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Bouwsystemen met een draagconstructie van constructief beton 
 

Heembeton B.V. 
 
VERKLARING VAN KIWA 
Dit attest is op basis van BRL 0902 "Bouwsystemen met een draagconstructie van constructief beton "  
d.d. 1 april 2013, inclusief wijzigingsblad 14 maart 2016 afgegeven, conform het Kiwa-Reglement voor 
Certificatie. 
 

De prestaties van Heembeton Bouwsysteem in zijn toepassing als gebouw zijn beoordeeld in relatie tot het 

Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.  
 

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat de met dit Heembeton Bouwsysteem samengestelde gebouwen de 

prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest en de gebouwen voldoen aan de eisen van het 

Bouwbesluit zoals opgenomen in dit attest, mits: 

− Wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie en toepassingsvoorwaarden; 

− De vervaardiging van de gebouwen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde 

voorschriften en/of verwerkingsmethoden. 

 

In het kader van dit attest vindt geen controle plaats op de productie van de gespecificeerde onderdelen 

van het Heembeton Bouwsysteem, noch op de samenstelling van en/of montage in de gebouwen. 

 

 
Ron Scheepers 
Kiwa 

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

 

Leverancier 
Heembeton B.V.. 
Einsteinstraat 5 
Postbus 97 
3840 AB HARDERWIJK 
Tel.   0341 46 40 00 
info@heembeton.nl 
www.heembeton.nl 
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1. BOUWBESLUITINGANG 

Afdeling Bouwbesluit 
Nr. en titel 

Grenswaarde/ 
Bepalingsmethode 

Prestatie volgens 
kwaliteitsverklaring 

Opmerkingen i.v.m. 
toepassing 

Hoofdstuk 2 - Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid 

2.1 Algemene sterkte van de 
bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand bepaald 
volgens NEN-EN 1992 

 Per project door of namens de 
certificaathouder te bepalen,  
zie 4.1.1 

2.2 Sterkte bij brand Tijdsduur van brandwerendheid 
m.b.t. bezwijken, bepaald 
volgens NEN-EN 1992 

 Per project door of namens de 
certificaathouder te bepalen,  
zie 4.1.2 

Brandwerendheid m.b.t. 
bezwijken > 30 minuten 

Toepassingsvoorbeelden met 
brandwerendheid wanden  
≥ 90 of 120 minuten. 
Zie tabel 1 in 4.1.2 

 

2.8 Beperking van het 
ontstaan van een 
brandgevaarlijke situatie 

Brandklasse bepaald volgens 
NEN-EN 13501-1. 

De in 4.1.3 gespecificeerde 
onderdelen voldoen aan 
brandklasse A1 respectievelijk 
A1fl voor vloeren. 

 

2.9 Beperking van het 
ontwikkelen van brand en 
rook 

Brandklasse volgens tabel 2.66 
van het Bouwbesluit en 
rookklasse s2 respectievelijk s1fl 
bepaald volgens NEN-
EN 13501-1. 
 
Bovenzijde dak niet 
brandgevaarlijk bepaald volgens 
NEN 6063. 

De betonnen onderdelen van 
het casco voldoen aan 
rookklasse s2 respectievelijk 
s1fl. 

 

2.10 Beperking van uitbreiding 
van brand 

WBDBO minimaal 30 min., 
bepaald volgens NEN 6068. 

WBDBO van (onderdelen van) 
het bouwsysteem zijn 
gespecificeerd in tabel 2 in 
4.1.5. 

Voor overige onderdelen van 
het bouwsysteem op 
projectniveau te bepalen door 
de opdrachtgever. 2.11 Verdere beperking van 

uitbreiding van brand en 
beperking van 
verspreiding van rook 

2.12 Vluchtroutes 
(facultatief) 

Eisen conform artikel 2.102 t/m 
2.108 van het Bouwbesluit 

 Op projectniveau te bepalen 
door de opdrachtgever. 

2.13 Hulpverlening bij brand 
(facultatief) 

Eisen conform artikel 2.120 en 
2.121 van het Bouwbesluit 

 Op projectniveau te bepalen 
door de opdrachtgever. 

2.14 Hoge en ondergrondse 
gebouwen, nieuwbouw 
(facultatief) 

Eisen conform artikel 2.128 van 
het Bouwbesluit 

 Op projectniveau te bepalen 
door de opdrachtgever. 

2.15 Inbraakwerendheid, 
nieuwbouw 
(facultatief) 

Weerstandsklasse 2 volgens 
NEN 5096 

 Op projectniveau te bepalen 
door de opdrachtgever. 

Hoofdstuk 3 - Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid 

3.1 Bescherming tegen geluid 
van buiten, nieuwbouw 

Karakteristiek geluidwering 
uitwendige scheidings-
constructie minimaal 20 dB, 
bepaald volgens NEN 5077. 

 Per project aantonen conform 
NEN 5077 

3.2 Bescherming tegen geluid 
van installaties, 
nieuwbouw (facultatief) 

Karakteristiek installatie-
geluidsniveau in een 
verblijfsgebied ten hoogste 30 
dB. 

 Per project aantonen conform 
NEN 5077 

3.3 Beperking van galm 
(facultatief) 

Totale geluidsabsorptie in 
besloten gemeenschappelijke 
ruimte groter dan waarde 
volgens artikel 3.13 van 
Bouwbesluit, bepaald volgens 
NEN-EN 12354-6  

 Op projectniveau te bepalen 
door de opdrachtgever. 

3.4 Geluidwering tussen 
ruimten, nieuwbouw 
(facultatief) 

Het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het 
gewogen contact-geluidniveau 
bepaald volgens NEN 5077, 
dienen te voldoen aan de 
grenswaarden in artikel 3.16, 
3.17 en 3.17a van het 
Bouwbesluit. 

 Per project aantonen conform 
NEN 5077 
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Afdeling Bouwbesluit 
Nr. en titel 

Grenswaarde/ 
Bepalingsmethode 

Prestatie volgens 
kwaliteitsverklaring 

Opmerkingen i.v.m. 
toepassing 

3.5 Wering van vocht Waterdichtheid, wateropname 
gemiddeld niet groter zijn dan 
0,01 kg/(m².s1/2) en op geen 
enkele plaats groter dan 0,2 
kg/(m².s1/2) en factor van de 
temperatuur niet kleiner dan 
waarde in tabel 3.20 van het 
Bouwbesluit. Allen te bepalen 
volgens NEN 2778. 
Luchtvolumestroom kleiner dan 
20.10-6 m³, bepaald volgens 
NEN 2690. 

De in dit attest gespecificeerde 
aansluitdetails zijn waterdicht  
 
Factor van de temperatuur van 
de gespecificeerde 
aansluitdetails is gegeven in 
4.2.5 
 
Luchtvolumestroom van de 
begane grondvloer zonder 
doorvoeren en openingen is 
kleiner dan 20.10-6 m³. 

De wateropname dient de 
opdrachtgever op projectniveau 
te bepalen. 

3.9 Beperking van de 
aanwezigheid van 
schadelijke stoffen en 
ioniserende straling 

   

3.10 Beschermen tegen ratten 
en muizen 

Geen openingen groter dan 
0,01 m in uitwendige 
scheidingsconstructies 

De gespecificeerde details in dit 
attest voldoen aan de gestelde 
eis. 

 

Hoofdstuk 5 - Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu 

5.1 Energiezuinigheid, 
nieuwbouw 

Warmteweerstand  3,5 m²K/W 
en warmtedoorgangs-coëfficiënt 
ten hoogste 1,65 W/m²K, 
bepaald volgens NEN 1068. 
 
Luchtvolumestroom kleiner dan 
0,2 m³/s, bepaald volgens 
NEN 2686. 

 Op projectniveau te bepalen 
door de opdrachtgever. 
 
 
 
De detaillering van het 
betonnen casco is niet 
maatgevend in de uiteindelijke 
luchtdoorlatendheid van het 
gebouw. Zie 4.3.1 

Hoofdstuk 6 - Voorschriften inzake installaties 

6.7 Bestrijden van brand, 
nieuwbouw en bestaande 
bouw (facultatief) 

Voorzieningen conform artikel 
6.28 t/m 6.33 van het 
Bouwbesluit 

 Op projectniveau te bepalen 
door de opdrachtgever. 

6.8 Bereikbaarheid voor 
hulpverleningsdiensten, 
nieuwbouw en bestaande 
bouw (facultatief) 

Voorzieningen conform artikel 
6.39 van het Bouwbesluit 

 Op projectniveau te bepalen 
door de opdrachtgever. 

6.11 Tegengaan van veel 
voorkomende criminaliteit; 
nieuwbouw en bestaande 
bouw (facultatief) 

Voorzieningen conform artikel 
6.51 van het Bouwbesluit 

 Op projectniveau te bepalen 
door de opdrachtgever. 

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 

2.1 ONDERWERP 
Het Heembeton bouwsysteem is geschikt voor de vervaardiging van casco's met een draagconstructie van constructief beton voor toepassing in 
gebouwen met gebruiksfuncties zoals omschreven in artikel 1.1 lid 2 van het Bouwbesluit. 
 

Om constructieve en bouwkundige redenen worden de volgende categorieën onderscheiden: 

• Categorie I: geschikt voor gebouwen waarvan de vloer van het bovenste verblijfsgebied niet hoger ligt dan 7 m boven meetniveau (max. 3 
bouwlagen). 

• Categorie I+:  geschikt voor niet in een gebouw gelegen woningen met maximaal 4 bouwlagen 

• Categorie II:  geschikt voor gebouwen met maximaal 4 bouwlagen. 

• Categorie III:  geschikt voor gebouwen met 5 of meer bouwlagen en een maximale hoogte van 70 m. 
 

Meetniveau en verblijfsgebied volgens artikel 1.1 van het Bouwbesluit. 
 

Relatie constructieve aspecten van de categorieën met het Bouwbesluit en NEN-EN1990(NB) en NEN-EN1992-1-1(NB): 
 

Categorie I I+ II III 

Gevolgklasse volgens tabel NB.5 van NEN-EN 1990(NB) CC1 CC2a CC2a CC2b 

Trekbanden volgens 9.10.2 van NEN-EN 1992-1-1(NB) - - - [A] 

Brandwerendheid m.b.t. voorkomen voortschrijdende 

instorting volgens afd. 2.2 van het Bouwbesluit 
- - 90 min. 120 min. 

Brandwerendheid m.b.t. WBDBO volgens afd. 2.10 van het 

Bouwbesluit 
30 min 60 min. 60 min. 120 min. 

[A] in categorie III moeten bij constructies die niet zijn ontworpen om buitengewone belastingen op te nemen, ter voorkoming van voortschrijdend instorten, 
trekbanden zijn aangebracht om een alternatieve belastingoverdracht na lokale schade mogelijk te maken. Hiervoor moeten volgens 9.10 van NEN-EN 1992-1-1 
zowel trekbanden langs de omtrek, inwendige trekbanden, horizontale trekbanden aan kolommen en/of wanden als verticale trekbanden in kolommen en wanden  
worden aangebracht.  Deze trekbanden zijn bedoeld als minimumwapening en niet als aanvulling op de vereiste wapening volgens de constructieve berekening. 
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Het bouwsysteem is ontwikkeld door Heembeton en wordt onder haar verantwoordelijkheid geproduceerd. 
Het bouwsysteem wordt gekenmerkt door de toepassing van een betonskelet dat kan worden opgebouwd uit de volgende geprefabriceerde 
elementen: 

− vloerelementen; 

− wandelementen van normaal of lichtbeton, waaronder constructieve wanden, binnenspouwbladen en stabiliteitswanden; 

− verbindingen door middel van lassen en/of bouten en/of doken en/of (lijm)mortels; 

− eventueel fabrieksmatig aangebrachte isolatie, kozijnen, watervoerende kunststof leidingen t.b.v. betonkernactivering. 
 

De overige constructies van een gebouw, zoals de fundering, de buitenbekleding van gevels, timmerwerk, kapconstructie en dakhuid, installaties 
en niet systeemgebonden afwerkingen, behoren niet tot het in dit attest beschreven bouwsysteem. 
 

Besluit bodemkwaliteit 
In het kader van het Besluit bodemkwaliteit beschikt de producent van het geprefabriceerde vloer- en wandelementen over de benodigde 
erkenningen. 
 

2.2 PRODUCTSPECIFICATIE (van de door de attesthouder te leveren onderdelen van het bouwsysteem) 
 

2.2.1 Vloerelementen 
De geprefabriceerde vloeren die worden toegepast binnen het bouwsysteem, worden vervaardigd conform een KOMO® productcertificaat op 
basis van BRL 0203 “Systeemvloeren” en voldoen aan de daarin vermelde specificaties. 
 

2.2.2 Wandelementen 
De geprefabriceerde wandelementen die worden toegepast binnen het bouwsysteem, worden vervaardigd conform een KOMO® productcertificaat 
op basis van BRL 2813 Bouwelementen van beton.  
 

De niet-dragende binnenspouwbladen met een hoogte van maximaal 2.80 m voldoen aan de aanvullende private prestatie-eisen in hoofdstuk 5 
van BRL 1001. 
De niet-dragende binnenwanden met een hoogte van maximaal 2.55 m voldoen aan de aanvullende private prestatie-eisen in hoofdstuk 5 van 
BRL 1003. 
De dragende binnen- en buitenwanden met een hoogte van maximaal 2.80 m voldoen aan de aanvullende private prestatie-eisen in hoofdstuk 5 
van BRL 1008. 
 

Hierbij onderscheiden we normale beton en lichtbeton, volgens de hieronder vermelde specificaties. 
 
Wandelementen van normale beton 
De wandelementen voldoen aan NEN-EN 14992. Het beton voldoet aan NEN-EN 206 en NEN 8005.  
De karakteristieke druksterkte fck;kub bedraagt 45 N/mm². 
 
Wandelementen van lichtbeton met halfopen structuur (LBH) 
De wandelementen voldoen aan NEN-EN 1520. 
 

De volumieke massa is 2000 kg/m² (geconditioneerd bij 20° C en een relatieve vochtigheid van 50%). 
 

De karakteristieke druksterkte fck;kub bedraagt 18 N/mm² (LAC 18). 
 

Toelichting 
Om een representatieve waarde van de druksterkte (fck;kub) te krijgen worden tijdens de productie van  de wanden proefstukken meegestort. Deze proefstukken 
worden verzaagd tot stukken van 150 mm x 150 mm x wanddikte. Van de proefstukken met een dikte van 70 mm worden de gevonden waarden vermenigvuldigd 
met een correctiefactor van 1,2 en voor de proefstukken met een dikte van 100 mm met een correctiefactor van 1,1. 

 

Wandelementen van lichtbeton met gesloten structuur (LBG) 
De wandelementen voldoen aan NEN-EN 14992. 
 

De volumieke massa van is 2000 kg/m² (geconditioneerd bij 20° C en een relatieve vochtigheid van 50%). 
 

De karakteristieke druksterkte fck;kub bedraagt 28 N/mm² (LC 25/28). 
 

2.2.3 Verbindingen 

− Lasplaten en haakverbindingen conform NEN-EN 10025-1; 

− Aan lasplaten gelaste verankeringsstaven conform NEN-EN-ISO 17660-1;  

− Bouten/schroeven conform de in 1.2.4 van NEN-EN 1993-1-8 aangewezen normen. 

− C-metsel(lijm)mortels conform NEN-EN 998-2 dan wel C- of LC-betonmortels conform NEN-EN 206 en NEN 8005. 
 

Voor een nadere specificatie en eventuele toleranties wordt verwezen naar de Heembeton Product Instructies en Materiaal Specificaties(PIMS) 
en/of de Heembeton montage-instructie die op verzoek zijn te verkrijgen. 
 

2.3 SPECIFICATIE BOUWSYSTEEM 
 

2.3.1 Stabiliteit 

Categorie I en I+ 

− De stabiliteit in dwarsrichting van het (woon)gebouw wordt ontleend aan de dragende wanden. 

− De stabiliteit in langsrichting van het (woon)gebouw wordt in de regel ontleend aan de binnenspouwbladen in combinatie met de vloervelden, 
die als schijf fungeren. 

− De stabiliteit in langsrichting kan ook geheel of gedeeltelijk worden ontleend aan stabiliteitswanden, indien het binnenspouwblad ontbreekt of 
de sterkte of stijfheid daarvan ontoereikend is, of aan de verbinding van de dragende wand(en) aan de bekistingsplaatvloer met constructieve 
druklaag. 

− De schijfwerking van een vloerveld wordt tot stand gebracht door de langsvoegen tussen de plaatvloerelementen onderling en de 
plaatvloerelementen met het binnenspouwblad te vullen met zand-cementmortel en het vloerveld op de hoekpunten op te sluiten tussen 
dookconstructies, die de horizontale krachten kunnen overdragen. 
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Categorie II 

− De stabiliteit in dwarsrichting van het (woon)gebouw wordt ontleend aan de dragende wanden. 

− De stabiliteit in langsrichting van het (woon)gebouw wordt ontleend aan stabiliteitswanden en/of aan binnenspouwbladen of aan een per 
gebouw berekende stijve kernconstructie, in combinatie met de vloervelden, die als schijf fungeren. 

− De schijfwerking van een vloerveld wordt tot stand gebracht door de langsvoegen tussen de plaatvloerelementen te vullen met zand-
cementmortel, het aanbrengen van trekbanden in beide richtingen (al-dan-niet in de prefab elementen) en het vloerveld op de hoekpunten op 
te sluiten tussen dookconstructies. 

− De koppeling van de vloervelden in langsrichting van het (woon)gebouw ten behoeve van de belastingoverdracht naar een stijve kern of naar 
stabiliteitswanden vindt plaats door middel van berekende koppelingsstaven in de langsvoegen tussen de vloerelementen. 

Categorie III 

− De stabiliteit in dwarsrichting van het (woon)gebouw wordt ontleend aan de dragende wanden. 

− De stabiliteit in langsrichting van het (woon)gebouw wordt ontleend aan een per gebouw berekende stijve kernconstructie of aan 
stabiliteitswanden in combinatie met de vloervelden, die als schijf fungeren. 

− De schijfwerking van een vloerveld wordt tot stand gebracht door de langsvoegen tussen de plaatvloerelementen te vullen met zand-
cementmortel, het aanbrengen van trekbanden in beide richtingen (al-dan-niet in de prefab elementen) en het vloerveld op de hoekpunten op 
te sluiten tussen dookconstructies. 

− De koppeling van de vloervelden in de lengterichting van het (woon)gebouw ten behoeve van de overdracht van belastingen naar de stijve 
kern of naar stabiliteitswanden vindt plaats door middel van berekende koppelingsstaven in de langsvoegen tussen de vloerelementen. 

− Bij constructies die niet zijn ontworpen om buitengewone belastingen op te nemen, worden trekbanden  volgens 9.10 van NEN-EN 1992-1-1 
toegepast. 
 

2.3.2 Vloeren 

− Voor de berekening van de schijfwerking van vloervelden geldt voor de zuivere afschuifsterkte van de langsvoegen een rekenwaarde van 
0,05 N/mm2. Dit geldt ook voor de langsvoeg met de gevel die voorlangs de vloer steekt. 

− Voor de verankeringslengte van de koppelstaven in de langsvoegen geldt een lengte van 1,5 maal de berekende verankeringslengte volgens 
NEN-EN 1992-1-1 (NB). 

 
2.3.3 Dragende wanden 

− Een “dubbele” bouwmuurconstructie wordt geacht een ondeelbaar geheel te vormen, tenzij ook de fundering ter plaatse geheel gescheiden is 
aangelegd. 

− Bij het berekenen van wanden met een dikte < 100 mm dient voor de verticale belasting te worden uitgegaan van een beginexcentriciteit eo = 
15 mm. 

 
2.3.4 Stabiliteitswanden en binnenspouwbladen 

De wandelementen en binnenspouwbladen met een dikte van minimaal 90 mm worden zodanig toegepast dat zij de stabiliteitskrachten in 
combinatie met schijfwerking via het vloerveld afdragen. 
 

2.3.5 Beton 
Eventueel in het werk te storten beton dient te voldoen aan NEN-EN 206 en NEN 8005. 
 

2.3.6 Staal 
Eventueel betonstaal dat in het werk aangebracht wordt dient te voldoen aan NEN 6008. 
 

2.3.7 Niet constructieve voegafdichtingen  

Voegtype 1: Verticale voeg tussen (woning)scheidende wanden: 

 
 
Voegtype 2: Verticale voeg tussen niet dragend binnenspouwblad en dragende wand. 

 

Voegtype 3: Voeg tussen vloerelementen ter plaatse van dragende wand. 
Zie detail 6/7/14.  
Het kunststofschuim dient te borgen dat er geen contactbruggen vanuit de onderstopmortel kunnen ontstaan en dat geluidlekken voorkomen 
worden. 
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Voegtype 6: Aansluiting van scheidingswanden onderling of met wanden of bovenliggend vloerelement 
Zie details scheidingswanden. 

Voegtype 11: Verticale voeg tussen wanden, binnenspouwbladen, scheidingswanden. 

− Lijm met of zonder schroefverbinding 

− Flexibele afdichting met of zonder schroefverbinding 
 

2.3.8 Constructieve voegen: 

Voegtype 4: Horizontale voeg tussen binnenspouwbladen onderling (zie detail 10a). 

− Stapeling via cementvezelplaat volgens positie op cascotekening. 

− Indien t.p.v. de binnenspouwbladen de voeg niet door een cementgebonden voegvulling of dekvloer wordt afgedekt, kan deze voeg gevuld 
worden met een vulling die geen belasting overdraagt, tenzij op de casco-tekening nadrukkelijk is aangegeven dat het anders moet. 

Voegtype 5: Horizontale voeg bij geknipte (top)wand of binnenspouwblad 

− Lasplaatkoppeling: PE-band i.c.m. cementgebonden afwerking. 

− Lijmvoeg via lijm/expankoppeling: 

Voegtype 7: Verticale voeg tussen wanden, binnenspouwbladen. 

− Lijmvoeg via lijm/expankoppeling. 

Voegtype 8: Onderstopvoegen 

− Minimaal 20 mm 

− Binnenspouwbladen op de fundering en alle dragende wanden en stabiliteitswanden worden onderstopt. 

− Idem scheidingswanden. 

− Direct op elkaar dragende stabiliteitswanden, die kunnen voorkomen in categorie II en III, worden over de gehele lengte onderstopt. 

− Direct op elkaar dragende en doorgekoppelde wanden of binnenspouwbladen. 

− Plaatselijke onderbrekingen van onderstopvoegen zijn slechts toegestaan indien deze nadrukkelijk op de casco-tekeningen zijn aangegeven. 

Voegtype 9: Aansluiting binnenspouwblad of stab. wand met bovenliggend vloerelement 

− Minimaal 10 mm. 

− t.p.v. penanten onderstoppen tegen het bovenliggende vloerelement. 

− t.p.v. lateien van raam- en deursparingen kan deze voeg gevuld worden met een vulling die geen belasting overdraagt. 

− Op de vloer rustende stabiliteitswanden worden nabij de uiteinden tegen het bovenliggend vloerelement onderstopt, tenzij op de 
cascotekening anders is aangegeven. Indien de stabiliteitswand van dragende wand tot dragende wand loopt en daaraan is bevestigd; niet 
onderstoppen. 

Voegtype 10: Vloeroplegging 

− Bij categorie I en II worden de vloerelementen opgelegd op een drukverdelende laag bestaande uit vilt volgens de Heembeton montage 
instructie. 

− Voor inklemmingen bij gestapelde bouw zie detail 13/15. 
 

2.3.9 Constructieve verbindingen 
Las- en boutverbindingen, dookconstructies en wand- en eindwandverankeringen worden ten minste aangebracht op de plaatsen, die zijn 
aangegeven in detail. 
 
Lasverbinding op de bouwplaats te maken elektrische lasverbinding tussen twee elementen; hiervoor zijn 

lasplaten in de elementen ingestort en wordt op de bouwplaats een stalen verbindingsstuk 
(montage ijzer) toegepast. 

Boutverbinding op de bouwplaats te maken boutverbinding tussen twee elementen; hiervoor zijn in de elementen 
schroefhulzen of boutankers ingestort en wordt op de bouwplaats een stalen verbindingsstuk met 
bouten toegepast. 

Lijmverbinding op de bouwplaats te maken verbinding d.m.v. verlijming van de naad tussen twee elementen. Om 
de lijmverbinding te kunnen maken worden haakverbindingen toegepast tussen de elementen 
onderling. 

Schroefverbinding op de bouwplaats te maken verbinding d.m.v. het schroeven van twee elementen. In een aantal 
gevallen i.c.m. een koppelijzer. 

Dookconstructie op de bouwplaats te maken verbinding ten behoeve van het opsluiten van een vloerveld; hiervoor 
is in het element een schroefhuls of boutanker ingestort en wordt op de bouwplaats een bout 
ingedraaid, waarna het geheel in de vloer wordt gevuld met mortel. 

Wand- en/of 
binnenspouwblad-
verankering 

op de bouwplaats te maken verankering tussen wand en/of binnenspouwblad op vloer. Een stalen 
haakanker wordt door middel van een booranker op de vloer verankerd. 
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2.4 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT ONDERDELEN DIE NIET TOT HET BOUWSYSTEEM BEHOREN 

 
2.4.1 Algemeen 

Onverlet het gestelde in NEN-EN 1992 dienen, ten einde een goede gebouwconstructie te waarborgen, onderstaande regels in acht te worden 
genomen: 
 

2.4.2 Fundering 
Voldaan moet worden aan NEN-EN 1990 en NEN-EN 9997-1met betrekking tot ontwerp en uitvoering van de constructie. 
Het ontwerp dient mede door of namens Heembeton te worden geaccordeerd op: 

− De paalplaatsing ten opzichte van de systeemconstructie. 

− Constructieve verankeringen ten behoeve van het bouwsysteem. 

− Detaillering van de aansluitingen op de elementen van het bouwsysteem. 
 

2.4.3 Buitenbekledingen op systeemelementen 
Bij sterk dampremmende bekledingen is een geventileerde luchtspouw tussen het bekledingsmateriaal en de thermische isolatie van de 
gevelconstructie noodzakelijk, teneinde een droog milieu in de spouw te realiseren. 
Bij toepassing van buitengevelisolatiesystemen zonder een spouw, dienen deze te worden aangebracht conform de voorschriften van de 
desbetreffende systeemhouder/leverancier. Het thermisch-hygrisch gedrag dient mede of namens Heembeton te zijn goedgekeurd door een 
deskundige.  
 

2.4.4 Gevelkozijnen 
De randdetaillering van kozijnen dient te zijn afgestemd op de reeds in de fabriek aangebrachte verankeringsvoorzieningen; de afdichting is 
afgestemd op de oppervlaktekwaliteit van het aansluitvlak en de vereiste luchtdichtheid. 
 

2.4.5 Dakconstructie 
Indien voor de draagconstructie van een plat dak gebruik gemaakt wordt van de vloerelementen volgens dit attest, dient de thermische isolatie aan de 
buitenzijde te worden aangebracht. 
Indien voor platte of hellende daken een draagconstructie van derden wordt toegepast, behoort deze niet tot de bouwsysteemconstructie. De hieruit 
voortvloeiende belastingen op systeemonderdelen dienen echter wel in de systeemconstructie te worden verdisconteerd. Indien een dergelijke 
draagconstructie ook een gebouwstabiliteitsfunctie heeft, dienen de berekeningen van de koppelingen (bijvoorbeeld bij topgevels) door of namens 
Heembeton te worden goedgekeurd. 
 

2.4.6 Thermische isolatie 
Indien het casco wordt voorzien van een thermische schil die ten minste voldoet aan de eisen uit Bouwbesluit artikel 5.3, zal een ongewenste 
temperatuurbelasting worden voorkomen. 
 

2.4.7 Vloerafwerking 
De bovenzijde van vloervelden behoeft afwerking door middel van een met cement gebonden dekvloer of gelijkwaardig. Deze dekvloer is normaliter 
50 mm dik en bij woningscheidende vloeren ten minste 50 mm dik. Echter de minimale dikte mag 30 mm bedragen. De vloerafwerking op de begane 
grondvloer zodanig aanbrengen dat geen contactbrug ontstaat met de massieve woningscheidende wand(en). Op de eventuele dakvloer is geen 
dekvloer noodzakelijk. 
 

2.4.8 Installaties 
In elementen mogen geen sleuven of sparingen worden gemaakt, tenzij deze zijn aangegeven op de casco-tekening. 
Dit geldt niet voor geboorde sparingen kleiner dan 200 mm in de vloeren, waarbij dan geen voorspanwapening mag worden doorboord, tenzij dit door 
of namens Heembeton geaccordeerd is. 
 

2.4.9 Bevestigingen 
Boren in een wapeningszone dient vermeden te worden, tenzij de positie van de eventueel aanwezige hoofdwapening nauwkeurig is vastgesteld en 
ten opzichte van het boorgat voldoende dekking gewaarborgd is. 
Alvorens constructieve bevestigingen aan te brengen is overleg met Heembeton noodzakelijk. 
 

3. VERWERKING 
 

3.1 Algemeen 
De montage van het casco met inbegrip van de daarvoor benodigde maatvoering dient te worden uitgevoerd volgens de “Heembeton montage-
instructie”. een exemplaar hiervan is op verzoek te verkrijgen. 
 
Daarnaast dienen de verwerkingsvoorschriften zoals opgenomen in de attesten voor de geprefabriceerde vloeren, te worden aangehouden. Voor 
zover de verwerkingsvoorschriften een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de in dit attest gegeven prestaties zijn deze opgenomen als 
toepassingsvoorwaarden bij het betreffende onderwerp. Bij strijdigheid prevaleert de Heembeton montage-instructie. 
 

3.2 Afwerking 
Ter plaatse van de constructieve verbindingen wordt een cementgebonden afwerking toegepast. 
Deze cementgebonden mortel is vrij van kalk en iets terugliggend t.o.v. het omliggende beton. Indien een andere afwerking vereist is, wordt dit 
aangegeven op detail. 
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4. PRESTATIES 

Met het bouwsysteem kan worden voldaan aan de prestatie-eisen zoals genoemd in het Bouwbesluit. Het bouwsysteem maakt echter onderdeel 
uit van een totaal ontwerp. Diverse voorschriften in het Bouwbesluit hebben hoofdzakelijk betrekking op het ontwerp van een gebouw. Deze 
voorschriften dienen over het algemeen door of namens de opdrachtgever per project te worden beoordeeld. Derhalve worden deze voorschriften, 
in het kader van dit attest, niet beoordeeld. Het voldoen aan de prestatie-eisen zoals genoemd in deze voorschriften, behoort niet tot de 
verantwoordelijkheid van de leverancier van het bouwsysteem. 
 

4.1 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 
 

4.1.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie, BB afdeling 2.1 
Dat de bouwconstructie en de onderdelen van het casco voldoen aan genoemde afdeling van het Bouwbesluit wordt bepaald door middel van 
berekening conform NEN-EN 1992-1-1, NEN-EN 1520 en NEN-EN 1168, tenzij anders is aangegeven in dit attest en met inachtneming van de 
hierna genoemde toepassingsvoorwaarden. 
 
Dat de bouwconstructie en de onderdelen van het casco in staat zijn om bij buitengewone belastingcombinaties (zie NEN-EN 1990) 
voortschrijdende instorting te voorkomen, wordt bepaald door middel van berekening conform NEN-EN 1990, NEN-EN 1991-1-7 en  
NEN-EN 1992-1-1 of het toepassen van de trekbanden volgens 9.10 van NEN-EN 1992-1-1. 
 
Per project worden door of namens Heembeton berekeningen en tekeningen opgesteld, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de hiervoor 
genoemde afdeling uit het Bouwbesluit. 
 

Toelichting 
Onder bouwconstructie wordt conform het Bouwbesluit 2012 verstaan: "Onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te 
dragen". 
NEN-EN 1990 definieert constructie als: "Systematisch samenstel van met elkaar verbonden constructieve elementen ontworpen om 
belasting te dragen en voldoende stijfheid te verschaffen". 
Vervolgens definieert NEN-EN 1990 een constructief element als: "Fysisch goed te onderscheiden deel van een constructie, bijvoorbeeld een 
kolom, een balk/ligger, een plaat, een funderingspaal". 

 
Toepassingsvoorwaarden 
Zie artikel 2.3.1 t/ 2.3.4 van dit KOMO® attest. 

 
Sterkte van de bouwconstructie tegen wind (private eis) 
De niet-dragende binnenwanden zoals gespecificeerd in dit KOMO® attest zijn bestand tegen een gelijkmatig verdeelde belasting van minimaal 
0,6 kN/m² (inclusief belastingsfactor van Yt;q=1,3), zoals omschreven in BRL1003, indien de hoogte niet groter is dan 2.55 m. 
 
Sterkte van de bouwconstructie onder invloed van excentrische verticale belasting (private eis) 
De niet-dragende binnenwanden zoals gespecificeerd in dit KOMO® attest zijn bestand tegen een verticale excentrische belasting tot 400 kg, 
zoals omschreven in BRL 1003, indien de hoogte niet groter is dan 2.55 m. 
 
De niet-dragende binnenspouwbladen en de dragende binnen- en buitenwanden zoals gespecificeerd in dit KOMO® attest zijn bestand tegen een 
verticale excentrische belasting tot 400 kg, zoals omschreven in BRL 1001 respectievelijk 1008, indien de hoogte niet groter is dan 2,80 m. Indien 
de onafgesteunde hoogte groter is dan 2,80 m. dient door middel van een berekening te worden aangetoond, dat deze excentrische belasting kan 
worden opgenomen. 
 
Sterkte van de bouwconstructie tegen schokken (private eis) 
De niet-dragende binnenwanden zoals gespecificeerd in dit KOMO® attest zijn bestand tegen schokbelastingen, zoals omschreven in BRL 1003 
indien de hoogte niet groter is dan 2.55 m. 
 
De niet-dragende binnenspouwbladen en de dragende binnen- en buitenwanden zoals gespecificeerd in dit KOMO® attest zijn bestand tegen 
schokbelastingen, zoals omschreven in BRL 1001 indien de hoogte niet groter is dan 2.80 m. Indien de onafgesteunde hoogte groter is dan 2,80 
m. dient door middel van een berekening te worden aangetoond, dat deze schokbelasting kan worden opgenomen. 
 

4.1.2 Sterkte bij brand, BB afdeling 2.2 
Dat de brandwerendheid op bezwijken voldoet aan genoemde afdeling uit het Bouwbesluit is bepaald overeenkomstig NEN-EN 1992-1-1(NB) en 
NEN-EN 1992-1-2(NB). De hierna gegeven toepassingsvoorbeelden voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Op grond van berekening conform NEN-EN1992-1-2(NB) is de brandwerendheid op bezwijken van de gespecificeerde wanden bepaald (zonder 
eventuele afwerkingen). Deze berekende brandwerendheid is aangegeven in onderstaande tabel afhankelijk van de in dit attest onderscheiden 
toepassingen. 
 
Tabel 1 - Brandwerendheid op bezwijken 

Categorie I   (≥ 30 min.) I+   (≥ 60 min.) II   (≥ 90 min.) III   (≥ 120 min.) 

Wanddikte 100 mm ≥ 60 min. ≥ 60 min. - - 

Wanddikte 150 mm, éénzijdig ≥ 120 min. ≥ 120 min. ≥ 120 min. ≥ 120 min. 

Wanddikte 220 mm ≥ 120 min. ≥ 120 min. ≥ 120 min. ≥ 120 min. 

 
Voor vloeren en de daarin toegepaste raveelconstructies wordt verwezen naar de betreffende attesten. 
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4.1.3 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie BB afdeling 2.8 

De gespecificeerde niet-geïsoleerde wanden, -binnenspouwbladen en -vloeren voldoen aan beide zijden aan brandklasse A1 respectievelijk A1fl 
volgens NEN-EN 13501-1.  
De geïsoleerde wanden, binnenspouwbladen en vloeren voldoen aan de binnenzijde aan brandklasse A1 respectievelijk A1fl volgens NEN-EN 
13501-1. 
 

Toepassingsvoorwaarden 
Indien een staalconstructie onderdeel uitmaakt van het casco, dient door of namens de opdrachtgever te worden bepaald (en uitgevoerd) of 
deze staalconstructie dient te worden voorzien van een brandwerende bekleding om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. 

 
4.1.4 Beperking van ontwikkeling van brand en rook, BB afdeling 2.9 

De bijdrage tot de brandvoortplanting (aan de bovenzijde) van de gespecificeerde vloeren, inclusief afwerklaag, voldoen aan brandklasse A1fl en 
rookklasse s1fl volgens NEN-EN 13501-1. 
De bijdrage tot de brandvoortplanting van de gespecificeerde ongeïsoleerde wanden en binnenspouwbladen, voldoen aan brandklasse A1 en 
rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1. 
De bijdrage tot de brandvoortplanting van de gespecificeerde geïsoleerde wanden en binnenspouwbladen, voldoet aan de binnenzijde aan 
brandklasse A1 en rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1. 

 
Toepassingsvoorwaarden 
Eventuele afwerkingen, het buitenspouwblad, buitenbekleding en/of buitengevel-isolatiesysteem dienen te voldoen aan de genoemde afdeling 
van het Bouwbesluit en dienen door of namens de opdrachtgever op dit aspect te worden beoordeeld.  

 
4.1.5 Beperking van uitbreiding van brand, BB afdeling 2.10 

Dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen een brandcompartiment en een 
ander brandcompartiment, een besloten ruimte waardoor een van rook en brandgevrijwaarde vluchtroute voert, en een niet besloten 
veiligheidstrappenhuis, zoals gesteld in genoemde afdeling uit het Bouwbesluit, moet door of namens de opdrachtgever per project worden 
bepaald overeenkomstig NEN 6068. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de in tabel 2 gegeven brandwerendheid met betrekking tot de 
scheidende functie van de omschreven constructies. 
 

Toepassingsvoorbeelden 
Bij de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag dient te worden uitgegaan van de in tabel 2 gegeven 
brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van de wanden en de vloeren, bepaald door middel van berekening 
overeenkomstig NEN-EN 1992-1-2 (NB). 

 
Tabel 2 - Brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie (exclusief afwerklagen). 

Omschrijving constructie Brandwerendheid m.b.t. scheidende functie 

Dubbele bouwmuur  90mm 

Binnenspouwblad  90mm 

(Woning)-scheidende vloeren 

 90 min. 

 60 min. 

 60 min. 

 
4.1.6 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook, BB afdeling 2.11 

Dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een subbrandcompartiment of een 
beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment, zoals gesteld in genoemde afdeling uit het Bouwbesluit, 
moet door of namens de opdrachtgever per project worden bepaald overeenkomstig NEN 6068. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de in 
tabel 2 gegeven brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van de omschreven constructies. 
 

Toepassingsvoorbeelden 
Bij de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, dient te worden uitgegaan van de in tabel 2 gegeven brandwerendheid 
met betrekking tot de scheidende functie van de wanden en de vloeren.  

 
4.1.7 Vluchtroutes, BB afdeling 2.18 

Door of namens de opdrachtgever dient per project te worden beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
 

4.1.8 Hulpverlening bij brand, BB afdeling 2.13 
Door of namens de opdrachtgever dient per project te worden beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
 

4.1.9 Hoge en ondergrondse gebouwen, BB afdeling 2.14 
Door of namens de opdrachtgever dient per project te worden beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
 

4.1.10 Inbraakwerendheid, BB afdeling 2.15 
Door of namens de opdrachtgever dient per project te worden beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
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4.2 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 

 
4.2.1 Bescherming tegen geluid van buiten, BB afdeling 3.1 

Met het Heembeton bouwsysteem kan een karakteristieke geluidwering van de totale uitwendige scheidingsconstructies worden bereikt zoals 
bedoeld in NEN 5077 van ten minste 20 dB(A). 
 
De waarden van de totale geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie hangt af van de totale constructie, dus ook van de onderdelen 
beglazing, ventilatievoorzieningen, etc. Om de geluidwering te bepalen dient een meting uitgevoerd te worden op de totale uitwendige 
scheidingsconstructie, wanneer het gebouw opleveringsgereed is.  
 
Op basis van onder andere NPR 5272 “Geluidwering in gebouwen – Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de 
geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3” kan de geluidwering per project vooraf voorspeld worden. 
 

4.2.2 Bescherming tegen geluid van installaties, BB afdeling 3.2 
Of voldaan wordt aan de in genoemde afdeling gestelde eisen dient te worden bepaald conform NEN 5077. 
 

Toepassingsvoorwaarden 
Voor adequate voorzieningen ter beperking van geluidsoverlast van de in bovenvermelde afdeling genoemde installaties zie NPR 5072 t/m 
5075. 

 
4.2.3 Beperking van galm, BB afdeling 3.4 

Door of namens de opdrachtgever dient per project te worden beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
 
Voor het berekenen van de hoeveelheid absorptie conform NEN 5078 of NEN EN 12354 deel 6, kan voor de betonnen oppervlakken gerekend 
worden met de volgende waarden: 250 Hz: 0,01; 500 Hz: 0,02; 1000 Hz: 0,02 en 2000 Hz 0,03. 
Deze getallen zijn ontleend aan NPR 5071. 
 

4.2.4 Geluidwering tussen ruimten, BB afdeling 3.4 
Het Heembeton Bouwsysteem voldoet aan de eisen met betrekking tot het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil (DnT,A,k) en het contact-
geluidniveau (LnT,A) zoals hieronder aangegeven, als voldaan wordt aan de navolgende toepassingsvoorwaarden. 
 

Tabel 3 - Toepassingsvoorwaarden woningscheidende vloeren en wanden(DnT,A,k  52 dB en LnT,A ≤ 54 dB) 

  

Detail 

massa vloer1) 

 800 kg/m² 
massa vloer  500 kg/m² 
(excl. afwerkvloer) 

massa vloer  400 kg/m² 
(excl. afwerkvloer) 

Woongebouwen: 

Massieve wand  250 mm 

 

(vol.massa  2385 kg/m3) 

 

 

13/15/ 

18/22 

voldoet voldoet i.c.m. een verend 
opgelegde c.q. zwevende 

dekvloer met een Llin  10 dB.2) 

voldoet i.c.m. een verend opgelegde c.q.  

zwevende dekvloer met een Llin  13 dB. 2) 

8/9 
voldoet i.c.m. een begane grondvloer (incl. afwerkvloer) met een massa  350 kg/m²; er is geen 
geluidstechnische ontkoppeling nodig 

10 
de aansluitende gevel of binnenspouwblad dient een massa te hebben  170 kg/m² → dikte  90 
mm 

 

voor de aansluiting van een plat dak bestaande uit een kanaalplaatvloer of massief beton, geldt dat 

een massa  300 kg/m2 inclusief afwerklagen; de aansluiting op de (woning)scheidende wanden 
dient dan te zijn uitgevoerd zoals bij de verdiepingsvloer. 

Eengezinswoningen: 
Dubbele ankerloze bouwmuur3) 

→2 *  100 mm  
 

(vol.massa  2385 kg/m3) 

 

14/17/

21 

voldoet bij massa van niet-woningscheidende vloeren  400 kg/m² 

6/7 
voldoet bij een begane grondvloer (incl. afwerkvloer) met een massa  300 kg/m² i.c.m. 
geluidstechnische ontkoppeling4) 

 

voor de aansluiting van een plat dak bestaande uit een kanaalplaatvloer of massief beton, geldt dat 

een massa  250 kg/m2 inclusief afwerklagen; de aansluiting op de (woning)scheidende wanden 
dient dan te zijn uitgevoerd zoals bij de verdiepingsvloer. 

1) inclusief de afwerkvloer. Voor de afwerkvloer kan volgens NPR 5070 worden gerekend met een volumieke massa van 1900 kg/m³ voor 
zandcementvloeren en 2200 kg/m³ voor anhydrietvloeren 

2) de Llin-waarde dient bepaald te worden volgens NEN-ISO 140-8 en NPR 5079. 
3) de spouwbreedte dient te worden ontworpen op ten minste 40 mm om te voorkomen dat er contactbruggen ontstaan tussen de beide 

spouwbladen. In de praktijk kan het voorkomen dat de spouwbreedte enigszins varieert, essentieel is daarbij dat er geen contactbruggen ontstaan 
(zie voegtype 3) 

4) hier mag van afgeweken worden indien betreffende KOMO®-attest-met-productcertificaat anders aangeeft 
 
Aansluiting separatiewanden (verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie) 
Door of namens de opdrachtgever dient per project te worden beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
De separatiewanden bedoeld in genoemde afdeling van het Bouwbesluit maken geen deel uit van het bouwsysteem. Hiervoor wordt verwezen naar 
NPR 5070. Het volgende dient minimaal in acht te worden genomen: 

− De aansluiting van separatiewanden dient altijd flexibel te worden uitgevoerd bij massieve woningscheidende wanden en dragende binnen- en 
tussenwanden, alsook de plafondzijde van (woning)scheidende vloeren  
Als flexibele aansluitingen kunnen worden aangemerkt, bijvoorbeeld:  

− een kunststof U-profiel met elastisch band (voorgecomprimeerd band of neopreen band)  

− PUR-schuim of EPS in combinatie met flexibele ankers (zie ook NPR 5070). 
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4.2.5 Wering van vocht, BB afdeling 3.5  

Scheidingsconstructies zoals bedoeld in genoemde afdeling uit het Bouwbesluit uitgevoerd met onderdelen van het Heembeton bouwsysteem zijn 
waterdicht, bepaald overeenkomstig NEN 2778 en de specifieke luchtvolumestroom van de begane grondvloer is niet groter dan 20.10-6m3/(m2.s) 
bepaald overeenkomstig NEN 2690 met inachtneming van de hierna volgende toepassingsvoorwaarden. 
 

Toepassingsvoorwaarden 
Verticale uitwendige scheidingsconstructies dienen te worden opgebouwd uit de Heembeton binnenspouwbladen, zoals gespecificeerd in dit 
KOMO® attest en te worden voorzien van een buitenbekleding bestaande uit een buitenspouwblad, of dergelijke, uitgevoerd in 
overeenstemming met NPR 2652 en de daarin aangegeven voorwaarden.  

 
Wateropname 
Per project dient door of namens de opdrachtgever te worden bepaald of voldaan wordt aan de gestelde eisen ten aanzien van de wateropname 
zoals bedoeld in NEN 2778, afhankelijk van de afwerking van de toilet- of badruimte. Bij toepassing van betonconstructies in een toilet- en/of 
badruimte zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om te voldoen aan de maximale gemiddelde wateropname zoals bepaald volgens NEN 
2778. 
 
Temperatuurfactor 

Van alle relevante details zoals opgenomen in dit attest is de temperatuurfactor van de binnenoppervlakte f2d  0,65 berekend conform NEN 2778, 

met als uitgangspunt de vereiste thermische isolatie Rc-waarde  3,5 m2K/W voor uitwendige scheidingsconstructies en begane grondvloeren. 
Deze thermische schil van de gevel dient doorgezet te worden voor de vloerrand van de begane grondvloer tot minimaal 60 mm boven 
funderingsniveau. Indien van de details, zoals weergegeven in dit attest, wordt afgeweken dient de f-factor nader te worden beoordeeld. 
 

Tabel 4 – Overzicht combinatie aansluitdetails met een temperatuurfactor f3D  0,65 

Detail f3D  0,65 Voorwaarden 

1 voldoet i.c.m. detail 3  

1 voldoet i.c.m. detail 5 Geen maatregelen indien: 

isolatie d ≥ 150 en D ≤ 0,034 

isolatie d ≥ 120 en D ≤ 0,026 

2a voldoet i.c.m. detail 4  

28 voldoet i.c.m. detail 29  

 
4.2.6 Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling, BB afdeling 3.9 

Bij de afgifte van dit attest was alleen een Ministeriele regeling van kracht, betrekking hebbende op de beperking van de aanwezigheid van 
formaldehyde. In de onderdelen van het Heembeton casco is dit niet aanwezig. 
 

4.2.7 Bescherming tegen ratten en muizen, BB afdeling 3.10 
Indien het casco wordt uitgevoerd conform de in dit attest opgenomen verwerkingsvoorschriften en bijbehorende details van de uitwendige 
scheidingsconstructies (met name de voegafdichtingen) komen er geen onafsluitbare openingen voor die breder zijn dan 0,01 m. 
 

Toepassingsvoorwaarden 
Door of namens de opdrachtgever dient te worden nagegaan of de niet tot het bouwsysteem behorende onderdelen, zoals fundering, begane 
grondvloer, kruipruimte, leidingdoorvoeren, buitenspouwbladen, dakconstructies, e.d. aan betreffende eisen voldoen. 
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4.3 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU, NIEUWBOUW 

 
4.3.1 Energiezuinigheid, BB afdeling 5.1 

Per project dient door of namens de opdrachtgever te worden nagegaan of aan de gestelde eis met betrekking tot de energieprestatiecoëfficiënt 
voor woonfuncties bepaald overeenkomstig NEN 7120 wordt voldaan. 
 
Thermische isolatie 
Per project moet worden nagegaan of voldaan wordt aan de gestelde eisen ten aanzien van de thermische isolatie bepaald overeenkomstig NEN 

1068 (Rc  3,5 m2K/W en U ≤ 1,65 W/m²K). De aansluitingen van de systeemonderdelen zijn zodanig, dat met in de fabriek óf tijdens de 
uitvoering of achteraf aangebrachte isolatiematerialen aan de gestelde eisen kan worden voldaan.  
 

Toepassingsvoorwaarden 

− De binnenspouwbladen moeten door of namens de opdrachtgever tijdens de bouwfase worden voorzien van de vereiste thermische 
isolatie. 

− De platdakconstructie uitgevoerd van beton of ander steenachtig materiaal dient door of namens de opdrachtgever aan de bovenzijde te 
worden voorzien van de vereiste thermische isolatie.  

− Houtachtige dakconstructies, zowel plat als hellend, dienen eveneens te worden voorzien van de vereiste thermische isolatie (zie hiervoor 
de betreffende KOMO®-attesten-met-productcertificaat). 

 
Luchtvolumestroom 
Per project dient door of namens de opdrachtgever te worden nagegaan of aan de gestelde eis met betrekking tot de luchtvolumestroom van het 
totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie wordt voldaan.  
 

Toepassingsvoorwaarden 

− Het casco dient te worden verwerkt conform de in dit attest genoemde voegomschrijvingen en -details én de Heembeton montage 
instructie. 

− De onderdelen die niet tot het systeem behoren, zoals de buitenbekleding van het casco, etc. dienen zorgvuldig te worden verwerkt zodat 
geen lekkage van lucht op kan treden. 

 
Toelichting 
De luchtdoorlatendheid is hoofdzakelijk afhankelijk van de uitvoering van de begane grondvloer, de afwerking van het casco, zoals het 
buitenspouwblad, kozijnen, dakconstructie, dakdoorvoeren en het ventilatiesysteem van het gebouw. Verwacht mag worden dat indien de 
details worden uitgevoerd zoals aangegeven in dit attest, betrekking hebbende op de systeemonderdelen, de invloed op de 
luchtvolumestroom klein zal zijn. 
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5. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 
5.1 Inspecteer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of: 

- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 

5.2 Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie. 
 

5.3 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- CRH Structural concrete B.V. 

en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
 

5.4 Neem de onder “prestaties” genoemde toepassingsvoorwaarden in acht. 
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6. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 

In BRL 0902 vermelde documenten1) 
BRL 1001 Niet dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen 
BRL 1003 Niet-dragende binnenwanden 
BRL 1008 Dragende binnen- en buitenwanden 
BRL 2813 Bouwelementen van beton 
NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden 
NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen – Meetmethode 
NEN 2690 Luchtdoorlatendheid van gebouwen – Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning 
NEN 2778 Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden 
NEN 5077 Geluidwering in gebouwen – Bepalingsmethoden voor de grootheden geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, 

luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd 
NEN 5087 Inbraakveiligheid van woningen – Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen 
NEN 5096 Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en 

beproevingsmethoden 
NEN 6061 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen 
NEN 6063 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken 
NEN 6068 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten 
NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode 
NEN-EN 1520 Geprefabriceerde versterkte elementen van lichtbeton met open structuur met structurele of niet-structurele versterking 
NEN-EN 1990 Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief nationale bijlage 
NEN-EN 1991-1-1 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1: Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigengewicht en 

opgelegde belastingen voor gebouwen, inclusief nationale bijlage 
NEN-EN 1991-1-2 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand, inclusief nationale bijlage 
NEN-EN 1991-1-3 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting, inclusief nationale bijlage 
NEN-EN 1991-1-4 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting, inclusief nationale bijlage 
NEN-EN 1991-1-5 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-5: Algemene belastingen – Thermische belasting, inclusief nationale bijlage 
NEN-EN 1991-1-7 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en 

ontploffingen, inclusief nationale bijlage 
NEN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen, inclusief 

nationale bijlage 
NEN-EN 1992-1-2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van 

constructies bij brand, inclusief nationale bijlage 
NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 

brandgedrag 
NEN-EN 12354-6 Geluidwering in gebouwen – Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van 

bouwelementen – Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten 
NEN-EN 14992 Vooraf vervaardigde betonproducten - Wandelementen 

1)  Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0902 
De vermelde BRL’s zijn in de juiste versie beschikbaar via de website van Kiwa www.kiwa.nl. 

 
Niet in BRL 0902 vermelde documenten2) 
BRL 0902 Bouwsystemen met een draagconstructie van constructief beton 
NEN-EN 998-2 Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel 
NEN 3682 Maatcontrole in de bouw. Algemene regels en aanwijzingen. 
NEN 3868 Voorspanstaal.  
NPR 5070 Geluidwering in woongebouwen. Voorbeelden van wand- en vloerconstructies. 
NPR 5072 Geluidwering in woongebouwen. Luchtafvoersystemen. 
NPR 5073 Geluidwering in woongebouwen. Liftinstallaties. 
NPR 5074 Geluidwering in woongebouwen. Centrale-verwarmingsinstallaties met radiatoren of conv. 
NPR 5075 Geluidwering in woongeb.. Sanitaire toestellen en installaties voor de aan- en afvoer van water. 
NEN 6000 Modulaire coördinatie voor gebouwen. 
NEN 6008 Betonstaal. 
NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen. Bepalingsmethode. 
NEN 9997-1 Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels 
NEN-EN 10025-1 Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden 
NEN-EN-ISO17660 Lassen - Lassen van betonstaal - Deel 1: Belaste lasverbindingen 

2) Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar www.NEN.nl. 

 

7. TEKENINGBLADEN 
 
7.1 ALGEMEEN 

− Voor de specificaties van de montagematerialen wordt verwezen naar de Heembeton montage-instructie. 

− Maaiveldniveau, voor alle situaties, op -125 mm t.o.v. peil. 

− Maat fundering tot bovenkant onafgewerkte ruwe vloer ≥ 320 mm. 
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7.2 OVERZICHTSTEKENINGEN EN PRINCIPEDETAILS 

 
7.2.1 Bouwkundig 
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* Indien geen EPS-blokken in de onderhoeken van de eindwand, dan onderstaande Rc-waarden voor 

kop- en langsgevel aanhouden.  

 

 Dikte langsgevel 

Dikte kopgevel 150 mm 120 mm 100 mm 

200 mm Rc=4,5 Rc=4,0 Rc=4,0 

150 mm Rc=4,0 Rc=3,5 Rc=3,5 

Uitgangspunt: isolatie mag tot 60 mm vrij van de fundering  
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7.2.2 Kozijnaansluitingen 

 

 

MET OPSTORT 
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7.2.3

 Constructief 

 

 

 

 

MET OPSTORT 

MET OPSTORT 
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