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Voorwoord Kiwa 

Deze Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van 
Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van Buizen van PE, 
fabrieksmatig gevouwen, ten behoeve van de renovatie van leidingen voor het 
transport van drinkwater zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de 
uitvoering van certificatie en stelt zonodig deze Beoordelingsrichtlijn bij. Waar in 
deze Beoordelingsrichtlijn sprake is van “College van Deskundigen” is daarmee 
bovengenoemd college bedoeld. 
 
Deze Beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het 
Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, waarin de algemene spelregels van Kiwa 
bij certificatie zijn vastgelegd. 
Deze BRL moet tenminste iedere 5 jaar door het beherende College van Deskundigen 
CWK opnieuw worden vastgesteld doch uiterlijk voor 01-02-2017. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij 
de behandeling van een aanvraag, en de instandhouding van een productcertificaat 
voor buizen van PE, fabrieksmatig gevouwen, ten behoeve van de renovatie van 
leidingen voor het transport van drinkwater.  
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 558 d.d02-07-1996 en WB 01-05-2001. 
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven 
verliezen hun geldigheid niet. 
 
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden is Kiwa gebonden aan de eisen, als 
opgenomen in NEN-EN 45011 die in het hoofdstuk “Afspraken over de uitvoering 
van certificatie” zijn vastgelegd. 

1.2 Toepassingsgebied 
De PE-buizen volgens deze BRL zijn toepasbaar voor de renovatie van alle soorten 
drinkwaterleidingsystemen buitenshuis, die bestemd zijn voor het transport van 
(drink)water met een maximum temperatuur van 40 °C. Of voor dergelijke 
leidingsystemen wanneer die zijn aangelegd in ruimten met een 
omgevingstemperatuur van dezelfde waarde. De reductiefactoren van toepassing bij 
temperaturen van 20 °C en hoger zijn vermeld in 1.2.1. 

 
De buizen volgens deze BRL zijn geschikt voor gebruik als onafhankelijke 
renovatiebuizen, dat wil zeggen: er wordt geen rekening gehouden met een eventuele 
ontlastende invloed van de bestaande leiding.  

1.2.1 Reductiefactoren voor temperaturen hoger dan 20 °C 
Tabel 1 reductiefactoren voor hogere temperaturen 
 

Materiaal Reductie factor voor het   temperatuur bereik 
van: 
 

20 C tot 25 

C 

26 C tot 30 

C 

31 C tot 35 

C 

PE 80 & PE 
100 

0,9 0,81 0,72 

 

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.  
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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 
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 Kwaliteitsverklaring 
De op basis van deze BRL af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als 
Kiwa-productcertificaat. 
Het model van deze kwaliteitsverklaring is als bijlage bij deze BRL opgenomen. 
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2 Terminologie 

2.1 Definities 
In deze beoordelingsrichtlijn zijn de volgende termen en definities van toepassing: 

 Beoordelingsrichtlijn: de in het College van Deskundigen gemaakte afspraken 
over het onderwerp van certificatie. 

 College van Deskundigen: het College van Deskundigen “CWK”; 

 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. 

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

 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 Kiwa zal worden uitgevoerd. 

 
Opmerking 

In de onderzoeksmatrix is samengevat welk onderzoek zal worden 
uitgevoerd door Kiwa bij de toelating en bij controles, en met welke 
frequentie het controleonderzoek zal worden uitgevoerd. 

 

 Productcertificaat: een document waarin Kiwa verklaart dat een product bij 
aflevering geacht wordt te voldoen aan de in het certificaat vastgelegde 
productspecificatie. 

 Leidingwater (bron NEN 1006): water, bestemd om te drinken, te koken, voedsel 
te bereiden of andere huishoudelijke doeleinden 

 Close fit: de eindsituatie van de buis. De buitenzijde van de eindbuis en de 
binnenzijde van de bestaande buis hebben contact, waarbij alleen relatieve 
beweging door krimp/uitzetting toegestaan is. 

 Eindbuis: de eindsituatie van de buis (close fit) , bereikt door verhoogde 
inwendige druk en temperatuur. De buis verlaat in gevouwen toestand de 
fabriek en wordt pas rondgemaakt na installatie in de grond. 

 Gerenoveerd leidingsysteem: het bestaande leidingsysteem, met daarin de 
renovatiebuis. 

 Gevouwen buis: het eindproduct na fabricage, die na inbrengen in de te 
renoveren buis wordt teruggevormd. 



 

Beoordelingsrichtlijn BRL-K588 

© Kiwa N.V.                                           - 8 -                                                              01-02-2012  

 

3 Procedure voor het verkrijgen van een 
kwaliteitsverklaring 

3.1 Toelatingsonderzoek 
Het uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze 
beoordelingsrichtlijn opgenomen (product)eisen 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. 

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 eisen opgenomen, waaraan Product moet voldoen, evenals 
de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan.  
 

4.2 Toxicologische eisen 
Producten en materialen die in contact (kunnen) komen met water, drinkwater of 
warm tapwater mogen geen stoffen afgeven in hoeveelheden die schadelijk kunnen 
zijn voor de gezondheid van de consument of anderszins de drinkwaterkwaliteit 
aantasten. Daartoe dienen de producten of materialen te voldoen aan de 
toxicologische, microbiologische en organoleptische eisen die zijn vastgelegd in de 
van kracht zijnde “Ministeriële Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm 
tapwatervoorziening” (gepubliceerd in de Staatscourant). Dit betekent dat de 
procedure voor het verkrijgen van een erkende kwaliteitsverklaring, zoals bedoeld in 
de vigerende Regeling, met positief resultaat dient te zijn afgerond. 
 

Producten of materialen, die zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring, afgegeven 
door bijvoorbeeld een buitenlandse certificeringsinstelling, mogen ook in Nederland 
worden toegepast, mits deze kwaliteitsverklaring door de Minister gelijkwaardig is 
verklaard aan de kwaliteitsverklaring zoals bedoeld in de Regeling.. 

4.3 Eisen die gelden voor de PE grondstof 
Hiervoor gelden de eisen volgens BRL-K17105, hoofdstuk 3.5 , met uitzondering van 
de smeltindex MFR. 
Voor de smeltindex geldt tabel 2: 
Tabel  2 : MFR bereik 

aspect Eis testmethode 

Smeltindex groepen T003: 0,1 – 0,4 
T005: 0,04 – 0,7 
T010: 0,7 – 1,3 
T020: 1,3 – 30,0 

ISO 4427 

 
De eisen gelden voor de PE* grondstof, bemonsterd direct vóór de extruder. 
De eisen gelden alleen voor zwarte buis.  

4.3.1 Eisen voor te hergebruiken materiaal 
De producent mag alleen gebruik maken van ongebruikt, schoon, gemalen PE-
materiaal mits afkomstig uit eigen productie.  
De producent dient aan te tonen dat de mechanische eigenschappen van de buizen 
die uit of met het hergebruikte materiaal zijn vervaardigd, voldoen aan de eisen uit 
deze BRL.  

                                                      

 

 Een kwaliteitsverklaring afgegeven door een onafhankelijke certificeringsinstelling in een andere lidstaat 

van de Europese Unie dan Nederland of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende 
de Europese Economische Ruimte, is gelijkwaardig aan een erkende kwaliteitsverklaring, voorzover naar 
het oordeel van de Minister uit de eerstgenoemde kwaliteitsverklaring blijkt dat voldaan wordt aan ten 
minste gelijkwaardige eisen als bedoeld in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm 
tapwatervoorziening. 
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De producent moet van het hergebruik aantekening houden, zodanig dat de 
betreffende buizen voor de keurende instantie herkenbaar zijn. 

4.4 Langeduursterkte van het materiaal 
Hiervoor geldt de eis conform BRL-K17501, 4.8 tabel 10 (ISO 9080). 

4.5 Eisen voor de gevouwen buis 

4.5.1 Algemeen 
De gevouwen buis moet in lijn tijdens het fabricageproces worden gemaakt.  
De specifieke, systeem gebonden aspecten zijn per fabrikant in het I.K.B. vastgelegd. 

4.5.2 Uiterlijk 
De gevouwen buis moet zowel in als uitwendig glad en gaaf zijn, vrij van blazen, 
groeven of andere fouten. In het materiaal mogen geen verontreinigingen of holten 
aanwezig zijn.  

4.5.3 Afmetingen 
De gemeten wanddikte moet groter of gelijk aan en zijn na vorming tot eindbuis.  
De vorming tot eindbuis vindt plaats door middel van een warmtebehandeling 
volgens 5.1.1. 
Indien de fabricage diameter (dv) gebruikt wordt moet deze bepaald worden  
volgens 5.1.2. 
 
Opmerking: De gevouwen buis vertoont wanddikteverschillen ten gevolge van het 
fabricageproces. In het bijzonder ter plekke van de kleinste kromtestraal bevindt zich 
een relatief geringe wanddikte in de gevouwen buis. 
Dit verschijnsel is acceptabel, zo lang de gevouwen buis tijdens de opronding weer 
een gelijkmatige verdeling van de wanddikte verkrijgt. 

4.5.4 Terugvormen door warmtebehandeling 
De hoogte h, uitgedrukt in procenten van de geproduceerde buitendiameter, (zie 
figuur 1) van een buis-monster moet na verwarming minimaal 70 % bedragen geldig 
voor buizen vervaardigd van PE80 en 65 % geldig voor buizen vervaardigd van 
PE100. De warmtebehandeling moet plaatsvinden volgens punt 5.1.1. De 
beproevingsmethode is in overeenstemming met 5.1.3. 

4.5.5 Axiale krimp 
De lengte van een buismonster mag na verwarming niet meer dan 5% veranderen. De 
warmtebehandeling moet plaatsvinden volgens punt 5.1.1. De beproevingsmethode 
is overeenkomstig 5.1.4. 

4.5.6 Rek bij breuk in omtreksrichting 
De rek bij breuk kan of vanuit de gevouwen of vanuit de eindbuis worden bepaald. 
De rek bij breuk van een proefstrook uit de gevouwen buis moet > 250% bedragen. 
De bepaling van de rek bij breuk moet plaatsvinden volgens punt 5.1.5. 

4.6 Eisen voor de eindbuis 

4.6.1 Algemeen 
Voor het bepalen van de eigenschappen van de eindbuis moet gebruik worden 
gemaakt van buismonsters die volgens een gesimuleerde praktijkmethode zijn 
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gevormd ter grootte van de nominale buisdiameter. 
De gesimuleerde praktijkmethode wordt per fabrikant vastgelegd in het I.K.B. 

4.6.2 Uiterlijk 
De eindbuis moet zowel in als uitwendig glad en gaaf zijn, vrij van blazen, groeven of 
andere fouten die ontstaan zijn door het vervormen. In het materiaal mogen geen 
verontreinigingen of holten aanwezig zijn. 
Geringe axiale onregelmatigheden, zonder scherpe kanten, zijn toegelaten. 
Hierbij geldt dat ter plaatse van deze onregelmatigheden de minimale wanddikte 
volgens tabel 3 niet onderschreden mag worden.  

4.6.3 Afmetingen en toelaatbare maatafwijkingen 
De afmetingen moeten voldoen aan tabel 3. 
Tabel 3 – Standaard afmetingen van de buis 
 

dn (mm) Wanddikte e (mm) 

Drukklasse reeksen 

SDR 26 
 

SDR 17 
 

Nominale druk (bar) 

5,0 1) 
6,3 2) 

8,0 1) 
10,0 2) 

Min 
 

Max Min Max 

100 3,9 4,5 5,9 6,7 

125 4,8 5,5 7,4 8,4 

150 5,8 6,6 8,9 10,0 

200 7,7 8,7 11,9 13,3 

225 8,6 9,7 13,4 15,0 

250 9,6 10,8 14,8 16,5 

300 11,6 13,0 17,7 19,5 

350 13,5 14,9 20,6 22,9 

400 15,3 17,1 23,7 26,3 

 
1) voor buizen van PE 80. 
2) voor buizen van PE 100. 

 
Opmerking: Deze tabel bevat slechts standaards afmetingen. Overige en afwijkende 
afmetingen zijn per fabrikant vastgelegd in het I.K.B. 

4.6.4 thermische stabiliteit 
Na beproeving volgens punt 5.4.6 moet de oxidatieve inductietijd (OIT) meer dan 20 
minuten zijn bij een beproevingstemperatuur van 200 °C. 

4.6.5 Weerstand tegen inwendige waterdruk 
Bij beproeving van de weerstand tegen inwendige waterdruk overeenkomstig punt 
5.4.5 moeten de buizen de condities volgens tabel 4 kunnen weerstaan. 
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Tabel 4 – Beproevingscondities voor de bepaling van de weerstand tegen inwendige 
waterdruk. 
 

Type PE Tangentiële 
1) 

N/mm2 

Beproevings-
temperatuur °C 

Duur van de 
beproeving (≥) h 

PE 80 10,0 20 100 

4,6 80 165 

4,0 80 1000 

PE 100 12,4 20 100 

5,5 80 165 

5,0 80 1000 

 
1) Zie BRL K-17501 

4.6.6 Smeltindex 
De smeltindex van de eindbuis mag niet meer dan 30% van de smeltindex van het 
granulaat afwijken. Beproevingsmethode volgens punt 5.4.4. 

4.6.7 Rek bij breuk 
De rek bij breuk kan of vanuit de eindbuis of vanuit de gevouwen buis worden 
bepaald. Bij beproeving overeenkomstig punt 5.4.3 moeten de gemeten waarden van 
de rek bij breuk van een proefstuk minimaal 350% bedragen.  

4.6.8 Radiale krimp 
Bij beproeving overeenkomstig punt 2 van 5.1.2 mag de krimp in radiale richting niet 
meer dan 2,0% bedragen.  

4.7 De verbindingen 

4.7.1 Lasbaarheid 
De lasspecificaties van de eindbuis en hulpstukken moeten zodanig overeenkomen 
met dat een goede verbinding te maken is. 
De buizen vallen binnen een MFR groep zoals aangegeven in tabel 1. Met behulp van 
de MFR groep kan de onderlinge lasbaarheid worden beoordeeld van verschillende 
buizen en hulpstukken. De verbindingsrichtlijnen van de buis- of 
hulpstukkenproducten dienen te worden opgevolgd.  

 
Bij destructief onderzoek mag geen brosse breuk in de laszone optreden. 
De eisen ten aanzien van electrolassen zijn vermeld in DVS 2207 Teil 1.  
Voor de aan te houden lasparameters voor het maken van de stuiklassen zie NEN 
7200.  
De producent moet met proeflassen aantonen dat de lasbaarheid voldoet aan het 
gestelde in NEN 7200. Indien een verbruik moflasverbinding of koppelingen van 
metaal of kunststof wenst toe te passen, wordt, zolang daarvoor nog geen eisen door 
Kiwa zijn opgesteld, aangeraden vooraf bij de producent van de buizen informatie in 

te winnen.  
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5 Beproevingsmethoden 

5.1 Beproevingsmethoden voor de gevouwen buis 

5.1.1 Warmtebehandeling in een oven 
Een proefstuk van de gevouwen buis wordt in een oven geplaatst zodanig dat het 
proefstuk vrij kan terug vormen naar een rondere vorm.  
De beproevingstemperatuur in de oven moet (120 ± 2)  °C zijn. 
De beproevingstijd en de wijze van beproeven is per fabrikant in het I.K.B) 
gedefinieerd.  

5.1.2 Bepaling van de fabricage afmetingen 
Bepaling van de fabricage diameter dv (ook van toepassing voor bepaling van 
omtrekskrimp) 
De wijze van meten kan zijn: 
1 Met behulp van rekvrije tape welke radiaal om de gevouwen buis wordt 
aangebracht, gemerkt bij de overlap, weer verwijderd, aanbrengen op een vlakke 
plaat en opgemeten in lengte richting van de tape; 
2 Met een meetlint om de teruggevormde buis. In dat geval dient uitgegaan te 
worden van een buismonster verkregen uit een gesimuleerde installatie. 

Bepaling van de minimale wanddikte ev 

Na warmtebehandeling van een buismonster volgens 5.1.1en wederom afkoelen tot 
(23 ± 2) °C, dient de wanddikte ev bij (terugrekening naar) de nominale diameter 
minimaal een afmeting > en te hebben, waarbij ev wordt berekend volgens 

onderstaande formule: 
 
 
ev = { dv - √ ( dv² – dn² + (dn – 2 en) ² ) } / 2 
 
met een maximale tolerantie van: 
t = 0,12e + 0,5 
 
waarbij: 

dv = ‘diameter’ van de gevouwen buis 
ev = minimale wanddikte van de gevouwen buis 
dn = nominale diameter van de eindbuis 
en = minimale wanddikte van de eindbuis 
 
Voorbeeld: Bij een dv = 190 mm, is de minimale wanddikte + tolerantie : 
ev = { 190 - √ ( 190² – 200² + 184,6² ) } / 2 
ev = 8,2 + 1,1 mm 
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5.1.3 Bepaling van de ronde vorm 
Na warmtebehandeling van een buismonster volgens 5.1.1 en wederom afkoelen tot 
(23 ± 2) °C, moet de hoogte h volgens figuur 1 worden gemeten.  

 
 

 
 

5.1.4 Bepaling van de axiale krimp 
Een buismonster met een lengte ≥ 200 mm wordt gemerkt op ± 50 mm afstand van de 
beide einden, op een positie aangegeven in figuur 2. De afstand (≈ 100 mm) wordt bij 
een temperatuur van (23 ± 2) °C gemeten met een nauwkeurigheid van 0,25 mm.  
 
 

 
 
 
 
Daaropvolgend ondergaat het buismonster een warmtebehandeling volgens 5.1.1 en 
weer afkoeling tot (23 ± 2) °C. Vervolgens wordt de kortste afstand tussen de beide 
markeringen opnieuw bepaald.  
De procentuele verandering in lengte is de maat van de axiale krimp.  
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5.1.5 Bepaling van de rek bij breuk in omtreksrichting 
Aan een 50 mm lang buismonster van de gevouwen buis wordt op 4 posities, 
aangegeven in figuur 3, een segment uitgenomen. Pons (of frees) de proefstukken 
met de holle zijde naar het ponsmes gericht uit de stroken.  

 
 
Uit elk segment van de gevouwen buis wordt een proefstuk gestanst/gefreesd en 
beproefd volgens ISO 6259-3, met een proefstrook type 1B, een treksnelheid van 25 
mm/min, bij een temperatuur van (23 ± 2) °C.  

5.2 Beproevingsmethoden voor de eindbuis 

5.2.1 Bepaling van de langeduursterkte van de PE buizen 
Het evaluatieonderzoek moet uitgevoerd worden volgens ISO 9080: of gelijkwaardig.  

5.3 Eindbuis: Beoordeling van het uiterlijk 

5.3.1 Werkwijze 
Beoordeel het uiterlijk van de buizen visueel.  

5.4 Eindbuis: Bepaling van de afmetingen 

5.4.1 Toestellen 
Een omtrekmeetband, afleesbaar op tenminste 0,05 mm.  
Een schuifmaat, afleesbaar op tenminste 0,05 mm. 
Een meetklok, afleesbaar op tenminste 0,1 mm en voorzien van bolvormige tasters. 
De straal van de tasters moet kleiner zijn dan straal van de binnenzijde van de buis.  
Een ultrasone diktemeter afleesbaar op tenminste 0,1 mm.  

5.4.2 Werkwijze 
Voer de metingen steekproefsgewijs uit bij een temperatuur van (23 ± 2) °C aan een 
aantal willekeurig uit de te controleren partij gekozen buizen.  
Bepaal in elke te controleren doorsnede met behulp van een omtrekmeetband de 
gemiddelde buitenmiddellijn (dem). 
Meet, voor de bepaling van de onrondheid, in elk te controleren doorsnede met 
behulp van een schuifmaat de grootste (dc max) en de kleinste (de min) 
buitenmiddellijn en bereken het verschil.  
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Bepaal voor het controleren van de wanddikte in elke te controleren doorsnede met 
behulp van een meetklok de grootste en de kleinste wanddikte. Voer vooraf, in 
omtreksrichting een aantal oriënterende metingen uit.  

5.4.3 Bepaling van de rek bij breuk 
De bepaling van de rek bij breuk geschiedt volgens BRL-K17501 

5.4.4 Bepaling smeltindex 
De bepaling van de smeltindex (MFR) geschiedt volgens ISO 1133, conditie 18 
(190/5). 

5.4.5 Bepaling van de weerstand tegen inwendige waterdruk 
De bepaling van de weerstand tegen inwendige waterdruk geschiedt overeenkomstig 
artikel 2.2.6 van BRL-K17501. 

5.4.6 Bepaling van de thermische stabiliteit 
De bepaling van de langduur thermische stabiliteit geschiedt overeenkomstig EN 728. 
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6 Merken 

6.1 Algemeen 
De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze 
op elk product zijn aangebracht: 

 fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 

 productiedatum of -codering; 

type aanduiding.  
 
Opmerking 1:  
De laatstgenoemde twee aanduidingen mogen desgewenst in code worden gebracht. 
De cijfers en letters dienen bij voorkeur niet kleiner te zijn dan 4 mm.  
Opmerking 2:  
Een markering door middel van een blauwe lijn, door opdruk of door coëxtrusie 
aangebracht, is toegestaan. In geval van coëxtrusie dient de lijn vervaardigd te zijn 
van hetzelfde basismateriaal als de buis.  
Opmerking 3: 
In alle gevallen mag de markering geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit van 
de buis. 
Opmerking 4: 
dn of dv is afhankelijk van het gebruikte systeem en is gedefinieerd in het I.K.B. 
Opmerking 5:  
Alleen materialen (buis/buis/fitting) met dezelfde smeltindex of met aangrenzende 
MFR groepen mogen worden gelast.  
 

6.2 Certificatiemerk 
Na het aangaan van een Kiwa certificatie overeenkomst moet tevens het woordmerk 
"KIWA" onuitwisbaar op de verpakking worden aangebracht, 
evenals het Kiwa watermerk:  
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7 Eisen aan het kwaliteitssysteem 

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

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

7.2  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 ten minste een gelijkwaardige afgeleide zijn van het in de 
bijlage vermelde model IKB-schema. 

7.3 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. 
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8 Samenvatting onderzoek en controle 

In dit hoofdstuk is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:  

 Toelatingsonderzoek; 

 Controleonderzoek op toxicologische eisen en producteisen; 

 Controle op het kwaliteitssysteem. 
Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controleonderzoek door Kiwa zal 
worden uitgevoerd. 

8.1 Onderzoeksmatrix 
 

Omschrijving eis Artikel 
BRL 

Onderzoek in kader van 

Toelatings
onderzoek 

Toezicht door Kiwa na 
certificaatverlening 

Controle Frequentie 

Toxicologische eisen 4.2 X X 1 x jr 

PE: Hulpstoffen 4.3.1 X X 1 x jr 

Eisen voor te hergebruiken materiaal 4.3.2 X X 1 x jr 

Langeduursterkte van het materiaal 4.4 X X 1 x jr 

Eisen voor de gevouwen buis: algemeen 4.5.1 X X 1 x jr 

Uiterlijk 4.5.2 X X 1 x jr 

Afmetingen 4.5.3 X X 1 x jr 

Terugvormen door warmtebehandeling 4.5.4 X X 1 x jr 

Axiale krimp 4.5.5 X - - 

Rek bij breuk in omtreksrichting 4.5.6 X - - 

Eisen voor de eindbuis: algemeen 4.6.1 X X 1 x jr 

Uiterlijk 4.6.2 X X 1 x jr 

Afmetingen en toelaatbare 
maatafwijkingen 

4.6.3 X X 1 x jr 

thermische stabiliteit 4.6.4 X X 1 x jr 

Weerstand tegen inwendige waterdruk 4.6.5 X X 1 x jr 

Smeltindex 4.6.6 X X 1 x jr 

Rek bij breuk 4.6.7 X X 1 x jr 

Radiale krimp 4.6.8 X - - 

De verbindingen 4.7 X X 1 x jr 

Lasbaarheid 4.8 X X 1 x jr 

merken 6 X X 1 x jr 
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 inspecteur of door de leverancier, al 

dan niet in aanwezigheid, van de inspecteur worden uitgevoerd.. 

8.2 Controle op het kwaliteitssysteem 
Het kwaliteitssysteem van de producent zal door de Kiwa worden beoordeeld. 
Deze beoordeling omvat tenminste de aspecten die vermeld zijn in het Kiwa-
Reglement voor Productcertificatie. 
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9 Afspraken over de uitvoering van 
certificatie 

9.1 Algemeen 
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: 
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. 

9.2 Certificatiepersoneel 
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

 Certificatie Deskundigen : 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. 

9.2.1 Kwalificatie-eisen 
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. 

 



 

Beoordelingsrichtlijn BRL-K588 

© Kiwa N.V.                                           - 21 -                                                              01-02-2012  

 

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

 

 
Certificatie-deskundige 
 

 
Inspecteur  
 

 
Beslisser  
 

Opleiding 
Algemeen 

 Relevante techn. HBO 
denk- en werkniveau  

 Interne training 
certificatie en Kiwabeleid 

 Training 
auditvaardigheden 

 Techn. MBO werk en 
denkniveau  

 Interne training 
certificatie en Kiwabeleid 

 Training auditvaardig-
heden 

 HBO denk- en 
werkniveau  

 Interne training 
certificatie en 
Kiwabeleid 

 Training 
auditvaardig-
heden 

Opleiding - 
Specifiek 

 specifieke cursussen en 
trainingen (kennis en 
vaardigheden) 

 specifieke cursussen en 
trainingen (kennis en 
vaardigheden) 

 n.v.t.  

Ervaring - 
Algemeen 

 1 jaar relevante 
werkervaring met 
minimaal 4 onderzoeken 
waarvan: zelfstandig 
onder toezicht 1 volledig 
toelatingsonder-zoek  

 1 jaar relevante werk 
ervaring met minimaal 4 
onderzoeken waarvan 1 
zelfstandig onder 
toezicht  

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

Ervaring - 
Specifiek 

 kennis van BRL op detail 
niveau en 4 onderzoeken 
betrekking hebbend op 
de specifieke BRL of op 
BRL´s die aan elkaar 
verwant zijn 

 kennis van BRL op detail 
niveau en 4 onderzoeken 
betrekking hebbend op 
de specifieke BRL of op 
BRL´s die aan elkaar 
verwant zijn 

 kennis van de 
specifieke BRL op 
hoofdlijnen 

 

9.2.2 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 certificatie deskundigen en inspecteurs 

 Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers. 

9.3 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. 

9.4 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. 
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9.5  Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring 
Het productcertificaat moet zijn uitgevoerd conform het als bijlage opgenomen 
model. 

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

9.7 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. 
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10 Lijst van vermelde documenten 

10.1 Publiekrechtelijke regelgeving 
 

10.2 Normen / normatieve documenten: 
 
 
BRL-K17105: 2012 Kunststof leidingsystemen van PE (Polyetheen) voor 

transport van drinkwater en ruw water 
 

NEN EN 728:1997 Plastics piping and ducting systems - Polyolefin pipes and 
fittings - Determination of oxidation induction time 

 

DVS 2207: 2005 Schweissen von thermoplastischen Kunststoffen.  

NEN 1006 + A3: 2011 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties 
(AVWI-2002 

 

NEN 6413: 1996 Water, bepaling van de kleurintensiteit.  
NEN 7200: 2004 Kunststofleidingen voor het transport van gas, drinkwater 

en afvalwater. Stuiklassen aan buizen en hulpstukken van 
PE, met een dichtheid van 930 kg/m³. 

 

ISO 4607: 1984 Plastics: Methods of exposure to natural weathering.  
ISO 4607: 1984 Plastics: Methods of exposure to natural weathering.  
ISO 1133: 2005 Plastics - Determination of melt mass-flow rate (MFR) and 

the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics 
 

ISO 4427:2007+ cor 1: 
2008  

Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes and 
fittings for water supply - Part 1: General 

 

ISO 4607: 1984 Plastics: Methods of exposure to natural weathering.  
ISO 9080:2003 Plastics piping and ducting systems - Determination of the 

long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials 
in pipe form by extrapolation 

 

NEN-EN-ISO/IEC 
17025 

Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en 
kalibratielaboratoria; July 2005 

NEN-EN-ISO/IEC 
17020 

General criteria for the operation of 
various types of bodies performing inspection; September 
2004 

NEN-EN-ISO/IEC 
17020 

General criteria for the operation of 
various types of bodies performing inspection; September 
2004 

NEN-EN 45011 voor certificatie-instellingen die producten certificeren 

NEN-EN ISO/IEC 
17021 

Conformity assessment - Requirements for 
bodies providing audit and certification of management 
systems; Oktober 2006 

NEN-EN-ISO/IEC 
17024 

Conformity assessment - General requirements for bodies 
operating certification of persons; Juni 2003   

   

Staatscourant van 13 
december 2002, nr. 241, 
pagina 25 

Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening’  
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I Model certificaat 

Uitgegeven  

  

Vervangt  

  

Pagina 1 van 2 

 

productcertificaat 

KXXXXXX/0X 

 

Buizen van PE, fabrieksmatig gevouwen, ten 

behoeve van de renovatie van leidingen voor 

het transport van drinkwater 
 
VERKLARING VAN KIWA  

Met dit conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie afgegeven 
productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen 
bestaat dat de door 

Naam leverancier 
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien 
van het onder “Merken” aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering 
voldoen aan de in BRL  "" d.d. 2008-01-01, gestelde eisen. 
 
 
Kiwa Nederland B.V. 

 
ing. B. Meekma 
directeur  
 
 
 
 
 
 
 
Openbaarmaking van dit certificaat is toegestaan. 
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Kiwa Nederland B.V.  

Sir W. Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK  

Tel. 070 414 44 00 

Fax 070 414 44 20 

www.kiwa.nl 

Certificaathouder/Leverancier 

 
 
Tel.   
Fax   
www. 
E-mail 

Certificatieproces 
bestaat uit intiële en 

periodieke 
beoordeling van: 
 kwaliteitssysteem 

 product 
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Kiwa®
 productcertificaat KXXXXX/0X 

 
Buizen van PE, fabrieksmatig gevouwen, ten behoeve van de renovatie van leidingen voor het transport van drinkwater 

 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 

Productspecificatie 

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat 

 
Merken  

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk “KIWA” Evenals met het Kiwa- watermerk. 

 

Plaats van het merk:  

De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze op elk product zijn 

aangebracht: 

fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 

productiedatum of -codering; 

type aanduiding.  

 

Opmerking 1:  

De laatstgenoemde twee aanduidingen mogen desgewenst in code worden gebracht. De cijfers en letters 

dienen bij voorkeur niet kleiner te zijn dan 4 mm.  

Opmerking 2:  

Een markering door middel van een blauwe lijn, door opdruk of door coëxtrusie aangebracht, is toegestaan. 

In geval van coëxtrusie dient de lijn vervaardigd te zijn van hetzelfde basismateriaal als de buis.  

Opmerking 3: 

In alle gevallen mag de markering geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de buis. 

Opmerking 4: 

dn of dv is afhankelijk van het gebruikte systeem en is gedefinieerd in het I.K.B. 

Opmerking 5:  

Alleen materialen (buis/buis/fitting) met dezelfde smeltindex of met aangrenzende MFR groepen mogen 

worden gelast.  

 

De uitvoering van merken is als volgt: 

 onuitwisbaar 

 na montage zichtbaar 

 

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: 

- Kiwa Nederland B.V. 

 

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van 

de certificaathouder. 
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II Model IKB-schema of raam-IKB-schema 

 
 

Controleonderwerpen Controleaspecten Controlemethode Controlefrequentie Controleregistratie 

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 

 
 

    


