.18 Bepaling van de mechanische sterkte van de klembandunit 

4.18.1 Toestel 
Een cilindrische mal die niet vervormt onder de druk die de klembanden uitoefenen. 
Een momentsleutel die voldoet aan de nauwkeurigheidseisen van 
beproevingsapparatuur van klasse 2 die een koppel kan uitoefenen van 17 NM. 

4.18.2 Methode 
De te testen band wordt op een mal geplaatst. 
De klembandunits worden aangedraaid met behulp van de momentsleutel totdat een 
aanhaalmoment van 17 NM is bereikt.  
De banden moeten tenminste 30 minuten in de toestand blijven en worden daarna 
losgemaakt. Hierna moeten de klembandunits op uiterlijke gebreken worden 
geïnspecteerd.  

4.18.3 Beproevingsverslag 
Het verslag moet minimaal de volgende informatie te omvatten: 
A) Beschrijving van het testmonster (producent, partij, maat) 
B) Resultaten van het visuele onderzoek.  
C) Datum van de test. 

4.19 Bepaling van de treksterkte van weerstandslassen 

4.19.1 Toestel 
Een trekbank die voldoet aan de nauwkeurigheidseisen van klasse 1 
beproevingsapparatuur.  

4.19.2 Voorbehandeling 
Een stukje niet-geperforeerde klembanden met een lengte van 100 mm wordt op een 
stukje middenband van 20 x 100 mm gelast met een overlappend lasgedeelte van 30 
mm, zoals aangegeven in figuur 1. De lasapparatuur, de lasomstandigheden en het 
als patroon moeten daarbij identiek zijn aan die gebruikt bij de normale productie 
van klembanden.  
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4.19.3 Beproevingsverslag 
Het verslag moet de volgende informatie bevatten: 
A) Gegevens van het testmonster (producent, partij, maat). 
B) De maximale trekkracht op het moment van lasbreuk of van breuk van het 
oorspronkelijke metaal. 
C) De datum van de test. 
 

 
 
 

4.20 Bepaling van de lekdichtheid 

4.20.1 Toestel 
Het apparaat moet in staat zijn twee door middel van een koppeling met elkaar 
verbonden buisstukken te omvatten en daarop afschuifkrachten, hoekverdraaiing, 
respectievelijk in de buisstukken een constante waterdruk en een vacuüm uit te 
kunnen oefenen. 
De beide buisuiteinden het verst van de koppeling moeten worden afgedicht. Het 
apparaat moet de door de busstukken uitgeoefende krachten kunnen opnemen, 
zonder daarbij de buizen tegen de testdruk te ondersteunen.  
 
Figuur 2 toont een schematische weergave van het apparaat. De beide buizen moeten 
volledig gecentreerd in elkaars verlengde liggen en de minimum afstand tussen de 
beide buisuiteinden die zich in de koppeling bevinden is bij aanvang van de proeven 
20 mm.  
De beide andere buisuiteinden worden ingesnoerd om verdere verschuiving in de 
lengte gedurende de test te voorkomen.  
Het ene buisstuk moet vlak achter de koppeling worden ondersteund en zodanig 
worden gefixeerd dat tijdens het testen geen verschuiving van meer dan 5 mm 
optreedt. Het tweede buisstuk moet een minimale lengte van 800 mm hebben en aan 
het einde dat het verste van de koppeling is verwijderd worden ondersteund. 
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           <  800 mm                                > 

 

4.20.2 Methode 
Plaats de koppeling centraal over de opening tussen de buizen en draai alle 
klembanden aan overeenkomstig de instructies van de producten.  

4.20.3 Belasting op druk en afschuiving 
Lijn de twee tegenover elkaar geplaatste buizen uit en vul ze met water met een 
temperatuur niet hoger dan 25°C. Zorg ervoor dat alle lucht uit de buizen is 
verdwenen voordat deze onder druk worden gezet.  
Oefen een verticaal gerichte kracht uit van 10 N per mm nominale buisdiameter op 
de niet ondersteunde buis over een afstand van 200 mm gerekend vanaf de rand van 
de koppeling.  
Test het geheel gedurende 5 minuten met een druk van 0,05 MPa en controleer de 
constructie op lekkage.  

4.20.4 Belasting op druk en buiging 
Verwijder de druk van de testunit en oefen geen verticale dwarskracht meer uit. Lijn 
de buizen uit. Maak een hoekverdraaiing met de ene buis t.o.v. de andere zoals 
aangegeven in tabel 3 met het knikpunt op het snijpunt van de assen van de buizen 
binnen de koppeling.  
Vul de unit met water volgens 4.20.3 en controleer vervolgens de lekdichtheid 
overeenkomstig 4.20.3.  

4.20.5 Beproeving onder tangentiele vervorming bij belasting op druk 
Oefen een verticale druk uit op de boven- en onderzijde van het niet-ondersteunde 
buisstuk over een afstand van 200 mm gerekend vanaf de rand van de koppeling om 
een vervorming van de buitendiameter van 5% te krijgen. De verticale kracht moet 
gedurende de test op deze plaats worden gehandhaafd.  
Vul de unit met water volgens 4.20.3 en controleer vervolgens op lekdichtheid 
overeenkomstig 4.20.3. 

4.20.6 Beproeving onder vacuüm- en afschuivingskracht 
Oefen een verticaal gerichte kracht uit van 10 N per mm nominale buisdiameter op 
de niet ondersteunde buis over een afstand van 200 mm gerekend vanaf de rand van 
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de koppeling. Evacueer de buizen tot de druk is gedaald tot een absolute waarde van 
0,075 MPa (0,025 MPA vacuüm). 
Sluit de testunit van de vacuümpomp af en meet de druk in de testunit na 15 
minuten.  
Wanneer één van de buizen van terra cotta of van beton is en de drukverhoging meer 
dan 0,01 MPa bedraagt (dus tot een druk van 0,085 MPa absoluut, ofwel een vacuüm 
van 0,035 MPa), coat de binnen- en buitenkant van de buis (behalve dat gedeelte dat 
door de koppeling bedekt wordt) met een daarvoor geschikte afdichtingskit om het 
binnenstromen van lucht via de wanden te voorkomen. Herhaal de test. 

4.20.7 Beproeving onder vacuüm en hoekverdraaiing 
Verwijder het vacuüm en de dwarskracht en lijn de buizen opnieuw uit.  
Maak een hoekverdraaiing met de ene buis. T.o.v. de andere zoals aangegeven in 
tabel 3 met het knikpunt op het snijpunt van de assen van de buizen binnen de 
koppeling.  
Evacueer de buizen overeenkomstig 4.20.6. 

4.20.8 Beproevingsverslag 
A) Beschrijving van de koppeling. 
B) Beschrijving van de voor het testen te gebruiken buizen (producten, materialen, 
klasse en afmetingen). 
C) Vastlegging van gegevens m.b.t. druk of vacuüm, en tijden.  
D) Resultaat lekkageonderzoek 
E) Datum van plaats van de test.  
 

4.21 Certificatiemerk 
De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze 
op elk product zijn aangebracht: 
• fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 
• productiedatum of -codering; 
• het toegepaste rubbertype door middel van kleur of lettercodering zoals vermeld 

in BRL 2013; 
• KOMO®-beeldmerk en certificaatnummer. 
• de nominale middellijn  
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5 Eisen aan het kwaliteitssysteem 

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

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

5.3 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 leverancier 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 de certificatie-instelling voldoende 
vertrouwen geeft dat bij voortduring aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde 
eisen wordt voldaan.. 
 
Voor afgifte van het certificaat dient dit schema ten minste 3 maanden te 
functioneren. 

5.4 Procedures en werkinstructies 
De leverancier moet kunnen overleggen: 
• 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; 

• de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren. 

5.5 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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6 Samenvatting onderzoek en controle 

Hieronder is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:  
• Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL 

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

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

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

6.1 Onderzoeksmatrix 
Voor onderzoek wordt aselect de monsterneming verricht.  
Omschrijving eis Artikel BRL Onderzoek in kader van 

Toelatings-
onderzoek 

Toezicht door CI na 
certificaatverlening1) 
Controle2) Frequentie 

Uitlijning 4.1.4 X  1 xjr 
Algemeen 4.2 X X 1 xjr 
Mof en vulring 4.3.1 X X 1 xjr 
Bouten en moeren 4.3.2 X X 1 xjr 
Klembanden 4.3.3 X X 1 xjr 
Uiterlijk 4.4 X X 1 xjr 
Afmetingen 4.5 X X 1 xjr 
Middenbandunit 4.6 X X 1 xjr 
Weerstandlassen 4.7 X - 1 xjr 
Interne diameter mof 4.8 X X 1 xjr 
Mof 4.9 X   
Geextrudeerde platen 4.10 X   
Vulring 4.11 X  1 xjr 
Afmetingen klemband 4.12 X X 1 xjr 
Mech. Sterkte 
klembandunits 

4.13 X -  

Sterkte middenklemband 4.14 X -  
Functionele eisen 4.15 X X 1 xjr 
Afschuining, buiging en 
vervorming van de 
diameter 

4.16 X   

merken 4.17 X X 1 xjr 
1) Bij significante wijzigingen, ter beoordeling door de CI, in het productieproces 

dienen de producteisen opnieuw te worden getoetst. 
2) door de inspecteur of door de leverancier in aanwezigheid van de inspecteur 

worden alle producteigenschappen bepaald die binnen de bezoektijd (maximaal 1 
dag) kunnen worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is zal voor dit aspect 
tussen CI en leverancier afspraken worden gemaakt op welke wijze controle 
plaats zal vinden. 
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6.2 Controle op het kwaliteitssysteem 
Tijdens elke inspectie wordt het kwaliteitssysteem bij de leverancier gecontroleerd en 
beoordeeld. 
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7 Eisen aan de certificatie-instelling 

7.1 Algemeen 
De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze BRL op basis van NEN-
EN 45011 zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. 
 
De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan 
gelijkwaardig document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie 
worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit: 
• De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te 

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

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

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

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

gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo’s. 
• De regels bij beëindiging van een certificaat; 
• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen 

van de certificatie-instelling. 

7.2 Certificatiepersoneel 
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
• Auditoren: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de 

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

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

7.2.1 Kwalificatie-eisen 
Onderscheiden wordt naar: 
De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit: 
• Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die 

voldoen aan de in EN 45011 gestelde eisen; 
• Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door 

het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp 
van deze BRL. 

 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van 
opleiding en ervaring aan in onderstaande tabel opgenomen eisen. Indien 
kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn 
vastgelegd. 
 
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij: 
• Beslissers: kwalificatie van auditors  en inspecteurs 
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• Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers. 
 
Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn 
vastgelegd. 
 

 

 
Auditor/  
certificatie-deskundige 
 

 
Inspecteur  
 

 
Beslisser  
 

Opleiding 
Algemeen 

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

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

HBO denk- en 
werkniveau  
Training auditvaardig-
heden 

Ervaring 
Algemeen 

1 jaar relevante 
werkervaring  
deelname aan 
minimaal vier initiële 
beoordelingen  en één 
beoordeling 
zelfstandig uitgevoerd 
onder supervisie. 

1 jaar relevante 
werkervaring  
waarin minimaal aan 4 
inspectiebezoeken werd 
deelgenomen terwijl 
minimaal 1 
inspectiebezoek 
zelfstandig werd 
uitgevoerd onder 
supervisie 

4 jaar werkervaring 
waarvan tenminste 
1 jaar m.b.t. certificatie 

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

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

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

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

kunnen baseren op de in het rapport vastgelegde bevindingen. 

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

7.5 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring 
Het productcertificaat moet zijn uitgevoerd conform het als bijlage opgenomen 
model. 
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7.6 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 vastgesteld op 4 controlebezoeken per jaar. 
 
Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op: 
• De in het certificaat vastgelegde productspecificatie 
• Het productieproces van de leverancier; 
• Het IKB-schema van de leverancier en de resultaten van door de leverancier 

uitgevoerde controles; 
• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten; 
• De naleving van de vereiste procedures. 
 
De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door de certificatie-instelling 
naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport. 

7.7 Rapportage aan College van Deskundigen 
De certificatie-instelling rapporteert ten minste jaarlijks over de uitgevoerde 
certificatiewerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen 
aan de orde komen: 
• Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen); 
• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie; 
• Resultaten van de controles; 
• Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen; 
• Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

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

8.1 Normen / normatieve documenten: 
 
BRL 2013: 2012 Rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in 

drinkwater en afvanwaterleidingen 
 

ISO 2859-1:1999/C 1:2001 Sampling procedures for inspection by attributes;Part 1: 
Sampling schemes indexed by acceptance quality limit 
(AQL) for lot-by-lot inspection 

NEN-ISO 3302-2:1998 Rubber;Maattoleranties voor producten;Deel 2: Geometrische 
toleranties 

NEN-EN 45011: 1998  General requirements for bodies operating product 
certification systems 

NEN-EN-ISO/IEC 17020: 
2004 

 General criteria for the operation of various types of bodies 
performing inspection 

NEN-EN-ISO/IEC 17021: 
2011 

 Conformity assessment - Requirements for bodies providing 
audit and certification of management systems 

NEN-EN-ISO/IEC 17024 
: 2004 

 Conformity assessment - General requirements for bodies 
operating certification of persons 

NEN-EN-ISO/IEC 17025 
: 2005 

 General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories 
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 I Model certificaat 

 

Uitgegeven  Vervangt  
    
Uitgegeven  d.d.  
    
Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2 

 

KOMO®
 

productcertificaat 

 

< Flexibele rubber koppeling voor vrijvervalrioleringen > 
 
<Certificaathouder> 

VERKLARING VAN CI  
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL  "" d.d.  , conform het reglement voor 
Productcertificatie. 
 
CI verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder 
geleverde Flexibele rubber koppeling voor vrijvervalrioleringen bij aflevering voldoet aan de in dit 
productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits Flexibele rubber koppeling voor 
vrijvervalrioleringen voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit 
productcertificaat. 
 
 
Directeur CI 
 
Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: 
www.komo.nl 
. 

Certificaathouder 
 
 
T  
F  
E  
I  

Beoordeeld is: 
kwaliteitssysteem 
product 

Periodieke controle 
 

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit. 

 
 

http://www.komo.nl


  

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 5220 
24 

 

KOMO®
 productcertificaat 

 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 

Productspecificatie 
De rubber koppelingen kunnen als constructieverbindingen worden toegepast in rioolwaterafvoer- en 
drainageleidingen, of bij verwijdering van een gedeelte van een bestaand riool en vervanging daarvan 
door een hulpstuk om nieuwe aansluitingen op het riool te vergemakkelijken.  
 
Merken 
De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk 
De uitvoering van dit merk is als volgt: 
fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 
productiedatum of -codering; 
het toegepaste rubbertype door middel van kleur of lettercodering zoals vermeld in BRL 2013; 
KOMO®-beeldmerk en certificaatnummer. 
de nominale middellijn  
 
WENKEN VOOR DE AFNEMER 
 
Inspecteer bij aflevering of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- het merk en de wijze van merken juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
-   
en zo nodig met: 
- CI 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van 
de certificaathouder. 
 
LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 
 
BRL 2013: 2012. Rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater en 

afvanwaterleidingen 
 

ISO 2859-1:1999/C 1:2001 Sampling procedures for inspection by attributes;Part 1: 
Sampling schemes indexed by acceptance quality limit 
(AQL) for lot-by-lot inspection 

NEN-ISO 3302-2:1998 Rubber;Maattoleranties voor producten;Deel 2: Geometrische toleranties 
NEN-EN 45011: 1998  General requirements for bodies operating product certification systems 
NEN-EN-ISO/IEC 17020: 2004  General criteria for the operation of various types of bodies performing 

inspection 
NEN-EN-ISO/IEC 17021: 2011  Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and 

certification of management systems 
NEN-EN-ISO/IEC 17024 : 
2004 

 Conformity assessment - General requirements for bodies operating 
certification of persons 

NEN-EN-ISO/IEC 17025 : 
2005 

 General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories 

 
* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad 
bij BRL  



  

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 5220 
25 

 II Model IKB-schema  

Onderwerpen Aspecten Methode Frequentie Registratie 
Grondstoffen c.q. 
toegeleverde materialen: 

• Receptuur bladen 
• Ingangscontrole 
•  grondstoffen 

 
 
 
 
 

    

Productieproces, 
productieapparatuur, 
materieel: 

• Procedures 
• Werkinstructies 
• Apparatuur 
• Materieel 
•  

 
 
 

    

Eindproducten 
 
 
 
 
 

    

Meet- en 
beproevingsmiddelen 

• Meetmiddelen 
• Kalibratie 

 
 
 
 
 

    

Logistiek  
• Intern transport 
• Opslag 
• Verpakking 
• Conservering 
• Identificatie c.q. 

merken van half- 
en eindproducten 

•  
 

    

 
 


