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VOORWOORD
Insula Certificatie (verder te noemen Insula) is een geheel onpartijdige certificatie-instelling
(verder te noemen CI) en heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van
energiebesparende maatregelen in de bouw. Om dit te bewerkstelligen, worden aan de
hand van de onderhavige beoordelingsrichtlijn en de daaraan gebonden wettelijke
voorschriften de uitvoeringsprocessen gecertificeerd en dient aangetoond te worden dat de
systemen geschikt zijn voor de beoogde toepassing.
Dit deel van de BRL 1336-reeks is in combinatie met BRL 1336-1 respectievelijk BRL 1336-2
aangewezen als basis voor het afgeven en het in stand houden van procescertificaten
inzake het aanbrengen van buitengevelisolatie met harde bekleding.
Daarnaast wordt o.b.v. de genoemde BRL-combinatie het buitengevelisolatiesysteem
geattesteerd. D.w.z. beoordeeld op de geschiktheid voor het gebruik als thermische
isolatielaag aan de buitenzijde van een gevel.
BRL 1336-0 mag niet los worden gezien van BRL 1336-1 respectievelijk BRL 1336-2. BRL 1336-0
in combinatie met een van de twee overige delen beschrijft het certificatieproces bij Insula.
Naast de toelatingsprocedure is ook het instandhoudingproces in deze BRL vastgelegd. Zo
wordt bijvoorbeeld beschreven op welke wijze Insula de kwaliteit controleert, hoe een
certificaathouder (bedrijf dat voor deze BRL gecertificeerd is, verder te noemen CH) dient te
handelen bij klachten en welk sanctiebeleid van toepassing is.
BRL 1336 is ingedeeld in vijf aparte delen. Zie onderstaand tabel.
BRL-deel en titel

Toelichting

BRL 1336-0 “Buitengevelisolatie met harde
bekleding”

Algemene deel: algemene eisen, maar ook
technisch-inhoudelijke eisen die voor elke
scope gelden.

BRL 1336-1 “Buitengevelisolatie met
wapeningslaag met harde bekleding”

Scope-specifieke deel: specifieke technischinhoudelijk eisen aan het betreffende
systeem.

BRL 1336-2 “Buitengevelisolatie zonder
wapeningslaag met harde bekleding”
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Voor de duidelijkheid en betere leesbaarheid is dit deel, net als de overige BRL-delen,
standaard ingedeeld in drie delen/hoofdstukken.
-

Deel/hoofdstuk 1
Deel 1 is het algemene deel waarin o.a. de algemene bepalingen, het
toepassingsgebied, de eisen aan de CI en de verklarende lijsten van gebruikte termen
en afkortingen zijn opgenomen.

-

Deel/hoofdstuk 2
Deel 2 is van belang voor de procescertificatie en behandelt de bouwkundige
randvoorwaarden respectievelijk de geldende proceseisen, alsook de
toelatingsprocedure voor de instandhouding van het certificaat.

-

Deel/hoofdstuk 3
In deel 3 zijn alle relevante producteisen opgenomen. Dit deel is relevant voor het toe te
passen buitengevelisolatiesysteem.

Opmerking: per hoofdstuk of paragraaf wordt daar waar nodig gedeeltelijk of volledig verwezen naar het
betreffende deel van de BRL 1336-reeks.
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DEEL 1: ALGEMEEN

1.1

ALGEMENE BEPALINGEN

Op de website van Insula www.insula-certificatie.nl staat een overzicht van CH’s dat voor
eenieder te raadplegen is. Ook de status van het certificaat staat op de website
aangegeven.
Dit kan zijn:
- actief;
- geschorst;
- beëindigd.
Bij schorsing of beëindiging wordt op de website geen opgave gedaan van de reden welke
tot de sanctie heeft geleid.
Insula heeft een geheimhoudingsplicht en voert de werkzaamheden onafhankelijk uit. Het is
niet toegestaan om bedrijfsgegevens waarmee zij in aanraking komt tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden, aan derden kenbaar te maken. Het trachten de onafhankelijkheid
van een medewerker van Insula te beïnvloeden is een kritieke tekortkoming waartegen Insula
een sanctie zal treffen.
Garanties op onder certificatie geleverde goederen en/of diensten worden niet door Insula
verstrekt. Ook bij een onverhoopt faillissement van een CH worden garanties niet door Insula
overgenomen.
Insula is nimmer aansprakelijk voor schade voor CH die voortkomt uit het uitvoeren van de
certificatieovereenkomst of met de beëindiging daarvan. Tevens vrijwaart CH Insula voor alle
mogelijke claims en vorderingen van derden die te maken hebben met door CH
ondeugdelijke goederen en/of diensten, die onder certificatieovereenkomst zijn geleverd.
CH is verder verplicht om afnemers en Insula onverwijld te informeren indien blijkt dat de
kwaliteit van het geleverde niet voldoet aan de gestelde eisen.
Wijzigingen in zaken die een relatie hebben met en mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit
van goederen en diensten, waarop de certificatieovereenkomst betrekking heeft, dienen
eveneens direct bij Insula gemeld te worden.
Indien Insula het noodzakelijk acht, kan een dergelijke wijziging resulteren in een tijdelijke
schorsing van het certificaat en zal Insula een onderzoek instellen voor rekening van CH. CH
wordt vooraf schriftelijk geïnformeerd over de kosten van dit onderzoek en de voorwaarden
die verband houden met het onderzoek en eventuele schorsing. Opheffing van de schorsing
na een positieve uitkomst van het onderzoek zal eveneens schriftelijk bij CH kenbaar worden
gemaakt.
Indien uit het onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om de schorsing op te heffen, dan zal
tot beëindiging van de certificatieovereenkomst worden overgegaan.
CH mag het keurmerk van Insula en het certificaat gebruiken onder de door Insula
opgestelde voorwaarden in bijlage 3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen na
schriftelijke toestemming van Insula. In geen geval mag de schijn gewekt worden
gecertificeerd te zijn voor regelingen anders dan waarvoor de certificatieovereenkomst is
BRL 1336-0
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opgesteld. Tegen misbruik van keurmerk en/of certificaat kan Insula een sanctie treffen en/of
vordering instellen.
De kosten die gemaakt worden voor o.a. het uitvoeren van procescontroles en bedrijfsaudits,
het opstellen en onderhouden van de certificaten, de organisatie rondom het CvD etc.
worden door CH aan Insula vergoed op basis van de in de ‘offerte en
certificatieovereenkomst’ afgesproken vergoeding. Het staat CH vrij om deze
certificatiekosten door te berekenen aan afnemers en op de offertes inzichtelijk te maken.
Wijzigingen in de certificatiekosten worden ten minste drie maanden voorafgaand schriftelijk
kenbaar gemaakt bij CH.

1.2

ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze BRL-reeks heeft betrekking op het in-situ aanbrengen van niet-geventileerde
buitengevelisolatiesystemen, welke voorzien zijn van een harde bekleding al dan niet in
combinatie met een wapeningslaag.
Typen harde bekledingen:
- steenstrips van gebakken klei (NEN-EN 771-1);
- keramische tegels (NEN-EN 14411);
- natuursteentegels (NEN-EN 12057);
- geperste steen (NEN-EN 15286).
Een buitengevelisolatiesysteem met harde bekleding kan in hoofdlijnen worden uitgevoerd
volgens twee verschillende principes:
-

met gebruik van een wapeningslaag, met volle verlijming van de bekleiding;
zonder gebruik van een wapeningslaag, met volle verlijming van de bekleiding;

Om de bovenstaande redenen is gekozen om de BRL te verdelen in afzonderlijke delen zoals
omschreven in het voorwoord.
Een buitengevelisolatiesysteem, zoals bedoeld in deze BRL, kan worden aangebracht op
steenachtige ondergronden alsook (prefab) houten elementen (houtskeletbouw-gevel) óf
over een bestaand buitengevelisolatiesysteem heen.
De omschreven vorm van isoleren wordt zowel toegepast bij bestaande bouw als bij
nieuwbouw.

1.3

CERTIFICATEN

Deze BRL is de basis waarop Insula-procescertificaten kunnen worden afgegeven.
Een Insula-procescertificaat is geldig voor onbepaalde tijd. Voor het model procescertificaat
wordt verwezen naar bijlage 4.
Daarnaast wordt o.b.v. deze BRL het systeem beoordeeld op de geschiktheid voor het
gebruik als thermische isolatielaag aan de buitenzijde van een gevel. Een systeem dat als
geschikt wordt beoordeeld, wordt voorzien van een Insula-attest. Dit attest is 5 jaar geldig. Na
deze periode wordt opnieuw onderzocht of het systeem nog steeds voldoet aan de eisen
gesteld in deze BRL. Voor het model attest wordt verwezen naar bijlage 5.
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Een Insula-procescertificaat respectievelijk -attest, wordt uitsluitend afgegeven op basis van
de combinatie van BRL 1336-0 en één of meerdere delen BRL 1336-1 respectievelijk BRL 13362.
Een bedrijf kan zich derhalve laten certificeren voor meer dan één scope, waarbij aan alle
algemene en alle relevante specifieke eisen voldaan moet worden om het certificaat te
behalen en te behouden.

1.4

TESTRAPPORTEN LABORATORIA

Indien door een producent c.q. leverancier een testrapport van een laboratorium wordt
overlegd om aan te tonen dat aan de eis(en) van deze BRL wordt voldaan, zal moeten
worden aangetoond dat dit rapport is opgesteld door een instelling die voor het betreffende
onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten NEN-ENISO/IEC 17025.
Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat
voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor
Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van
wederzijdse acceptatie heeft gesloten.
Indien er geen accreditatiecertificaat voor het betreffende onderwerp kan worden
overlegd, dient de CI vast te stellen of de testapparatuur geschikt is en het personeel
competent is voor de betreffende test. Dit kan bijvoorbeeld door kalibratierapporten in te
zien, maar ook door (een deel van) de beproeving bij te wonen.
Ieder testrapport dient te zijn voorzien van een bijwoningsverklaring (in de vorm van een
apart bijwoningsrapport of een aparte vermelding in het testrapport) van een onafhankelijke
derde partij, waarin alle relevante informatie is geregistreerd, zoals bijvoorbeeld hoe de
monsters zijn genomen, door wie en onder welke omstandigheden, van welke batches
gebruik is gemaakt, kalibratie van de apparatuur e.d.
Om de 5 jaar dient door de CI nagegaan te worden of het betreffende testrapport nog
steeds geldt c.q. van toepassing is.

1.5

EISEN AAN DE CER TIFICATIE-INSTELLING

1.5.1

KWALIFICATIE-EISEN CI-PERSONEEL

Procescontroleur, die wordt ingezet voor de procescontroles, voldoet aan de volgende
eisen:
minimaal MBO werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar ervaring met het inspecteren
van vastgoed en buitengevelisolatie-werkzaamheden of een HBO bouwkunde diploma
en 5 jaar werkzaam bij een CI;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL.
Attesteerder, die wordt ingezet voor het beoordelen van de systemen en het opstellen van
attesten, voldoet aan de volgende eisen:
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-

minimaal 5 jaar ervaring met het attesteren in de bouwsector of een HBO/TU bouwkunde
diploma;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL.

Auditor, die wordt ingezet voor de bedrijfsaudits, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur HTS bouwkundige opleiding;
kennis van het auditen, verkregen door een hierop gerichte opleiding, training of cursus
(bijvoorbeeld een lead-auditors opleiding) of door aantoonbare werkervaring;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL;
aantoonbaar meer dan 20 audit-dagen ervaring met bedrijfsaudits.
Reviewer procescontroles, die wordt ingezet voor het beoordelen van de rapportages van
procescontroles, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal MBO werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar ervaring met het inspecteren
van vastgoed en buitengevelisolatie-werkzaamheden of een HBO bouwkunde diploma
en 5 jaar werkzaam bij een CI;
geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de
betreffende CH;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL.
Reviewer attestering, die wordt ingezet voor het beoordelen van de rapportages n.a.v.
attestering, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal 5 jaar ervaring met het attesteren in de bouwsector of een HBO/TU bouwkunde
diploma;
geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het betreffende attesteringsonderzoek;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL.
Reviewer bedrijfsaudit, die wordt ingezet voor het beoordelen van de rapportages n.a.v.
bedrijfsaudits, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal HBO werk- en denkniveau;
kennis van het auditen, verkregen door een hierop gerichte opleiding, training of cursus
of door aantoonbare werkervaring. Bijvoorbeeld een lead-auditors opleiding;
geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de
betreffende CH;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL;
aantoonbaar meer dan 20 audit-dagen ervaring met bedrijfsaudits.
Beslisser, die wordt ingezet voor het certificatieonderzoek, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal HBO werk- en denkniveau;
minimaal 10 jaar ervaring met het inspecteren van vastgoed en buitengevelisolatiewerkzaamheden;
geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de
betreffende CH;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL.
-
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1.5.2

PROCESCONTROLE

De procescontroleur dient zich bij het betreden van de werkplek te melden bij de uitvoerder
van de bouwplaats en/of de voorman van het uitvoerend bedrijf en/of de
eigenaar/bewoner/gebruiker van het object. Indien gewenst, moet de procescontroleur zich
kunnen legitimeren.
Tijdens de procescontrole van de isolatiewerkzaamheden legt de procescontroleur
bevindingen digitaal vast in het ‘Rapport procescertificatie’. Dit rapport bevat
controlepunten die voortvloeien uit deze BRL (zie Bijlage 1). Als de procescontrole plaatsvindt
tijdens de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden zal de procescontroleur, direct nadat hij
zijn procescontrole heeft afgerond, zich melden bij een medewerker van het uitvoerende
bedrijf en deze zijn bevindingen kenbaar maken. De medewerker van het uitvoerende bedrijf
wordt in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken, die de procescontroleur in het
rapport noteert. Vervolgens moet de medewerker van het uitvoerende bedrijf zijn
handtekening, voor kennisgeving, plaatsen in het rapport.
Als er geen tekortkomingen in het rapport staan vermeld, dan wordt het rapport digitaal naar
het uitvoerend bedrijf gestuurd en is de procescontrole daarmee afgerond. Indien er wel
tekortkomingen in het rapport staan vermeld, dan wordt het rapport na review digitaal naar
het uitvoerend bedrijf gestuurd met het verzoek om opgave te doen van herstel en
preventieve maatregelen.
Bij niet-kritieke tekortkomingen geldt een termijn van 3 maanden waarbinnen de CH herstel
en preventieve maatregelen moet treffen.
De CH dient in het geval van kritieke tekortkomingen, binnen 2 weken na ontvangstdatum
van het rapport, met een plan van aanpak m.b.t. herstel te komen. CH dient verder nog een
afspraak te maken met de CI voor het uitvoeren van een extra controle, waarbij rekening
wordt gehouden dat herstel nog zichtbaar is voor de CI. Deze extra inspectie is op kosten van
de CH. Daarnaast geldt, evenals bij niet-kritieke tekortkomingen, een termijn van 3 maanden
waarbinnen de CH preventieve maatregelen moet treffen.
De procescontrole is pas ten einde wanneer de aangeleverde maatregelen na beoordeling
door Insula akkoord zijn bevonden. Indien de tekortkomingen niet afgesloten kunnen worden
doordat de aangeleverde maatregelen bij herhaling niet akkoord bevonden worden, dan
zal Insula overgaan tot het treffen van een sanctie. Zie verder paragraaf 2.6.3 Sanctiebeleid.
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1.6

BOUWBESLUIT GERELATEERDE EISEN

In deze paragraaf zijn de eisen uit het Bouwbesluit gegeven die gelden voor een van het
buitengevelisolatiesysteem voorziene gevelconstructie. De geïsoleerde gevelconstructie
voldoet aan de onderstaande eisen enkel indien het verwerkt wordt conform onderhavige
BRL. Tabel 1 geeft een overzicht van de relatie van het procescertificaat en het attest met de
voorschriften van het Bouwbesluit. In tabel 2 wordt aangegeven welke uitspraken m.b.t. de
Bouwbesluiteisen in het procescertificaat en het attest worden gedaan.
Voor het model procescertificaat wordt verwezen naar bijlage 4. Voor het model attest
wordt verwezen naar bijlage 5.
Tabel 1 – Relatie van het procescertificaat c.q. attest met de Bouwbesluiteisen
BBafdeling

Titel BB-afdeling

Artikel

2.1

Algemene sterkte van de
bouwconstructie

2.2 *

2.9

2.10

Beperking van het ontwikkelen van
brand en rook

Beperking van uitbreiding van brand

Lid

nieuwbouw

2.3

1

nieuwbouw

2.4

2

nieuwbouw

2.68

1 t/m 3

nieuwbouw

2.70

1

nieuwbouw

2.73

1

verbouw

2.84

1 t/m 7

nieuwbouw

2.85
3.5

Wering van vocht

Toepassingsgebied

verbouw

3.21

1

nieuwbouw

3.22

1

nieuwbouw

3.26

1

verbouw

3.10

Bescherming tegen ratten en muizen

3.69

1

nieuwbouw

5.1

Energiezuinigheid, nieuwbouw

5.3

1

nieuwbouw

5.6

1

verbouw

*) Het doel van dit artikel is te waarborgen dat een bouwconstructie duurzaam bestand is (d.w.z. gedurende de
referentieperiode van, in dit geval, 50 jaar steeds aan alle eisen van betrouwbaarheid wordt voldaan) tegen de
krachten die daarop werken.
De vertaling vanuit de bestaande verouderingsproeven naar een referentieperiode van 50 jaar, zoals bedoeld in
NEN-EN 1990, is lastig te maken. Daarom wordt hier voor een andere weg gekozen, namelijk dat tijdens de
referentieperiode de gevel één keer in vijf jaar wordt geïnspecteerd door een o.b.v. BRL 1336 gecertificeerd bedrijf
en zo nodig hersteld door een o.b.v. BRL 1336 gecertificeerd bedrijf, zodat gedurende de gehele referentieperiode
steeds de faalkans van de gevel onder de geëiste grenswaarde blijft.
De bevindingen van de inspectie moeten in een verslag worden opgenomen en aan betrokken partijen worden
overlegd. Als de resultaten een indicatie zijn dat er sprake is van het ontbreken van voldoende hechting, dient
nader overleg tussen betrokkenen, zoals eigenaar, bevoegd gezag en de aannemer plaats te vinden over
vervolgstappen. De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van het inspectieprotocol.
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Tabel 2 – Uitspraken in het procescertificaat c.q. attest m.b.t de Bouwbesluiteisen
Prestatie geïsoleerde
constructie volgens
procescertificaat
Het systeem is door de
certificaathouder op de
juiste wijze geplaatst met
een daarvoor geschikte
bevestigingsmethode,
waardoor voldaan wordt
aan de eis.

BB-afdeling

Art.; lid

Grenswaarde en
bepalingsmethode

2.1 Algemene
sterkte van de
bouwconstructie

2.2 *
2.3; 1
2.4; 2

Constructie mag niet
bezwijken volgens NENEN 1990.

2.9 Beperking van
het ontwikkelen
van brand en rook

2.68; 1-3
2.70; 1
2.73; 1

Constructie voldoet ten
minste aan brandklasse
D volgens NEN-EN
13501-1.
Het deel van de
constructie dat hoger
ligt dan 13 m, voldoet
ten minste aan
brandklasse B.

De brandklasse van het
systeem volgens NEN-EN
13501-1.

De brandklasse van het
systeem volgens NEN-EN
13501-1.

2.10 Beperking van
uitbreiding van
brand

2.84; 1-7
2.85

WBDBO bedraagt ten
minste 30 minuten
volgens NEN 6068.

De brandklasse van het
systeem volgens NEN-EN
13501-1.

De brandklasse van het
systeem volgens NEN-EN
13501-1.

3.5 Wering van
vocht

3.21; 1
3.26; 1

Een uitwendige
scheidingsconstructie is
waterdicht volgens NEN
2778.
Opm. In § 5.1.3.2 van
ETAG 004 staat een
gelijkwaardige
bepalingsmethode.

Steenachtige
draagconstructie die
voorzien is van het
systeem, voldoet aan de
eis van waterdichtheid.
Naden in de ondergrond
dienen luchtdicht te zijn.

Steenachtige
draagconstructie die
voorzien is van het
systeem, voldoet aan de
eis van waterdichtheid.
Naden in de ondergrond
dienen luchtdicht te zijn.

3.22; 1

Temperatuurfactor van
de binnenoppervlakte ≥
0,5 of 0,65 volgens NEN
2778

Door of namens de
opdrachtgever te
bepalen d.m.v.
berekening volgens NEN
2778 die o.a. gebruik
maakt van de uit de DoP
afkomstige λD van het toe
te passen isolatieproduct.

Verwezen wordt naar de
uit de DoP afkomstige λD
van het toe te passen
isolatieproduct. (t.b.v. het
bepalen van de
temperatuurfactor
volgens NEN 2778).

3.69; 1

Openingen in een
uitwendige
scheidingsconstructie ≤
0,01 m.

Openingen in de
uitwendige
scheidingsconstructie ≤
0,01 m.

Openingen in de
uitwendige
scheidingsconstructie ≤
0,01 m.

3.10 Bescherming
tegen ratten en
muizen

BRL 1336-0
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5.1
Energiezuinigheid,
nieuwbouw

5.3; 1

RC ≥ 4,5 m²∙K/W volgens
NEN 1068 / NTA 8800 *

5.6; 1

RC ≥ 1,3 m²∙K/W volgens
NEN 1068 / NTA 8800

Voor RC-waarden wordt
verwezen naar het
toepassingsvoorbeeld.

Door of namens de
opdrachtgever te
bepalen d.m.v. RCberekening volgens NEN
1068 / NTA 8800,
uitgaande van de
opbouw van de
constructie, de dikte van
de onderdelen van deze
constructie en uit de DoP
afkomstige λD van het toe
te passen isolatieproduct.

*) NEN 1068 blijft effectief tot 1 januari 2020 en wordt (via de wetgeving) op deze datum vervangen door NTA 8800.

Toepassingsvoorbeeld: RC van de geïsoleerde gevelconstructie conform NEN 1068 / NTA 8800
Opbouw geïsoleerde gevelconstructie:
- draagconstructie 150 mm kalkzandsteen (1750 kg/m3) metselwerk;
- isolatie (voor de warmtegeleidingscoëfficiënt zie Prestatieverklaring van de leverancier);
- mechanische bevestigingsmiddelen (voor de warmteverliescoëfficiënt zie betreffende ETA);
- harde bekleding met Rm = 0,02 m2·K/W.
Opmerking:

1.7

RC-berekening wordt o.a. gebaseerd op de gedeclareerde waarde van de
warmtegeleidingscoëfficiënt van het isolatieproduct (λD). M.b.t. λD wordt verwezen naar de
Prestatieverklaring (DoP) van het betreffende isolatieproduct.

RELATIE MET EUROPESE VERORDENING BO UWPRODUCTEN (CPR, EU 305/2011)

Op de buitengevelisolatiesystemen met keramische afwerking is op het moment van afgifte
van de onderhavige BRL geen (geharmoniseerde) Europese norm of een European
Assessment Document (EAD) van toepassing. Derhalve is er geen relatie tussen de CPR en de
onderhavige BRL.
Op de meeste componenten, welke onderdeel uitmaken van de
buitengevelisolatiesystemen, zijn wel geharmoniseerde Europese normen van toepassing. De
essentiële kenmerken voor deze componenten zijn vastgelegd in tabel ZA.1 van bijlage ZA
van de betreffende productnormen. In de CPR wordt geëist dat de producent c.q.
leverancier een prestatieverklaring (Declaration of Performance - DoP) opstelt, waarin deze
essentiële kenmerken zijn opgenomen.
Met betrekking tot de waarden van de essentiële kenmerken wordt in het attest verwezen
naar de prestatieverklaring van de desbetreffende systeemcomponent.

BRL 1336-0
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1.8

GEBRUIKTE TERMEN EN BIJBEHORENDE DEFINITIES

De volgende in deze BRL gebruikte termen zijn van belang.
Beoordelingsrichtlijn (BRL)
Een document waarin afspraken staan die gemaakt zijn in het CvD over de betreffende
certificatiescope.
Procescertificaat
Een certificaat waarin verklaard wordt dat het uitvoeringsproces voldoet aan de eisen zoals
opgenomen in de betreffende BRL en het eindresultaat van dat proces overeenkomt met de
prestaties zoals opgenomen in het certificaat.
Attest
Een kwaliteitsverklaring waarin verklaard wordt dat een bouwproduct, een bouwelement of
een bouwsysteem, onder gestelde toepassingsvoorwaarden, geschikt is voor de beoogde
toepassing en daarmee voldoet aan de eisen die door de opdrachtgevers en/of de
overheid gesteld worden aan bouwwerken.
Buitengevelisolatiesysteem
Een isolatiesysteem bestaande uit meerdere onderdelen, waarvan een isolatielaag en een
afwerklaag, geschikt voor de toepassing aan de buitenkant van de gevels.
Steenachtige gevel
Een gevelconstructie die op zichzelf (zelf)dragende is en bestaat uit lijmwerk, metselwerk of
beton.
Houtskeletbouw-gevel
Een gevelconstructie bestaande uit stijl- en regelwerk met een dampremmend membraan
en beplating aan de binnenzijde en een beplating aan de buitenzijde van de constructie.
Tekortkoming
Afwijking, non-conformiteit.
Herstel
Maatregel die getroffen wordt om geconstateerde tekortkoming te corrigeren.
Preventieve maatregel
Maatregel die getroffen wordt om de oorzaak van geconstateerde tekortkoming weg te
nemen met het oog op het voorkomen van herhalingen.
Prestatieverklaring (Declaration of Performance - DoP)
Een verklaring van de producent c.q. leverancier van een bouwproduct waarin de prestaties
met betrekking tot essentiële kenmerken zijn opgenomen, zoals aangegeven in de bijlage ZA
van de betreffende Europese productnorm.
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Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Een inspectiedienst van de overheid die de naleving van wet- en regelgeving voor een
veilige en duurzame leefomgeving en transport bewaakt.
Voor overige termen en definities wordt verwezen naar ETAG 004.

1.9

AFKORTINGEN

De volgende afkortingen zijn in het kader van de onderhavige BRL van belang:
BB

Bouwbesluit

BRL

Beoordelingsrichtlijn

CH

Certificaathouder

CI

Certificatie-Instelling

CvD

College van Deskundigen

DoP

Declaration of Performance (Prestatieverklaring)

EN

Europese norm

IC

Insula Certificatie

ISO

Internationale Standaardisatie Organisatie

KT

Kritieke tekortkoming

NEN

Nederlandse norm

NKT

Niet-kritieke tekortkoming

1.10

DOCUMENTENLIJST

Publiekrechtelijke regelgeving
Bouwbesluit

Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416, 676; Stb. 2012, 441; Stb. 2013, 75,
244, 462; Stb. 2014, 51, 232, 342)
Regeling Bouwbesluit 2012 (Stcrt. 2011, 23914; Stcrt. 2012, 13245;
Stcrt. 2013, 5457, 16919; Stcrt. 2014, 4057)

CPR

Verordening bouwproducten EU 305-2011

Nederlandse normen
NEN 1068

2012

Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden;
inclusief correctieblad C2:2016

NEN 2778

2015

Vochtwering in gebouwen

NEN 6068

2016

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag tussen ruimten (incl. C1:2016)

NTA 8800

2019

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
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Europese normen
NEN-EN 771-1

2011

Specificaties voor metselstenen - Deel 1: Baksteen (incl. A1:2015)

NEN-EN 1990

2002

Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp (incl.
C2:2011)

NEN-EN 12057

2015

Natuursteenproducten - Modulaire tegels - Eisen

NEN-EN 13501-1

2019

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1:
Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het
brandgedrag

NEN-EN 14411

2016

Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen,
evaluatie van conformiteiten en merken

NEN-EN 15286

2013

Geperste steen - Platen en tegels voor de afwerking van muren
(binnen en buiten)

ETAG 004

2013

External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering

ETAG 014

2011

Plastic Anchors for ETICS

2018

Algemene eisen voor de competentie van test- en
kalibratielaboratoria

Europese richtlijnen

ISO-normen
NEN-EN-ISO 17025

Verder wordt verwezen naar de documentenlijst van BRL 1336-1, respectievelijk BRL 1336-2.
Opmerking: Overal waar in deze BRL-reeks normen en richtlijnen worden genoemd, betreft het versies zoals
hierboven aangegeven, tenzij anders vermeld.
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DEEL 2: PROCESCERTIFICATIE

2.1

EISEN AAN DE CERTIFICAATHO UDER

Om in aanmerking te komen voor het procescertificaat en dit te behouden, dient de CH, te
voldoen aan de volgende eisen:
- de werkzaamheden uitvoeren conform deze BRL;
- ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Als bewijsvoering moet hiervoor een
geldig KvK-uittreksel, dat niet ouder is dan 1 jaar, aan de CI worden overlegd;
- uitsluitend systemen verwerken die voldoen aan de in deel 3 van deze BRL vermelde
eisen. Als bewijsvoering wordt hiervoor een geldig Insula-attest aangemerkt;
- zich houden aan de meldingsprocedure van Insula (zie 2.6.1);
- medewerking verlenen tijdens procescontroles door de CI (zie 2.1.2);
- minstens één lid van de uitvoerende ploeg dient Nederlandssprekend te zijn;
- beschikken over een adequaat kwaliteitssysteem;
- over aantoonbare kennis beschikken met betrekking tot de inrichting van het bedrijf;
- beschikken over aantoonbare kennis en vakbekwaamheid met betrekking tot het
opslaan en verwerken van het isolatiemateriaal;
- indien de werkzaamheden die onder deze BRL vallen uitbesteed worden, mag dit alleen
aan bedrijven die o.b.v. deze BRL gecertificeerd zijn;
- CH is verplicht om elke wijziging die mogelijk van invloed is op het wel/niet voldoen aan
de certificatie-eisen tijdig en schriftelijk aan Insula door te geven. Op basis van de door
de CH aangeleverde informatie beslist Insula of er aanvullende gegevens en/of controles
nodig zijn in het kader van de instandhouding van het certificaat;
- het aan de CI nakomen van financiële verplichtingen.

2.1.1

KENNIS EN VAARDIGHEDEN UITVOEREND PERSONEEL

Insula toetst de kennis en de vaardigheden van uitvoerend personeel van de CH d.m.v. de
steekproefsgewijze, onaangekondigde procescontroles. Dit doet zij door tijdens de
procescontrole met de uitvoerende ploeg over de uitvoering te praten, het uitgevoerde
werk te beoordelen en de bevindingen met de verantwoordelijke persoon op het werk te
bespreken en in een rapport te verwerken. De ontstane rapportage doet uitspraken over de
kwaliteit van het uitgevoerde werk, welke het resultaat is van de kennis en de vaardigheden
van de uitvoerende ploeg.
De leidinggevende van de CH ontvangt de rapportage en kan actie ondernemen m.b.t. het
verhogen van de kwaliteit en daarmee ook de kennis en de vaardigheden van het
uitvoerende personeel.

2.1.2

MEDEWERKING TIJDENS DE PROCESCONTROLE

De CH moet de opdrachtgever van het betreffende werk op de hoogte stellen van
mogelijke externe procescontroles. Zij moet ervoor zorgen dat de betreffende
procescontroleur gemachtigd is deze procescontrole uit te voeren.
BRL 1336-0
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De CH moet, op de werklocatie, de procescontroleur inzage verschaffen in de volgende op
het werk betrekking hebbende (al dan niet digitale) documenten:
- de werkomschrijving van de isolatiewerkzaamheden van het te isoleren object;
- de ingevulde checklist (bijlage 1);
- de voor de uitvoering van de werkzaamheden bedoelde BRL.

2.1.3

INTERNE KWALITEITSBEW AKING DOOR CERTIFICAATHOUDER

De CH moet ervoor zorgdragen dat de uitgevoerde werken worden uitgevoerd zoals
omschreven in deze BRL.
Er dient een kwaliteitssysteem aanwezig te zijn binnen de organisatie. De CH moet
aantoonbaar maken dat het kwaliteitssysteem zodanig geïmplementeerd is dat de kwaliteit
van de uitgevoerde werken, welke vallen onder deze BRL, gewaarborgd is.
Dit kwaliteitssysteem moet minimaal de elementen bevatten die in de checklist van het
bedrijfsaudit zijn opgenomen (bijlage 2).

2.2

BOUWKUNDIGE RAND VOORWAARDEN

In deze paragraaf zijn de bouwkundige randvoorwaarden beschreven die met de in
paragraaf 2.3 vermelde verwerkingsrichtlijnen bepalend zijn voor het verkrijgen van een
goed eindproduct.
2.2.1

ONTWERP

Ook al is de CH niet verantwoordelijk voor het ontwerp van buitengevelisolatie op
gebouwen, hij behoort wel het ontwerp te beoordelen op praktische uitvoerbaarheid en te
toetsen aan de hand van deze BRL.
Deze controle dient voor de start van de isolatiewerkzaamheden uitgevoerd te worden. Als
het ontwerp afwijkt van de eisen in deze BRL dient de CH dit aantoonbaar aan de
opdrachtgever en/of (hoofd)aannemer te melden.
Niet iedere gevel is geschikt voor buitengevelisolatie. Soms is het noodzakelijk om
aanvullende voorzieningen te treffen. De ondergrond waarop de buitengevelisolatie wordt
aangebracht moet van een dusdanige kwaliteit zijn dat hierop een goede
uitvoeringskwaliteit mogelijk is.
Voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden dienen de volgende maatregelen getroffen te
worden:
-

Het terrein dient zodanig stabiel en vlak te zijn dat er veilig een steiger, lift en/of
hoogwerker kan worden geplaatst.
De steiger dient afgewerkt te zijn met (afdek)zeilen en netten.
Optrekkend vocht bestrijden/voorkomen.
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-

-

Bouwvocht afkomstig vanbinnen het gebouw, zoals vocht in vers pleisterwerk, dekvloeren
e.d., mag geen nadelig invloed hebben op het buitengevelisolatiesysteem.
De kozijnen, doorvoeren e.d. dienen duurzaam, stabiel en lucht- en waterdicht in de
gevel gemonteerd te zijn.
Dakranden, muurafdekkers, raamdorpels, bedrading, plinten e.d. dienen aangebracht te
zijn.
Hemelwaterafvoeren dienen zo aangebracht te worden dat het vocht van de gevels
wordt afgevoerd waardoor er geen schade kan ontstaan aan het aan te brengen
gevelisolatiesysteem.
Gevelvlakken waarbij oneffenheden e.d. zijn aangetroffen dienen aangepast te zijn.
Van eventueel aanwezige elektrische bedrading moet de stroomtoevoer gedurende de
uitvoering van de isolatiewerkzaamheden afgesloten worden. Bedrading t.b.v. telefonie
e.d. kunnen in overleg met de verantwoordelijke partijen in het
buitengevelisolatiesysteem worden opgenomen. Dit mag echter nooit leiden tot een
onacceptabele verzwakking van de thermische of mechanische eigenschappen van het
isolatiesysteem.

2.2.2

ONDERGROND

De kwaliteit van de ondergrond is medebepalend voor de kwaliteit van het eindproduct. De
CH dient voorafgaand aan de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden de ondergrond te
beoordelen.
Eisen waaraan een ondergrond dient te voldoen zijn stabiliteit, draagkrachtig, voldoende
vlak, handdroog, geen scheurvorming, geen mosgroei, geen algengroei, geen
verontreinigingen, geen stof en geen losse delen,
Gevels die langdurig blootgesteld zijn aan weersinvloeden kunnen vervuild zijn. Vervuiling
dient voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden verwijderd te worden.
Als beplating als drager dient voor de buitengevelisolatie, dan dient dit een
cementgebonden plaatmateriaal te zijn of een plaatmateriaal die door de leverancier van
het isolatiesysteem is aangewezen.
Gevels met een hoog damptransport van binnenuit vragen speciale maatregelen. Hierbij
moet men denken aan sauna’s, zwembaden, e.d. In deze gevallen moet men de producent
of bouwfysicus om advies vragen.
Als uit de beoordeling blijkt dat de ondergrond voldoet aan de eisen in deze BRL, dan kan
men de ondergrond accepteren en met de isolatiewerkzaamheden aanvangen. Indien blijkt
dat er afwijkingen worden waargenomen, dan dienen door of namens de opdrachtgever
maatregelen genomen te worden.
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2.2.2.1

DRAAGKRACHT VAN DE ONDERGROND

Men mag alleen op stabiele ondergronden buitengevelisolatiesystemen aanbrengen.
De draagkracht van de ondergrond, waarop de buitengevelisolatie wordt aangebracht,
dient minimaal 0,08 N/mm2 te bedragen. Dit dient in specifieke situaties op locatie
vastgesteld te worden middels testen conform ETAG 004.
De ondergrond dient tevens geschikt te zijn voor de mechanische verankering. De
geschiktheid van de ondergrond voor verankering dient in specifieke situaties op locatie te
worden vastgesteld middels testen conform ETAG 014.
Nieuwe ondergronden van kalkzandsteen, baksteen, en/of beton voldoen over het
algemeen aan deze eisen m.b.t. de draagkracht.
De ondergrond dient vrij te zijn van stof, mos, vuil, losse delen, afbladderende en/of krijtende
verflagen, zouten, vetten, suikers en oliën. Indien aanwezig dienen deze voorafgaand aan
de isolatiewerkzaamheden verwijderd te worden middels een hiervoor geschikte
reinigingstechniek (reinigen met water, onder hogedruk reinigen, afborstelen, stralen, enz) en
met een geschikte primer behandeld te worden.

2.2.2.2

VOCHT IN DE ONDERGROND

Door een teveel aan vocht in een ondergrond kunnen problemen met de kwaliteit van het
buitengevelisolatiesysteem ontstaan.
De ondergrond moet vrij zijn van lekkages en/of optrekkend vocht. Inwendige condensatie in
de ondergrond en/of het buitengevelisolatiesysteem dienen vermeden te worden. Bij twijfel
moet men vochtmetingen, m.b.v. geschikte apparatuur, uitvoeren. In geval van metingen
gaat men als volgt te werk. Eerst wordt visueel beoordeeld welk deel van de ondergrond
zeker (voldoende) droog is om hier vervolgens met de vochtmeter de waarde te bepalen.
Deze gemeten waarde wordt gezien als de ‘droge’ waarde. Hierna wordt, gelijkmatig over
het totale oppervlak verdeeld, op meerdere plekken dezelfde meting uitgevoerd. Geen van
de gemeten waarden mag meer dan 10% zijn t.o.v. de ‘droge’ waarde.

2.2.2.3

VLAKHEID VAN DE ONDERGROND

De toleranties op vlakheid, verticaliteit, horizontaalheid en haaksheid van een ondergrond
dienen te voldoen aan de volgende eisen:
De maximale tolerantie van een ondergrond waarop een buitengevelisolatiesysteem wordt
aangebracht, dat aan de criteria van deze BRL voldoet, bedraagt 15mm/2m1. Het gaat hier
uitsluitend om de oneffenheid in de ondergrond en niet om de trillingsuitslag bij minder
stabiele ondergronden en aansluitingen. Bij grotere afwijkingen in de vlakheid moet men de
ondergrond uitvlakken met een hiervoor geschikte mortel en pluggen aanbrengen of
isolatieplaten met een overeenstemmende dikte.
Uiststulpingen moeten verwijdert worden als deze een negatieve invloed hebben op de
isolatiewaarde van het systeem.
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2.2.3

VERSCHILLENDE O NDERGRONDEN

Ondergronden die over het algemeen geschikt zijn om een buitengevelisolatiesysteem op
aan te brengen zijn:
- baksteen;
- beton;
- kalkzandsteen;
- cellenbeton;
- keramische holle bouwstenen;
- betonsteen.
In de volgende paragrafen zijn de aandachtspunten van deze ondergronden opgenomen.

2.2.3.1

BETON

Beton bestaat uit cement, vulstoffen, hulpstoffen en water. Vers gestort beton vertoont grote
hydraulische krimp en kruip. Krimp en kruip zijn vervormingen die drukspanningen in de
afwerklagen en schuifspanningen in het hechtvlak tussen ondergrond en
buitengevelisolatiesysteem kunnen veroorzaken. Naarmate de beton ouder wordt neemt het
vochtgehalte in beton af en daarmee ook de spanningen in het beton. Het is dus belangrijk
dat het beton voldoende (minimaal 28 dagen) tijd krijgt om te drogen.
Bekistingsolie en/of resten van curing-producten kunnen de hechting van het
buitengevelisolatiesysteem op een betonnen ondergrond negatief beïnvloeden en moeten
daarom verwijderd worden.
Beschadigingen aan beton waarbij de wapening blootligt moeten voorafgaand aan de
isolatiewerkzaamheden hersteld te worden.
Bij voegen tussen betonelementen moet beoordeeld worden of deze door het
buitengevelisolatiesysteem overbrugd kunnen worden zonder dat dit spanningen
veroorzaakt die kans op scheuren veroorzaken.

2.2.3.2

BAKSTEEN

Metselwerk of lijmwerk dat wordt opgetrokken met baksteen, bestaat uit baksteen, mortel en
voegwerk. Bakstenen worden gemaakt van gebakken klei. Omdat bakstenen gemaakt
worden van gebakken klei en een natuurproduct betreft kunnen er onregelmatigheden in
aanwezig zijn. Bakstenen kunnen aan het oppervlak uitbloeiingen vertonen die hun oorzaak
vinden in optrekkend vocht vanuit de grond, de poreusheid van de bakstenen, de kwaliteit
van de gebruikte mortel of een reactie tussen de baksteen en de mortel. Deze uitbloeiingen
kunnen een negatieve invloed hebben op de hechting van de hechtmortel waarmee de
isolatieplaten worden aangebracht. Uitbloeiingen moeten verwijderd worden voordat het
isolatiesysteem aangebracht wordt.

BRL 1336-0

versie 1, d.d. 09-04-2019

23
2.2.3.3

KALKZANDSTEEN

Metselwerk of lijmwerk dat wordt opgetrokken met kalkzandsteenblokken bestaat uit
kalkzandsteenblokken die verlijmd worden met een metselmortel of kleefmortel. In de bouw
worden gevelconstructies uit kalkzandsteenblokken gebruikt als ondergrond om
buitengevelisolatie op toe te passen. Het is belangrijk dat de gevelconstructie voldoende
droog is voordat men start met de isolatiewerkzaamheden.

2.2.3.4

BETONBLOKKEN

Metselwerk of lijmwerk dat wordt opgetrokken met betonblokken bestaat uit betonblokken
welke verlijmd worden met een metselmortel of kleefmortel. Betonblokken worden i.v.m. het
relatief hoge gewicht minder toegepast als kalkzandsteen. Het is belangrijk dat de
gevelconstructie voldoende droog is voordat men start met de isolatiewerkzaamheden.

2.2.3.5

CELLENBETON

Cellenbeton is een lichte betonsoort dat ontstaat door het toevoegen van gasbelvormers. In
de bouw kan men cellenbeton in de vorm van blokken en/of grote panelen aantreffen.
Evenals bij andere ondergronden is het belangrijk dat cellenbeton beschermd wordt tegen
vochtlekkages. Vocht kan calciumsulfaatgebonden zouten veroorzaken. Deze kunnen
schade veroorzaken aan de ondergrond en het buitengevelisolatiesysteem.
Grote holtes in het cellenbeton dienen opgevuld te worden met behulp van een, door de
leverancier/fabrikant van het cellenbeton, geadviseerde mortel.
Bij voegen tussen elementen uit cellenbeton dient beoordeeld te worden of deze overbrugd
kunnen worden door het buitengevelisolatiesysteem.

2.2.3.6

OUDE PLEISTERLAAG

Soms zijn gevelvlakken, waarop men het buitengevelisolatiesysteem wil aanbrengen,
afgewerkt met een pleisterlaag.
Er zijn twee typen pleisterlagen:
- Pleisterlagen die o.a. bestaan uit cement, kalk, leem of combinaties hiervan. Dit zijn
minerale pleisters.
- Pleisterlagen die o.a. bestaan uit kunststofhars, siliconen, silicaten e.d. Dit zijn organische
pleisters.
Minerale pleisterlagen hebben veelal een losse samenhang en zijn daardoor minder geschikt
als ondergrond voor een buitengevelisolatiesysteem.
Organische pleisterlagen zijn over het algemeen vrij dun en worden veelal als toplaag op
een mineraal systeem toegepast. Dunne organische pleisterlagen dienen op hechting
onderzocht te worden.
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Het buitengevelisolatiesysteem heeft invloed op de waterdampdiffusieweerstand van de
gevelconstructie inclusief het buitengevelisolatiesysteem. Bij oude organische dunpleisters
kan een probleem ontstaan met condensvorming.
Dit dient onderzocht te worden voordat men over gaat tot isoleren. Indien nodig dienen er
maatregelen genomen te worden, namelijk:
- gedeeltelijk of geheel verwijderen van de pleisterlaag;
- inslijpen/frezen van de pleisterlaag.
Evenals andere ondergronden moet een pleisterlaag droog, stabiel en schoon zijn. Krijtende
of stoffige ondergronden moeten vrij gemaakt worden van stof en met een geschikte primer
behandeld worden. Losse of holklinkende delen moeten verwijderd worden en indien nodig
hersteld worden met een hiervoor geschikt product. Om de hechting van de ondergrond te
kunnen vaststellen kan men het hechtmiddel op het gepleisterde gevelvlak aanbrengen en
na voldoende droging een trekproef uitvoeren.
In alle gevallen moet men een buitengevelisolatiesysteem, dat wordt aangebracht op een
bestaande pleisterlaag, mechanisch verankeren met voor het systeem geschikte pluggen.

2.2.3.7

VERFLAAG

Gevels die geschilderd zijn en waar men een buitengevelisolatiesysteem op wil aanbrengen,
dienen onderzocht te worden.
De hechting van het buitengevelisolatiesysteem op de gevelconstructie is cruciaal. Het is
daarom belangrijk dat beoordeeld wordt of de aanwezige verflaag voldoende hecht aan
de gevelconstructie en dat het aan te brengen buitengevelisolatiesysteem op haar beurt
voldoende kan hechten aan de verflaag.
Naast eventuele problemen met de hechting op de verflaag heeft het
buitengevelisolatiesysteem invloed op de waterdampdiffusieweerstand van de
gevelconstructie inclusief het buitengevelisolatiesysteem. In het bijzonder bij meerdere lagen
dampopen verf en/of een dampdichte verflaag kunnen problemen ontstaan door
condensvorming t.p.v. deze verflaag. Daar er geen condensatie in het
buitengevelisolatiesysteem mag optreden, welke kan leiden tot vochtschade, is het daarom
belangrijk dat er dauwpuntberekeningen worden gemaakt voordat men overgaat tot
isoleren.
Indien nodig dienen er maatregelen genomen te worden, namelijk:
- Onder hoge druk reinigen van de gevel;
- Gedeeltelijk of geheel verwijderen van de verflaag;
- Inslijpen/frezen/perforeren van de verflaag.
In alle gevallen moet men een buitengevelisolatiesysteem dat wordt aangebracht op een
geschilderde gevel mechanisch verankeren met voor het systeem geschikte pluggen.

2.2.3.8

SPOUWMUREN

Een spouwmuurconstructie, waarvan de spouw al dan niet geïsoleerd is, kan voorzien
worden van een buitengevelisolatiesysteem.
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In het buitenspouwblad zijn vaak ventilatieopeningen en afwateringsopeningen
aangebracht, welke als doel hebben het ventileren van de spouw resp. het afvoeren van
eventueel water uit de spouw. Door het aanbrengen van het buitengevelisolatiesysteem
worden deze openingen afgesloten. Voor wat betreft de afwateringsopeningen is dit geen
probleem, daar het oorspronkelijke buitenspouwblad niet langer als buitenzijde zal fungeren
en er dus geen vocht meer via het metselwerk de spouw kan binnendringen. Echter, door
het dichtzetten van de ventilatieopeningen bestaat de kans dat het damptransport van
binnen naar buiten verhinderd wordt. Daar er geen condensatie in het systeem mag
optreden, welke kan leiden tot vochtschade, is het derhalve belangrijk dat er
dauwpuntberekeningen worden gemaakt voordat men overgaat tot isoleren.
Indien sprake is van een lege spouw, wordt aanbevolen om de spouwmuur na te isoleren
volgens BRL 2115 c.q. BRL 2121, voordat men overgaat tot het aanbrengen van de
buitengevelisolatie. Dit om te voorkomen dat er in de lege spouw luchtverplaatsing kan
plaatsvinden, welke tot energieverlies leidt.

2.2.3.9

OUDE BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN

Een bestaand buitengevelisolatiesysteem kan als ondergrond dienen voor een nieuw
buitengevelisolatiesysteem. Afhankelijk van de kwaliteit van het oude systeem dienen er
maatregelen genomen te worden. Hieronder worden de volgende maatregelen verstaan:
-

Reinigen van de toplaag van het oude systeem;
Voorbehandelen met een primer van de oude ondergrond;
Verwijderen van de toplaag van het oude systeem;
(Deels) verwijderen van het oude systeem;
Toepassen van pluggen.

Een grondige beoordeling van de ondergrond en bouwkundige details, alsook een
dauwpuntberekening zijn vereist.

2.2.3.10

HOUTSKELETBOUW

Als de ondergrond waarop het buitengevelisolatiesysteem wordt aangebracht bestaat uit
(prefab) houten elementen, dan dient men de leverancier van het
buitengevelisolatiesysteem te raadplegen voor een technisch advies. Het is belangrijk dat de
leverancier al in de ontwerpfase mee kan denken zodat er juiste keuzes kunnen worden
gemaakt. In alle gevallen moet de ondergrond volledig geschikt zijn voor het aanbrengen
van het buitengevelisolatiesysteem.
Voor alle (bouw)technische eisen en randvoorwaarden wordt verder verwezen naar de SKHpublicatie 12-01 d.d. 13-06-2013. Zoals in deze publicatie is opgenomen, valt harde bekleding
niet direct onder de scope van de publicatie, maar kan projectmatig, na overleg met
betrokken partijen wel worden toegepast.
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2.2.4

SCHEUREN IN DE CONSTRUCTIE

Scheuren in de onderconstructie dienen onderzocht te worden. Stabiele scheuren kunnen
met het buitengevelisolatiesysteem overbrugd worden en vormen doorgaans geen
probleem. Bij instabiele scheuren moeten eerst maatregelen worden genomen om verdere
verscheuring te voorkomen. Dit kan zijn door de constructie te herstellen, door het dilateren
t.p.v. de scheurvorming of een combinatie van beide.

2.2.5

WERING V AN VOCHT

De ondergrond dient gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van optrekkend vocht.
Indien nodig moet de ondergrond worden voorbehandeld volgens de richtlijnen van de
leverancier. Voor de aanvang van de isolatiewerkzaamheden moeten voorzieningen
getroffen worden waardoor bouwvocht ten gevolge van binnenpleisterwerken, dekvloeren
e.d. geen nadelige gevolgen hebben op het buitengevelisolatiesysteem.
Het gebouw zelf dient wind- en waterdicht te zijn voordat het buitengevelisolatiesysteem
wordt aangebracht.
Zowel voor als ook tijdens de isolatiewerkzaamheden dient voorkomen te worden dat
regenwater achter, in of over het systeem terecht kan komen. Hiervoor moeten daklijsten
dakranden gecontroleerd en indien nodig gerepareerd of aangepast worden.
Hemelwaterafvoeren dienen zo snel mogelijk aangebracht, hersteld of aangepast te
worden. Zodat deze voldoen aan het isolatiesysteem.

2.3

VERWERKINGSRICHTLI JNEN

Met betrekking tot de verwerkingsrichtlijnen wordt verwezen naar BRL 1336-1, respectievelijk
BRL 1336-2.

2.4

EISEN M.B.T. DE VEILIGHEID

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op ladders, steigers en/of hoogwerkers en voor het
gebruik van alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen moet men zich houden
aan de wettelijke voorschriften van de Arbeidsinspectie. De CI controleert niet op de
naleving van deze eis.
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2.5

TOELATINGSPROCEDURE CERTIFICATIE

De toelatingsprocedure geldt voor bedrijven die voor deze BRL nog niet gecertificeerd zijn en
voor bedrijven waarvan het certificaat beëindigd is.
De procedure om als bedrijf toegelaten te worden gaat als volgt.
1.
2.

3.

4.

5.

Aanvrager stuurt een verzoek om op basis van een bepaalde BRL of meerdere BRL-en
gecertificeerd te worden via e-mail naar info@insula-certificatie.nl;
De aanvrager ontvangt vervolgens een e-mail, vanuit Insula, met daarin de offerte die
gelijk certificatieovereenkomst is. Aanvrager wordt verzocht dit document ondertekend
en samen met een actueel (jonger dan 12 maanden) KvK-uittreksel te retourneren.
De aanvrager meldt vanaf dit moment alle werken die betrekking hebben op deze BRL.
Dit doet hij door de werkplanningen digitaal naar planning@insula-certificatie.nl te
sturen.
Na ontvangst van de planningen wordt het toelatingsonderzoek ingepland. Het
toelatingsonderzoek bestaat uit ten minste 4 procescontroles en aansluitend een
bedrijfsaudit. Tijdens de procescontroles en/of bedrijfsaudit kunnen tekortkomingen
worden geconstateerd. Voor typen tekortkomingen en de gevolgen ervan wordt
verwezen naar paragraaf 2.6. Voor iedere procescontrole waarbij een of meerdere
kritieke tekortkomingen worden waargenomen, dient er een extra procescontrole
uitgevoerd te worden. Nadat er 4 'geslaagde' procescontroles (d.w.z. zonder kritieke
tekortkomingen) zijn uitgevoerd en er verder geen niet-kritieke tekortkomingen
openstaan, kan de bedrijfsaudit plaatsvinden. De bedrijfsaudit wordt met goed gevolg
afgerond als er geen tekortkomingen worden geconstateerd of als de geconstateerde
tekortkomingen binnen de gestelde termijn (zie 2.6) afdoende afgerond zijn. Indien er bij
de aanvraag sprake is van meerdere regelingen (BRL-en op basis waarvan certificatie is
aangevraagd), wordt de bedrijfsaudit uitgevoerd nadat er ten minste bij een van de
regelingen sprake is van een succesvol afgerond procescontrole-gedeelte. Het is de
aanvrager niet toegestaan om, tot het daadwerkelijke moment van certificering, derden
te informeren over de aanvraag of de toelatingsprocedure. Alleen met schriftelijke
toestemming van Insula kan hiervan worden afgeweken.
Als uit de review blijkt dat het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgerond, wordt
er een positieve certificatiebeslissing genomen en is de toelatingsprocedure ten einde.
Insula stelt het certificaat op en stuurt deze vervolgens naar de aanvrager die zich
inmiddels CH mag noemen voor de regeling waarvoor deze is toegelaten. Het
certificaat is voor onbepaalde tijd geldig tenzij deze door Insula wordt ingetrokken of
door de CH wordt opgezegd.

Aanvrager kan de toelatingsprocedure te allen tijde staken en de aanvraag intrekken. Als de
toelatingsprocedure, door vertraging vanuit de aanvrager, niet binnen 6 maanden is
afgerond, heeft Insula het recht de toelatingsprocedure te staken.
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2.6

INSTANDHOUDING CERTIFICATIEOVEREENKOMST

Eenmaal gecertificeerd wordt de geleverde kwaliteit van de CH steekproefsgewijs en
onverwachts door Insula gecontroleerd. De procescontroles worden zowel tijdens de
uitvoering van de isolatiewerkzaamheden als ook achteraf uitgevoerd.
Het aantal vierkante meters buitengevelisolatie dat een bedrijf per jaar aanbrengt is
medebepalend voor het aantal controles bij dat uitvoerend bedrijf. De controlefrequentie is
vastgesteld op 1 inspectie per 750m2 aan te brengen buitengevelisolatiesysteem met een
minimum aantal controles van 2 per jaar.
Insula kan de frequentie per CH naar boven aanpassen als de kwaliteit van het betreffende
bedrijf niet aan de geldende eisen voldoet.
Als er tijdens de procescontroles tekortkomingen worden geconstateerd, dan worden deze
opgenomen in de rapportage die door procescontroleur ter plaatse wordt gemaakt.
Er bestaan kritieke tekortkomingen (verder te noemen KT) en niet-kritieke tekortkomingen
(verder te noemen NKT). In tegenstelling tot een NKT, is er bij een KT sprake van directe
schade aan het vertrouwen in het kwaliteitssysteem van de CH of de kwaliteit van het
uiteindelijke product.
Bij NKT geldt een termijn van 3 maanden waarbinnen de CH herstel en preventieve
maatregelen moet treffen.
De CH dient in het geval van KT, binnen 2 weken na ontvangstdatum van het rapport, met
een plan van aanpak m.b.t. herstel te komen. CH dient verder nog een afspraak te maken
met de CI voor het uitvoeren van een extra controle, waarbij rekening wordt gehouden dat
herstel nog zichtbaar is voor de CI. Deze extra inspectie is op kosten van de CH. Daarnaast
geldt, evenals bij niet-kritieke tekortkomingen, een termijn van 3 maanden waarbinnen de
CH preventieve maatregelen moet treffen.
Als de procescontroleur een KT t.o.v. deze BRL constateert die, als er geen direct herstel
plaatsvindt, volgens de CI het eindproduct kan schaden, zal de CI naast de CH ook de
opdrachtgever van de isolatiewerkzaamheden op de hoogte stellen.
Naast de procescontroles wordt er jaarlijks een bedrijfsaudit ingepland en uitgevoerd. Bij een
tekortkoming (hier is altijd sprake van een NKT) dient de CH deze uiterlijk binnen 3 maanden
te herstellen en de CI in kennis te stellen hoe de tekortkoming hersteld is en hoe deze in het
vervolg voorkomen wordt.
Insula zal de implementatie van de door de CH getroffen herstel en preventieve
maatregelen evalueren/auditen/inspecteren door middel van (aanvullende)
procescontroles en/of bedrijfsaudits.

2.6.1

WERKMELDINGEN

CH is verplicht om elke week te melden aan Insula, dus ook indien er geen
certificeringwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Dit laatste om uit te sluiten dat er
mogelijk per abuis niet gemeld is.
Om de procescontroles mogelijk te maken dient de CH, uiterlijk om 13:00 uur op de vrijdag
voorafgaand aan de volgende werkweek, opgave te doen van een werkmelding en
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planning en verleent CH alle medewerking aan Insula tijdens de uitvoering van de
procescontroles.
De werkmelding moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:
- adres en plaats van het uit te voeren project;
- projectgrootte;
- startdatum en einddatum;
- geplande uitvoeringstijd;
- naam opdrachtgever;
- contactpersoon CH;
- toe te passen buitengevelisolatiesysteem (handelsnaam);
- eventuele bijzonderheden waarmee de CI rekening dient te houden.
Als de geplande uitvoeringsperiode wijzigt, dient de CH dit direct aan Insula te melden.
Indien het niet of onvoldoende mogelijk is om de geleverde kwaliteit van de CH te
controleren (dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien een CH onvoldoende werk heeft op de
regeling waarvoor deze gecertificeerd is) dan kan dit voor Insula reden zijn om de
certificatieovereenkomst te beëindigen.

2.6.2

KLACHTENBEHANDELING

CH heeft de verplichting om de klachten van derden, die betrekking hebben op de van
toepassing zijnde BRL, te registreren in een klachtenregister, deze in behandeling te nemen
en genomen stappen te documenteren.
Als de partijen er gezamenlijk niet uit komen en de klacht betrekking heeft op de van
toepassing zijnde BRL, dan kunnen zij de klacht in behandeling geven bij de CI. Na ontvangst
van een klacht gaat de CI na of deze klacht reeds gemeld is bij de betrokken CH. Als dit niet
het geval is, wordt de klager doorverwezen naar het bedrijf. Als dit wel het geval is,
behandelt de CI de klacht volgens onderstaande schema.
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Indien de klacht terecht blijkt, dan kan dit voor Insula aanleiding zijn voor het opleggen van
een sanctie.
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2.6.3

SANCTIEBELEID

Afhankelijk van de situatie zijn de volgende sancties door Insula te treffen tegen CH:
-

-

-

Een schriftelijke waarschuwing kan worden gegeven bij onjuiste informatieverschaffing
over certificering en/of Insula in de breedste zin van het woord of bij gegronde klachten.
Herhaling van een schriftelijke waarschuwing heeft schorsing tot gevolg.
Schorsing van het certificaat is voor bepaalde tijd. De CH dient binnen één jaar na
aanvang van de schorsing aan te tonen dat de door hem getroffen maatregelen
afdoende zijn om de schorsing op te heffen. Het opheffen van de schorsing kan pas na
beoordeling door Insula. Het niet tijdig opheffen van de schorsing heeft beëindiging van
de certificatieovereenkomst tot gevolg.
Beëindiging van de certificatieovereenkomst kan niet worden opgeheven door de CH.
Ook is het niet mogelijk om binnen 12 maanden na dagtekening van de brief, waarin de
beëindiging van de certificatieovereenkomst wordt bekengemaakt, een nieuw
toelatingsonderzoek tot certificering in te gaan.

De sancties ‘schorsing’ en ‘beëindiging’ worden via e-mail met ontvangstbevestiging bij de
CH kenbaar gemaakt. Hierin staat aangegeven welke sanctie is getroffen, met welke
reden(en) en met ingang van welke datum. De sancties ‘schorsing’ en ‘beëindiging’ worden
altijd kenbaar gemaakt op de website van Insula. Het is Insula toegestaan om de sanctie ook
op een andere wijze en/of via een ander medium te publiceren. Afhankelijk van de ernst van
het geconstateerde, waartegen de sanctie wordt getroffen, behoudt Insula zich het recht
voor om klanten, afnemers en leveranciers van de CH te informeren. Opheffing van een
sanctie wordt zowel bij de CH (via e-mail) als op de website van Insula kenbaar gemaakt.
Tijdens de schorsingsperiode en na de beëindiging van de certificatieovereenkomst is het de
CH verboden om gebruik te maken van het certificatiemerk. Ook mag de CH niet de indruk
wekken dat hij nog gecertificeerd is. Bij overtreding hiervan zal Insula bij CH een direct
opeisbare boete van € 5.000,- in rekening brengen. Voor elke dag dat de overtreding
voortduurt, wordt een boetebedrag van € 500,- opgelegd.

2.7

OPZEGGING CERTIFICATIEOVEREENKOMST

De certificatieovereenkomst heeft een opzegtermijn van ten minste drie maanden en dient
per aangetekende brief dan wel per e-mail met ontvangstbevestiging met uiteenzetting van
de reden(en) tegen de laatste dag van een kalendermaand kenbaar te worden gemaakt.
In deze brief dient tevens de beëindigingsdatum van de certificatieovereenkomst vermeld te
staan. Bij opzegging blijven de geheimhoudingsplicht en financiële verplichtingen van
kracht.
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DEEL 3: BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM
3.1

EISEN AAN DE PRODUCE NT/LEVERANCIER

Om in aanmerking te komen voor het attest en dit te behouden, dient de producent c.q.
leverancier, naast het voldoen aan de eisen omschreven in §1.6 en hoofdstuk 3 nog:
- Ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor moet een geldig KvKuittreksel (niet ouder dan 1 jaar) worden overlegd aan de CI;
- Alle wijzigingen in de samenstelling van het betreffende buitengevelisolatiesysteem
schriftelijk aan de CI te melden (op basis van de verstrekte gegevens en na eventuele
uitvoering van een aanvullend onderzoek beoordeelt de CI of de attestering van het
systeem nog terecht is);
- Te beschikken over een register, waarin klachten inzake het door hem geleverde
buitengevelisolatiesysteem worden opgenomen alsmede over een registratie inzake de
klachtafhandeling;
- Alle financiële verplichtingen inzake certificatie aan de CI na te komen.

3.2

PROCEDURE VOOR DE ATTESTERING

3.2.1

AANVRAAG

De aanvrager ondertekent de offerte m.b.t. het opstellen van het attest en verstrekt de
nodige bedrijfsgegevens en technische specificaties van alsook de onderbouwing met
betrekking tot het buitengevelisolatiesysteem.

3.2.2

TOELATINGSONDERZOEK

Na retourontvangst van de ondertekende offerte (contractstuk) en het verkrijgen van de
benodigde onderbouwing c.q. testrapportage(s) wordt door de CI nagegaan of het
betreffende buitengevelisolatiesysteem voldoet aan de in de BRL gestelde eisen. M.b.t. de
gestelde eisen wordt verwezen naar §1.6 en hoofdstuk 3. Inzake de eisen aan de
testrapportage(s) wordt verwezen naar §1.4.
Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:
- positief: de directie wordt geadviseerd om over te gaan tot het afgeven van het attest;
- negatief: aanvrager wordt schriftelijk geïnformeerd met opgave van reden(en);
- aanvulling benodigd: aanvullende gegevens en/of testen zijn nodig.
Bij een positieve uitkomst is het toelatingsonderzoek ten einde en wordt het betreffende
buitengevelisolatiesysteem voorzien van een Insula-attest.
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3.2.3

INSTANDHOUDING VAN HET ATTEST

Producent c.q. leverancier is verplicht om elke wijziging van het systeem c.q.
productsamenstelling schriftelijk door te geven aan Insula. Op basis van de door hem
aangeleverde data beslist Insula of er aanvullende gegevens en/of testen nodig zijn.
Indien Insula objectieve aanwijzingen heeft dat het product niet langer overeenkomt met de
eerder opgegeven prestaties (non-conformiteit), dan zal opnieuw beoordeeld worden
(bijvoorbeeld op basis van identificatieproeven) of het buitengevelisolatiesysteem nog steeds
voldoet aan de eisen gesteld in deze BRL. Hetzelfde wordt gedaan enkele maanden voor
het verstrijken van de geldigheidsdatum van het attest (5 jaar geldig).
Bij objectieve aanwijzingen van frauduleuze handelingen door de attesthouder inzake het
buitengevelisolatiesysteem, is Insula gerechtigd een controle uit te voeren bij de attesthouder
(kantoor en/of productie-/opslagruimte).

3.2.4

BEËINDIGING V AN HET ATTEST

Producent c.q. leverancier heeft een opzegtermijn van ten minste drie maanden en dient
per aangetekende brief met uiteenzetting van de reden(en) tegen de laatste dag van een
kalendermaand de wens tot beëindiging kenbaar te maken. In deze brief dient tevens de
beëindigingsdatum vermeld te staan. Gedurende de opzegtermijn blijven alle plichten
volgens paragraaf 3.1 van kracht.

3.3

PRODUCTEISEN

Met betrekking tot de producteisen wordt verwezen naar BRL 1336-1 respectievelijk BRL 13362.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: CHECKLIST PROCESCONTROLE BRL 1336
Met betrekking tot de ‘checklist procescertificatie’ wordt verwezen naar de bijlage 1 van BRL
1336-1 respectievelijk BRL 1336-2.
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BIJLAGE 2: CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT
Vraag
Antwoord
Organisatie
Wordt er inzichtelijk gemaakt hoe de
organisatiestructuur eruit ziet? NKT
Offerte
Worden de uit te voeren werkzaamheden volledig
beschreven in de offerte? NKT
Zijn de te verwerken isolatiematerialen in de offerte
vastgelegd? NKT
Wordt er in de offerte vermeld dat de werkzaamheden
onder certificatie van Insula Certificatie worden
uitgevoerd? NKT
Wordt in de offerte vermeld dat Insula Certificatie
middels een steekproef bij de woning langs kan
komen? NKT
Gaat de opdrachtgever aantoonbaar akkoord met de
uitgebrachte offerte? NKT
Is de prijs eenduidig vastgelegd in de offerte? NKT
Wordt er op iedere pagina aangegeven welke pagina
het betreft en uit hoeveel pagina's de offerte bestaat?
NKT
Is de opdrachtgever op iedere pagina, van de offerte,
identificeerbaar? NKT
Is de offertedatum op iedere pagina herleidbaar? NKT
Wordt er in de offerte verwezen naar de geldende
algemene voorwaarden? NKT
Zijn de algemene voorwaarden aantoonbaar
meegeleverd bij de offerte? NKT
Interne kwaliteit
Is er een klachtenregistratie aanwezig? NKT
Is er sprake van adequate klachtenbehandeling? NKT
Worden tekortkomingen n.a.v. controles beheerst? NKT
Worden alle werken bij Insula Certificatie gemeld? NKT
Gebruik van keurmerk en informatieverstrekking m.b.t. certificatie
Wordt het keurmerk correct gebruikt? NKT
Is de door het bedrijf verstrekte informatie over Insula
Certificatie correct? NKT
Opslag en veiligheid
Wordt het materiaal op een juiste wijze opgeslagen?
NKT
Zijn er voor alle, door het bedrijf onder certificatie te
verwerken, materialen veiligheidsinformatiebladen
aanwezig? NKT
Afsluiting audit
Aantal tekortkomingen
Opmerkingen auditee
Handtekening auditee
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BIJLAGE 3: REGLEMENT VOOR GEB RUIK KEURMERK V AN INSULA CERTIFIC ATIE
Dit reglement is opgesteld ter bescherming van het keurmerk van Insula Certificatie B.V.
(verder te noemen: Insula). Als eigenaar van het keurmerk controleert Insula of het keurmerk
op een correcte wijze en alleen door rechthebbende partijen wordt toegepast.
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Randvoorwaarden gebruik
Insula kent het recht om gebruik te maken van het keurmerk toe aan bedrijven die in het
bezit zijn van een door Insula uitgegeven certificaat. Een bedrijf dat door Insula is
gecertificeerd mag het keurmerk niet (meer) gebruiken:
bij schorsing van het certificaat, per direct en tijdens de periode van de schorsing;
bij beëindiging van de certificatieovereenkomst, per direct.
In geen geval mag de schijn gewekt worden gecertificeerd te zijn voor regelingen anders
dan waarvoor de certificatieovereenkomst is opgesteld. Tegen misbruik van keurmerk en/of
certificaat kan Insula een sanctie treffen en/of vordering instellen. Deze terstond opeisbare
vordering bedraagt maximaal € 5.000,-, alsmede maximaal € 500,- voor elke dag dat de
overtreding voortduurt. Dit om het vertrouwen in het keurmerk te behouden voor de gehele
markt en om CH’s te kunnen beschermen tegen oneigenlijke concurrentie.
Vormgeving keurmerk
Het keurmerk mag alleen gebruikt worden in de vorm en kleuren zoals in de grafische
bestanden die door Insula beschikbaar worden gesteld.
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid liggen geheel bij de gebruiker. Op geen enkele
wijze mag CH suggereren dat Insula verantwoordelijkheid aanvaardt voor de door CH
geleverde goederen of diensten. Insula aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid
voortkomend uit het gebruik van het keurmerk van Insula.
Overig
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen na schriftelijke toestemming van Insula. Het
verzoek hiertoe dient u eveneens schriftelijk in te dienen bij het bestuur van Insula.

BRL 1336-0

versie 1, d.d. 09-04-2019

38

BIJLAGE 4: MODEL PROCESCERTIFICAAT
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BIJLAGE 5: MODEL ATTEST
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