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1 Inleiding
1.1

Onderwerp

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen e1scn \\'Orden door de certificatie-instellmg
ge hanteerd bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de instandhouding van een certificaat
voo r IBA-compactsystemen.
De c1f te geven kwalitei tsverkla nnge n worden dangeduid als a ttesl-met-productcertificaa t.
Naast de e isen, die in deze bcoord e lingsrichtlijn zij n vas tgelegd, stelt d e certificatie-instel ling
aanvu llende e isen, in de zin van algemene procedure-eisen vc1n certificatu.>.

1.2 Toepassingsgebied

DeIBA-compactsystemen ziJn bestemd om te wo rden toegepast voor de zuivering van
huishoudelij" afvalwater en beper"l bedriJfsa fvalwater. Het IBA-compactsysteem betreft het
gehele systeem inclusief voorzu 1venng en na z u ivenng zoals deze geattesteerd IS volgen'> de
BRL K10002 "A ttesteri ng van IBI\-svc,temen" .
Ee n bec,chrijving van e nke le individuele compactsystemen is opgenomen 1n bijlage I .

1.3

Status t.o.v. wettelijke regelingen

Deze beoorde lingsrichtl ijn moet beschouwd worden als het enige te doorlopen protocol c.q.
directe e isen voor verkrijging va n een atlest-met-productcertificaat Hel certificaat verva ngt in
ge ne rlei opz icht bestaande wettelijke regelinge n of normen. Idealiter is een attest-metproduct-certificaat een vorm va n een privaatrechtelijke overeen" omsl die gebrui kt \vordt a ls
vrijwillige aanvulling op wet- en regelge\·ing, maa r hie rin wel opgenomen kunnen worden.
Op Europees niveau is in 1998 ontwerpnch tlijn prEI\ 12566-3 opgesteld . Deze norm geeft
nchtlijnen voor "Vooraf of ter plaatse geac,sem bleerd e afvalwaterzuiveringsinsta llaties voo r
huis ho ude lijk afvalwater" tene 1nde in hnopa minimale eisen vast te leggen voor "lcine
afvalwaterzuiveringsinslallaties. Ten opzichte vande prEN 12566-3 is d eze attest-metproductcertificatieregeling te zie n als een nad ere invu lling van deze richtlijn.
Lozingen op oppervla"tewater worden ge reg uleerd d oor het Lozingenbesluit Wvo
huis houdclij" afvalwater (21-3-1997). Deze biedt de mogelijkheid om, bij lozing to t 10
inwonerequivalenten van huis houde lijk afvalwater op oppervlaktewater mel hogere
functiedoelstelling, bij nade re e is een IBA voor te schrijve n die ve rde r zuivert dan een septic
tank Lozingen van d e meeste soorten agrarisch bedrijfsafvalwater vallen onder he t
Lozingenbesluit Wvoopen teelt e n vee houd e rij (het ontwe rpbesluit is gepubliceerd in januari
1999, he t is dezelfde regeling als het Lozingenbesluit huishou de lij" afval\\'ater), te rw ijl
lozingen van meer dan 10 inwonerequivalenten van huishoudelijk afva lwater of lozingen van
overig bedrijfsafvalwater indiv1dueel vergun ningplichtig zijn.
A ls verd uidelijking va n de regelgeving heeft de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW),
zowel voor lozingen op oppervlakte\\'a ter a ls voor lozingen in de bodem, haar visie gegeven
op de inzet va n IBA's. Deze visie berust op d e indeling van IBA's in dne "lassen waarbij de
" e u ze van de in te zetten "lasse wordt gerelateerd aan de kwetsbaarhe id van hel o n tvangende
milie u. In de BRL-attes tering is met deze klasse indeling in de vo rm van doelvoorschriften
re ke ning gehouden.
Klasse 1 is gelijkwaardig aan de septic tanh. zoals deze als middel is omsçhreven in beide
lozinge nbesluiten. Midd e ls gegeven doe lvoorschriften kan de gelijkwaardigheid va n andere
middelen worden aangetoond . I le t traject van attestering/certificalie is hie rb ij hulpmidde l
zowel voor het bevoegd gezag als voor de geb ruike r va n de IBA "lasse I. Wate rbe heerders
hebben zelf de bevoegdheid als bevoegd gezag de gelijkwaardig he id vast te stellen bij lozing
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o p o ppe rv la k tewater. H et Lozingen besluit bod embescherm in g bied t deze mogelij khe id niet.
Bij d e herzie ning van dit bes luit is he t voorne men het gelijkwaardig he idsbeginsel o p te
ne m e n . De vasts te lling va n gelijkwaa rd igheid za l v ia het attes te ring/ ce rtificatie trajec t Jopen.
Voor klasse I! zijn s tre ngere eise n ges te ld da n klasse I, voo r 1--Jasse lila z ijn oo k e isen
opgenome n voor stil--s to f en bij III b ook voo r sti ksto f e n fosfaat.
Ook bij d e handh av ing is he t bevoegd gezag ge baa t bij d e inze t va n IBA's me t
attes t/ce rtificaa t. De handhav ingsinspa nnin g h.a n hie rm ee wo rde n ge minim a lise"erd e n bij
lozi ng o p oppe rv laktewa te ren h.an d e lozer eve n tu eel word e n geco mpe nseerd in de Wvohe ffing in geva l va n Klasse II en hoger.
Bi nne n d e v ige rende wetgeving is he t niet mogelijk een !BA va n ee n hogere klasse IB A te
ve rplichte n d an op g ro nd van het o ntva ngende milieu no dig is. Binne n pri va te
overeenkoms te n tusse n lozer e n bevoegd gezag ka n d it we l.
Lozingen in d e bod e m zijn gereguleerd d oor he t Lozingenbes Iu it Bo d e mbesche rming (Stb
1990, 21 7, laatstelijk gew ijz igd 8-12-1997, Stb 6-.!9). Voo r a lle soo rte n lozingen wor d t in dit
besluit een midde lvoorsc hrift gegeve n . Nad e re e isen kunne n alleen dan word e n o p gelegd aan
de lozer indien dit in het provinciale milie u plan is vas tgelegd. De in het besluit besc hreve n
z ui ve rin gssys temen zijn in te de len in klasse I, de septic ta nk, e n klasse I!, de ove ri ge
genoemde aero be sys te men. De o pso mm ing is lim itatief en beru s t op d e kennis v an die tijd
(vas tgelegd in de !BA- ri chtlijn, VROM 1991 ).
H e t Lozingenbes lui t bodembesc he rming kent een tweejaarlij kse ke urings regeling, w a a rbij
privaatrec hte lijk het ministe rie per 1-1-'98 voor twee jaar de ui tvoe ring bij Kiwa heeft
neergelegd . Wellicht kan he t Lozi nge nbeslui t Bod e mbesche rmin g zo wo rden he rz ie n, d a t
voo r gea ttesteerd e ins tallaties minde r d a n wel geen ke uringen n o dig z ijn.

1 .4

Aanvraag

De be hande ling van d e aa nv raag voo r ee n a ttest-met- p rodu ctcertif icaa t v indt plaa ts o p bas is
van d e o p het m o me nt van indie nen va n kracht z ijnde beoo rdelings richtlijn.
Indie n d oo r d e p ro du ce nt ra p porte n van o nde rzoekins te llinge n o f labo ra to ria wo rden
ingedie nd o m aa n te tone n d at he t p ro duct aan d e eisen van d e BRL vold oet, za l m oete n
worde n aa nge too nd d a t d eze zijn op ges teld d oo r een ins te lling die vo ld oet aan d e van
toepassing z ijnde acc reditatie no rm, te wete n:
• EN 45001 voor labo ratoria
• EN 4500-! voo r ins pectie-ins te llinge n
• EN 45011 voor ce rti fica tie-ins te llingen
De ins telling w ordt geac ht aa n deze c riteria te vo ldoen wa nnee r een acc redita tiecertificaa t ka n
wo rd e n overgelegd, afgegeven d oor d e Raad voor Accredita ti e (RvA) o f een acc redita tieins te lling waa rm ee d e RvAeen ove reen ko ms t v an wed erzijdse acce pta tie heeft geslo te n .
Deze acc redita tie m oet betre kking he bbe n o p het voo r d eze BRL vereis te o nde rzoek Ind ie n
geen acc redita tiecertificaat ka n wo rde n ove rgelegd, zal d e ce rtifica tie-ins te lling zelf verifiëre n
of aan d e acc redita tie norm is vo ldaan.

1.5

Definities
Be pe rkt bed r ijfsafva Iw a ter:

Com pactsysteem :

GVK:
IBA:
Nomina le afm eti ng:
Su b me rgeel filte r:
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A fva lwa te r a fko mstig van me lkvee ho ude rije n
bestaande uit melks poelwate r (m.u .v . he t
voo rspoe l w ater).
Een com pactsys teem is een bio logische
zui verin gsins talla tie, die ka n worde n uitgevoe rd a ls
bio roto r, o nderged o mpe ld bed, o x idatie bed, actief s lib
systee m of een gelijkwaardig sys teem of een com bina tie
va n d e genoemde sys te me n.
Glasvezelvers terkte kunststof
Ind ividue le Behandeling va n Afva lwater
Afme ting die doo r d e p rod uce nt word t opgegeven .
Ond e rgedompeld bed
8

Voor overige definities >vordt \er\\'ezcn nacH de NE;\1-EN 1085 "Afvalwaterzu lvering Termen
e n d e fmities" .
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2 Prestatie-eisen en attesteringsonderzoek
2.1

Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de prestatie-eisen opgenomen, die relevant zijn voo r IBAcompactsystemen Elke prestatie-eis is afzonderlijl-- behandeld in een paragraaf, waarbij is
aa ngegeven hoe met de eis wordt omgegaan bij het attesteringsonderzoek en hoe de prestatie
behandeld wo rdt in het attest-met-prod uctcertificaat.

2.2

2. 2. 1

Bepaling zuiverend vermogen van de installatie

Klassenindeling

Een rBA-systeem moet worden ingedeeld in één van de volgende l--Iassen:
Klasse I
Klasse II
Klasse lilA
Klasse IIIB
2. 2. 2

Bepalingsmethode

Voor d e bepaling van de classificatie van het !BA-systeem moet het systeem beoordeeld
'"'orden vo lgens e n vo ldoe n aan de BRL K10002 "Attestering van rBA-systemen" .
2. 2. 3

A ttesteringsonderzoek

Voor het attesteringsonderzoek moete n d e onderzoe ksres ultaten, gebaseerd op bovenstaande
beoordeling wo rden overlegd. Daarnaast moeten tekeningen va n de afzonderlijke elemente n
worden overlegd. De tekeningen zullen worden ve rgeleken met de tekeninge n die in het attest
zijn opgenomen.
2. 2. 4

Attest-met-productcertificaat

In het atlest-me t-productce rtificaat L u Ile n de gecertificeerde producten worden opgenomen,
onder vcrmeldin g va n d e klcl<;<;e '' acHin Ll' kulmen worden toegepas t.

2.3

Sterkte en stabiliteit

2. 3. 1 Algemeen

Gedu rende de referentieperiode va n 20 jaar mag geen van de uite rste grenstoestanden van de
elementen, a ls gevo lg van de daarop werkende belastingen, worden overschreden.
Voor de te hanteren belastingen moet gebruik worden gemaakt vanNEN 6702 "TGB 1990
Belastingen en vervormingen".
Bij het bepalen va n d e ve rtica le verheersbelasting voor de s tatische bere kening kan gebruik
worden ge maakt van tabel1 .
. d e I"mg ver k eers t1eIas tmg
Ta b e I 1: KI assentn
Klasse afdekking
Vertica le belasting (kN)
Groep
I
(NEN-EN 12-t)
10 ( I)
1
A 15
20 (1)
2
B 125
55
(1)
c 250
3
82,5 ( I )
0400
4
..
..
(1)
BiJ een mwend1g opperv lak > 1 m 2 Z1J n de volgend e e1sen gesteld:
• aantal puntlasten = grootste horizontale afmetingen in meters, naar beneden afge rond,
echter minimaal 2;
• d e hart op hart afstand va n de puntlas ten bedraagt 1000 mm.
BRL K10004 d.d . 2000-09-01
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2. 3. 2

Bepalingsmethode

Voor de bepalingsmetbode wordt verwezen naar·
BRL K10007 voor betonnen constructies.
BRL K22002 voor kunststof constructies.
BRL K19003 voor meta len constructies
•
Voor overige constructies moel dit in overleg met het certificatie instituut\\ orden
overeengekomen.
•
•
•

2. 3. 3

Gelijkwaardige bepalingsmethode

Andere bepalingsmetboden dan hie rboven o mschreven z ijn toegestaan, mits de
gelij kwaardi ghe id van de gebruikte berekeningsgrondslag is aangetoond.
2. 3. 4

A ttesteringsonderzoek

Voor het attesteringsonderzoek moeten berekeningen of beproevingsresultaten ter venficatic
worden overlegd. Voor constructies tut beton moeten tevens wapeningstekeningen worden
overlegd. Deze tekeningen worden vergeleken met de uit de berekening volgende wapcn111g
2. 3 . 5

Attest-met-productcertificaat

In het attes t-met-prod uctcertificaat za l worden aangegeven dat de gecertificeerde constructJes
voldoe n aan de e isen en voorwaarden die voor het geb ruikte materiaal van toepassing zijn.
Tevens zal de maximale inbouwdiepte en de klasse va n de afdekking worden vermeld .

2.4 Waterdichtheid
2.4.1

Algemeen

De e lementen moeten waterdichtheid z ijn . Voor een nadere specificatic wordt ven,vezen naar:
BRL K10007 voor betonnen constru cties.
BRL K22002 voo r kunststof constructieS.
BRL KI9003 voo r meta len constructies.
•
Voor overige constru cties moet dit 111 overleg met he t certificatie institu u l worden
overeengekomen.
•
•
•

2. 4 . 2

Bepalingsmethode

Voo r de bepalingsmetbode wordt Vf::'r\\ezen naar:
BRL K10007 voor betonnen constru cties.
BRL K22002 voor kunststof constructies.
BRL K19003 voor meta len constructies.
•
Voor overige constructies moet dit in overleg met het certificatie instituut worden
overeenge komen .
•
•
•

2. 4. 3

A ttesteringsonderzoek

Als type-test wordt een comp leet systeem beproefd op waterdichtheid. De hoogte van de
opbouw moet overeenkomen met de ma\.imaal door de producent opgegeven inbouwhoogte,
waarbij de aanwezige verbindingen conform de daarvoor geldende verwerkingsvoorschr.itten
z1jn gedicht.

BRL K 1 0004 d.d. 2000-09-01
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3 Algemene eisen te stellen aan het product
3. 1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan IBA-compactsystemen moeten voldoen.
Deze eisen zullen onderdeel uitmaken va n de technische specificatie van het product, die
vvord t opgenomen in hel certificaat.
Indien voo r een materiaal, onderdeel of verwerkingsproces een kwaliteitsverklaring is
afgegeven op basis va n het daa rvoor ge noemde eisenstellende document, doo r de Raad voor
Acc reditatie (op basis van EN -!5011) erkende certifica tie-inste lling die gebruik maakt van het
College van Deskundigen die adviseert over de betreffende e isenstellende document, dan
wordt dit als afdoende bewijs beschouwd dat aan de eisen wordt voldaan.
A ls geen kwaliteitsverklaring is afgegeven dan moet per leve ring van een product of per
uitvoering van een proces worden aangetoond tegenover de certificatie-instelling dal deze aan
d e gestelde e ise n van de in deze RRL ge noemd e BRL 's voldoen.

3.2 Producteisen

3. 2. 1 Betonnen constructies
Betonnen constructies moeten voldoen aan de e isen gesteld in BRL-Kl0007 "Betonne n
be hui zingen voor !BA-systemen".
3. 2. 2 Metalen constructies
Metalen constructies moelen voldoen aan d e eisen ges teld in BRL Kl9003 "Meta len
behuizingen voor !BA-systemen" ..
3. 2. 3 Kunststof constructies
Kunststof constructies moeten voldoe n aan de e isen ges te ld in BRL-K22002 "Kunststof
behuizi ngen voo r IBA-systemen".
3. 2.4 Constructies van overige materialen
Andere mate riale n zijn toegestaan mits aangetoond wo rdt dat aa n d e e isen uit deze
beoordelingsrichtlijn wo rdt voldaan. Een e n ander moet in overleg met hel certificatie
instituut worden opgesteld en getoetst.
3.2.5 Voorbehandeling
Indien er gebruik ge maak t wordt van een voorbe hande lingstank dient deze te vold oen aan de
eisen vermeld in paragraaf 3.:?..1. Indien er gebrui k gemaakt wordt van een seplic tank dient
deze te voldoen aan de eisen va n de BRL K10003. Indien er gebru ik ge maakt wordt va n een
vetafscheider en slibvangput dient deze te vo ld oen aan de eisen van de BRL 52.52, BRL 5256,
BRL 5257.
3. 2. 6 Leidingwerk
De aanvoerleidingen kunnen als vrij verval of als drukleidingen worden uitgevoerd. Indien de
leiding naar een bezinkput leidt mag e r geen drukleiding worden toegepast.
De aanvoerle idingen vervaardigd uit PVC, PE of PP moeten voldoen aan de van toepassing
zijnde BRL of gelijkwaa rdig. De van toepassing zijn de BRL 's z ijn BRL K4-1-9, BRL 2.001 (NEN
7045), BRL 2.023, BRL 522.00 of BRL 92.08.
Aa nvoerle idingen vervaardigd uit GVK moeten voldoen aan de BRL-K539, 551, 532. of
gelijkwaardig.
Aa nvoerleidingen ve rvaardigd uil gres moeten voldoen aan de EN :?.95 of gelijkwaardig.
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De ru bberrin gen voor he t ve rbin den va n d e buizen en hu lps tukke n moeten voldoe n aa n BRL
2013 "Rubbe rringe n en fle nspakkinge n voo r ver bindi ngen in d rink wate r e n
a fvalwate rle id.ingen".
De verbindingen va n de leidingco mponente n op de aans luitingen va n het !BA-sys teem
moeten flexibe l (be paalde toe laatbare h oekve rd raa iing) uitgevoerd worden overeenko ms tig
de ve rbinding van d e aansluitende le iding. A ansluitin ge n moete n zodani g word en
aange brac ht dat beperkte axiale ve rp laatsinge n va n de aa nsluitle iding s pa nning loos mogelij"
is.
De aa n- en afvoe rle idinge n onde r v rij ve rval moeten aa n de volge nde e isen voldoen :
• de minimale nominale d ia mete r moet 100 mm O N z ijn bij ~ -1 m 3 / dag,
• de minimale nominale dia meter moe t 150 mm DN zijn bij > -l m 3 / d ag,
3. 2. 7

Controlevoorziening
O m te controle re n of aan de ve reiste e fflue ntwaarden wo rdt vo ldaan, moet de
controlevoorz iening aa n de volgende e isen voldoen:
• Het moe t mogelijk z ijn om een representa tief mo nster te ne me n zo nd er hind er van d rijfof bezinklagen,
•
Het mons ter mag alleen bestaan uit efflu ent,
•
De monste rvoorzie ning moet goed be re ikbaa r en v rij toega nke lijk z ijn.
•
De mons te rv oo rzie ning moet a fgedekt z ijn tegen ex terne inv loed en zoals regen, s tof e tc.
Indien de co ntro le mogelijkheid een co ntrole put is die nt deze te voldoen aan d e volgende
e isen:
•
De in wendige diameter van de co ntrole put moet te nmins te 20 cm bedragen , zodat deze
groot genoeg is om met een monste rsche p tot onderin te ko me n .
•
De inlaat van het afval wate r moet zoda nig geco ns h·ueerd z ijn dat e r turbulentie ontstaa t,
waardoor een re presentatief mons te r genomen ka n 'vvord e n.

3.2. 8

Inbouwdelen
De in bou wde len, zoals aa nslu its tom pe n, ins pectieo pe ningen en afs luiterd oorvoe ringen,
moeten de mate van wa terdichthe id die aa n he t casco wo rdt ges te ld en de doe lma tige
werking van he t !BA-sys teem nie t nade lig beïn vloeden .
Inbouwde len die worde n aa nge bracht moete n met hun ophang ing, beves tig ing e n
d oorvoering bestand zijn tegen, dan wel besche rmd worde n tegen de s toffe n w aarmee ze in
aanraking kunne n ko men.

3 . 2 . 9 Schachtopbouw
De schachtopbouw moet dusd anig worden uitgevoerd d a t:
• alle horizo ntale verbindingen weers ta nd biede n tegen d e uitgeoefe nde krac hten va n d e
optredende gro nd- en verkeersbelas ting(e n).
• bij he t ge bruik van een opbouw va n be to n de ve rbind ingen z ijn voorzien va n een s ponning.
• de verbind inge n wa terdicht zijn .
Afd ekkin g
De dagmaa t va n ma ntoegankelijke a fd e kkingen moet minimaa l 600 mm zijn. In d e overige
sih.I aties kan vols taan wo rden me t een dagmaat van 520 mm .
De afde kkinge n moete n voldoen aa n BRL 9203.
Schachtelementen
De dagmaa t va n ma ntoega nke lijke schachte lementen moet minimaa l 800 mm z ijn. In de
overige situa ties, kan volstaa n wo rde n me t een dagmaa t va n 600 mm. Bij syste me n me t een
in wendige a fme ting kleine r d a n 1 m mag vols taan wo rden m e t een dagmaa t van d e
ma ntoegankelijke schachte le menten van 600 mm.
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3. 2. 10 Beveiligings- en signaleringsappara tuur

Een rBA-sys teem moet z ijn voo rzie n van beveilig ings-en s ignale ringsa p pa ra tuur d ie s to ring
in d e we rking va n de vita lesysteemcom po nente n signa leert e n ke nbaar maa kt.
In geval van s toring moet d e beveiliging d it minimaal aa ngeven d oor één va n d e
onde rs taa nde mogelijkhede n :
•
vis ueel (bij voorbeeld een s to ringsla m p );
•
akoestisch (bijvoorbeeld een a koes tisch signaaL a l dan nie t pulsere nd);
•
me lding v ia communica tiemidde le n aa n sto rin gsdiens t.
Ee n combinatie van deze mogelijkhed en is ook toegestaa n .
De leverancie r geeft aan welke onderde le n of functies v itaa l z ijn. De certificatie-ins te lling
contro leert of de voo r da t systeem vita le functies beveiligd z ijn e n s to ringe n o p d e juis te wijze
ve rme ld word e n.
3. 2. 11

Elektrische installatie

De ele ktrische ins tallatie moet vo ldoe n aan NEN 1010. Wanneer in een ruimte
gasontploffingsgevaa r aan wezig is moet de d aa rin aa nwezige e le ktrische ins tallatie tevens
vold oen aan de NEN 3-llO.
3. 2 . 12 Dragermateriaal

He t v ulmateriaal moet gesc hikt z ijn voo r een goede hechting va n micro-organis me n,
vold oende s te rk z ijn o m ve rg rui zing o f ve rvorming door he t e igen gew icht te voorkome n, v rij
van ve rontre inig ingen van toxische aard of ande re s toffen die in d e w a terstroom kunne n
oplossen en moe ten vo rs tbeste ndig z ijn .
3. 2. 13 Defosfateren

Indien het lBA-sys teem is geclassificeerd a ls klasse IIIB moet he t systeem beschikke n over een
van de volgende meth ode n voor defosfaterin g:
• che mische de fosfaterin g, midde ls he t toevoegen va n vloe iba re s toffe n of toeslag ma teriaa L
• biologische defosfate ring,
• d efosfatering door gele iding over een vas t medium,
• ande re methode die een vcrge lijkba re fosfaatve rw ijdering bewerks te lligt.
Indien gebrui k wordt gemaakt van toevoeginge n die slib vo rm en moet dit s lib uit h e t e ffluen t
verw ijde rd worden a lvo rens definitie f in de bode m of op he t oppe rv laktewater te word en
geloosd .

3.3 Afmetingen en toleranties
Voor d e e isen aa n de afm etingen en toegestane to leranties wo rdt ver wezen na ar:
• BRL K10007 voo r betonne n cons tructies.
• BRL K22002 voor kuns ts tof cons tructies.
• BRL Kl 9003 voo r me ta len behui z inge n.
•
Voor overige cons tructies moet dit in overleg me t he t certificatie ins tituut w or d e n
overeengekome n .

3.4 Waterdichtheid

De e lementen moeten w a terdicht zijn .

3.5 Merken
De e lementen moete n ten mins te geme rkt wo rd e n met de volgend e
• De naam van de produce nt of het fabrieks merk
• Da tum van vervaa rd iging
• Ve rkeersklasse vo lgens NEN-EN 124
• Certificaatnu mmer
BRL K 10004 d.d . 2000-09 -01
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• keu rme rk van de certificatie-instelling (woord- of beeldmerk)
• Toepassingsgebied (aantd l i.e)
• Klassenmdeling IBA-c;vsteem
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4 Bedrijfshandleiding en logboek
4.1

Bedrijfshandleiding

De leverancie r moet aa n de gebrutke r een bedrijfs han d leid ing aan leveren. Deze
bedrijfshandleiding moet te nmins te een gelijl-.waardige afgeleide z ijn van d e in bijlage 2 als
voo rbeeld o pge nome n bedrijfs ha ndlciding. De bedrij fsha ndle idi ng d ient 111 een voor de
gebruiker begrijpe lijke taa l geste ld te z ijn .
De bedrijfs handle iding moet tc nmtns tc d l' volge nde onderde le n bevatte n·
• beschrij v ing produ ct (naa m, ty pe ins ta lla tie, bou wjaa r, serienu mme r);
• de adressen e n te le foonnu mme rs va n d e levera ncier e n/ ot de serv tccd ienst;
• versie numme r ha nd le iding;
• toep ass ingsgebied (hoeveel i e\ op he t IBA-sys teem geloosd mogen wo rden);
• veilig he idsinform a tie (mechanische-, e lektrische- en hygië nische gev<~ ren),
• veilig heidsvoo rschriften te r voo rl-. o ming va n pe rsoonlijl-.e ongelukke n e n bescher m ing tegen
die re n en vandalis me;
• richtlijne n voor d e aa nleg;
• opstartproeed u re;
• de beschrij v ing van de we rkin g va n he t systee m;
• inregele n v an de ins ta llatie;
• gebruiksaanwijz ing va n aéln wezige beveilig ing e n besturing;
• moge lijke s to rin gen e n bijbeho re nde oplossinge n;
• onderho udsvoo rschritte n;
• technische spec ificaties;
• eventu e le leve rbare accessoires.

4.2 Logboek

De leveranc ier moe t een log boek bij he t systeem leveren. He t logboek moet op ve rzoek va n
he t bevoegd gezag te r inLage wo rde n overlegd . Dit logboek moet te nmins te een
gelijkwaardige afge le ide 7iJn va n het in bijlage 3 als voo rbeeld o pgenome n logboek.
De ge bruike r moe t he t logboc k co nfo rm de d aa rin beschreven aanwij7 ingen invu lle n. In het
logboek moete n te nmins te de volge nde handelingen gen oteerd worde n.
• alle data van d e dive rse gebruike rscontroles en de resultaten d ,lclrvan;
• alle data van d e ge pleegd e onde rho udswer kzaa mhed e n;
• o nderh ouds rappo rte n van e '\te rn gepleegd o nde rh oud e n re paraties;
• alle test- e n 1-.e uringsres ultatc n;
• d e aard e n datum va n d e o pgetrede n storinge n en genomen maa tregele n;
•
bij ver w ijde rin g va n slib d e d a ta va n lediging e n hoeveelhed en.
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5 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem
5. 1

Algemeen

In di t hoofdstuk zijn d e eisen opgeno men waa raa n het 1-.waliteitssysteem van de prod ucent
moet voldoe n, als me d e de wijze waaro p he t kwalite itssysteem door of namens de certificatieiste lling wo rdt beoordeeld .

5.2 Interne kwaliteitsbewaking
De producent moet beschi kl-.e n over een d oor he m toegepast schema van in terne
1-.wa lite itsbewa kin g (!KB-sche ma).
In dit !KB-sc he ma m oet aa ntoonbaa r z ij n vas tgelegd :
• well-.e aspecten d oor d e producent wo rde n gecontro leerd;
• volge ns well-.e me thod e n die co ntroles plaa tsvinden;
• hoe vaa l-. deze controles worden ut tgevoerd;
• hoe d e contro le resulta te n wo rde n geregistreerd en bewaa rd .
Dit !KB-sche ma m oet z ijn opgeste ld aa n d e ha nd va n he t in de bijlage aa ngegeven blanco !KBsche ma

5.3 Procedures en werkinstructies
De producent moet kunne n ove rleggen:
• een procedure voo r:
a. de behande ling van afgel-.eurde e n te re parere n (half}-producten;
b. de be ha nde ling van klachte n over geleverde producten en/ o f d ie nsten;
• de gehanteerde werkinstruc ties e n contro lefo rmuliere n.
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6 Externe beoordeling
6.1

Toelatingsonderzoek voor certificering van !BA-systemen

H et toelatingsonderzoek voor certificering va n !BA-sys te men bestaat uit een twee tal
onderdelen: het attesteringsonderzoek e n he t productonderzoek.
·
Het attesteringsonderzoek maa kt een onl osmake lijk onde rdeel uit va n d e certificatie aanvraag
voor d e beoord e lings richtlijne n BRL K10003, BRL K10004 e n BRL K10005.
6. 1. 1 A ttesteringsonderzoek

Tijdens he t attesteringonderzoek wordt het rB A-systeem getest op he t z uive re nd vermogen.
Hie rtoe worden versc hille nde beproev inge n uitgevoerd volge ns de BRL Kl000:2 Attestering
va n !BA-sys te me n . De we rkin g wordt getoets t aan de e isen zoa ls deze zijn geformuleerd in de
BR L Kl 0002. De certificatie ins te lling controleert of d e onderzoekinstelling het
atteste ringso nde rzoek conform de BRL Kl 0002 uitvoert.
De we rkzaamhede n van d e certificatie ins telling voor het attesteringso nde rzoek op basis va n
BRL K10002 omvatten:
•
Een beoordeling van de door de producent aangeleve rde docu me ntatie e n tekeningen;
• C ontrole of het rBA-systee m op de onderzoekslocatie overeenkomt met de s pecificaties
zoals die bij de certificatie-aan vraag z ijn in gediend;
• Tussentijdse contro le o p het uitvoeren van de tests me t een minimum aantal van -1
controlebezoeken gedurend e de 6 maandelijkse testperiod e;
•
Beoorde ling onderzoe ks res ulta te n atteste rin gsonderzoek;
•
Rapportage onde rzoe ks res ulta te n attesteringsonderzoek.
6. 1. 2

Productonderzoek

Bij dit onderdeel wo rdt nagaan of het produ ctieproces van de onde rne mer zodani g ve rloopt
dat de producten aan de in d e beoorde lings richtlijn ges te lde e isen vo ld oen. Essentieel hierbij
is een goede inte rne kwalite itsbewaking. Daa rtoe wordt tijde ns het toelatingsonderzoek het
schema voo r inte rn e k\\'alitc itsbe\\·ak ing (op bas is va n he t Ril,lmschema -IKB ?oa ls opge no men
in d e bijlage va n de BRL) sc hrittL'Iijk vastgelegd.
De
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

werkzaamhedt>n voor het producto nd e rzoe k n mvatlL' n:
Een beoorde ling va n de prod uctietekeni ngen aan de ha nd vc1 n d e geelttesteerde ty pen;
Een beoorde ling van de be rekeningen;
Een beoordeling van de bed rijfsprocedures (kwaliteits ha nd boek);
Het vastleggen en verifië re n van het Raa m !KB-schema;
He t overhand ige n van de d oo r het bedrijf in te vulle n technische specificatie;
De toe la tingsbezoe ken aa n de productie loca tie waa rbij het kwalite itssysteem wordt
getoets t aan de be tre ffende beoordelingsrichtlijn. Indien het !BA-systeem op locatie wordt
sa me nges te ld die ne n minimaal t>vee bo uwplaatscontroles uitgevoe rd te wo rd en .
Het uitvoe ren va n de benodigde beproevingen, zoa ls beschreven in de
beoordelings richtlijn .
Indie n d e be proev ingen nie t op de productielocatie uitgevoerd kunne n worden, zullen de
be proevingen in een la boratorium uitgevoerd worden. In da t geva l z ullen tijdens he t
bezoek monste rs getro kken worden voor deze be proev inge n;
De rapportage van he t toe latingso nderzoe k;
De forme le afhandeling van de aanvraa g e n a fgifte va n de certificaten .

In het toe latings tea m van de certificatie-instelling dient minimaal één persoon zitting te
hebben die voldoet aan de kwalifica ties zoals vas tgeste ld door he t College van Deskundigen
!BA-sys te men.
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6.2 Jaarlijkse controles

Na afgifte van het certificaat dient de certlficatu:--instelling controle uit te oefenen op de
naleving door de producent va n ZIJn ve rpl!chtmgen. De controle vindt o p '.-\'illek.eunge
tijdstippen plaats.
De controles zullen te nminste om vatten :
• Controle op de in d e h.waliteitsver klaring vas tge legde productspecifica tie;
• Controle op het produ ctiep roces;
• Controle op het gehanteerde !KB-sche ma en de res ultaten va n de door de producent
geregistreerde controles sedert het vorige controlebczoek.;
• Controle op de juiste wijze van me rke n va n de prod ucte n;
• Controle op de naleving door de producent va n procedures ten aanzien van
h.lachtenbehandeling en corri gerende maatregele n;
• Controle o p de overige in of k.rachte ns de certifica tie-overeenk.oms t vastgelegde
verplichtingen va n de producent.
De certificatie-inste lling is bevoegd o m naas t de bovengenoemd e controles op andere wijze te
controle re n of de producent aan ZIJn ve rplichtingen voldoet, waartoe zonod1g behoort
controle o p de verwe rking van de producten of de naleving van d e ve rwe rk.ingsnchtlij ne n.
Na vaststelling va n te h.o rtkominge n za l d e producent moeten aangegeven welke corr igerend e
maatregelen hij nee mt e n wat hij me t d e eventue le afwijk.e nd e goede ren e n/ of producten doet
of heeft gedaan.
Over de aan te houden controlefrequentie adviseert het College va n Desk.undigen. Bij de
inwerh.ingtreding van deze beoordeli ngs ric htlijn is de startfrequentie vas tgeste ld op .f
controlebezoeken per jaar.
Indien e r een discontinue productie plaats vindt geldt een me ldings plicht ..vanneer z ij gaa n
produceren waarbij een minimum bezoe kfrequentie geldt van 2 maal per jaar. Na e lke
me lding kan e r een bezoe k\\ orden gebracht me t een maximum va n .f maal per jaar
In bijzondere geva llen, zoals het gedeelte lijk. inbouwen van het systeem o p de bouwplaats,
be!>luit het College va n Desh.undige n over de bezoeh.freq uentie.
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7 Lijst van vermelde documenten
7.1

Normen
BRL-K449/03
BRL-K519/03
BRL-K537j03
BRL-K538/02

BRL-K546/03
BRL-K553/01
BRL-K559/02
BRL-K768
BRL-K779
BRL-K790
BRL-908
BRL 1137
BRL 1139
BRL 1141
BRL 1143
BRL 1121
BRL 1149
BRL 2013
BRL 5252

BRL 5256

BRL 5257

BRL 9203
BRL K10002
BRL K10003
BRL K10004
BRL K10005
BRL K10007
BRL K19003
BRL K22001

Bu izen en hulps tu kke n va n po ly propeen (cop oly meer)
voo r binne nhuisriole ringen
Afdichtingsfolie van weekge maakt p o lyvinylchloride
(PVC-P), me t of zo nde r verster king
Vc rwerke n va n kuns tstof fo lie
Afdichlingsfolie van hoge dichtheid po lyetheen
(PE-HD) zo nde r vers te r king

Afdichtingsfolie van lage d ichthe id po lyetheen zo nde r
verste rking
Geo kuns ts toffe n: weefsels beste md voo r de toepassing als
filter-, scheidings- e n / of wa peningsconstructie
Geome mbrane n va n gev ulcaniseerde EP DM zo nde r
vers terking
Uihve ndige e poxybe kledingen van onde rg ronds te legge n
s talen tanks, buizen e n hulpstukke n
hrwe ndige be kleding o p sta len tan ks voo r bra ndba re
v loeis toffen.
H et a pplicere n va n coa tingsyste me n op sta le n le id ingen
of s ta len opslagtanks v oo r vloeistoffen
Aa nleg van kuns ts tof geo mem braa nbaksysteme n
Afdichtingsfo lie van wee kge maakt po lyviny lchlor ide
(PVC-P), met of zonde r vers terking (KOMO)
A fdichtingsfolie va n lage d ichtheid polyetheen zo nd er
verste rkin g (KOMO)
Afd ichtingsfolie va n hoge dich the id po lyetheen
(PE-HD) zonde r ve rs te rking (KO MO)
Geo me mbranen van gev u lcaniseerde EPDM zo nde r
ve rste rking (KOMO)
Geo kuns ts toffe n: \veefsels bestemd voor d e toepassing a ls
filter-, scheidings-en/ of wa peningscons tructie (KO MO)
Ve rwerken van kuns tstof fo lie (KOMO)
Rub berringen en fle ns pa kkingen voor verbind inge n in
drink wa ter- en afvalwa terleidingen
N ationale beoordelings richtlijn voo r he t KOMO-a ttes tme t-productcer tificaat voor Betonnen vetafsche iders en
s libvangp utten
Na tionale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-attestme t-productcertifica a t voor Plaatstale n vetafscheide rs en
slibvangp utten
Na tiona le beoordelings richtlijn v oo r he t KOMO-attes lmet-productcertificaa t voo r Kunsts toffen ve tafsche iders
en slibvangputten
Afdekkingen voo r putten en ko lke n
A ttesterin g IBA-syste me n
Septic tanks
IBA-com pactsysteme n
Verticaal doorstroomd e helofytenfilters
Betonnen behuizi nge n voor IBA-syste me n
Meta len behuizi ngen voor IBA-sys temc n
Geok uns ts toffen: non-wovens (vliezen) beste md voor
toepassing a ls filter-, scheid ings- en/ of
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01-07-1992
03-02-1998
03-02-1998
03-02-1 998 me t
w ijz igingsblad van
05-08-1999
05-08-1999
15-09-1 998
01 -05-1997
01-07-1996
16-07-1992
15-05-1 996
27-01 -1995
03-02-1 998
01 -02-1999
01 -02-1999
01-06-1997
15-09-1998
01 -09-1997
01-04-1993
01-05-1996

01-0.J-1997

15-09-1998

01 -02-1996
01-03-2000
01-09-2000
01-09-2000
01-09-2000
01-09-2000
01-09-2000
15-02-2000
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bescherm ingsco nstructie
Kuns tstof behuizi nge n voo r rBA-sys temen
BRL K22002
DIN 28051
C hemisehe r Appa ra te nbau; Besch ichtungen und
Aus kleidunge n aus o rga nische n We rkstoffen für Baule ile
a us me tallische m Werh.stoff.
C hemisehe r Appara te nba u; Beschichtunge n und
DIN 28053
Auskle idungen a us o rga nische n We rksto ffe n für Bauteile
aus me tallische m We rksto ff.
NEN-EN 124
Rooste rs e n deksels voor putte n e n ko lke n voor
verkeersge bieden. Eisen, ty pebe proevingen, me rken,
kwa lite itscontrole
Binnen- en buite nrio lerin gen onde r vrij ve rva l. Algeme ne
NEN-EN 476
e isen voor onderde len
Veilighe ids be pa lingcn voo r laags panningsinstalla ties 5e
NEN 1010
druk,
Voorschrifte n Beton. Techno logie. Eisen, ve rvaard iging e n
NEN 5950
keuring (\ 'BT 1995)
Technische gronds lagen voo r bouwconstructies. TCB
NEN 6702
1990. Be las tingen e n vervormingen, 1 ~ dru k
Voo rschriften Be ton. Constructreve eisen en
NEN 6720
re kenme thoden (VBC 1995)
Voorschrifte n be ton, TGB 1990, cons tructieve e isen e n
NEN 6720/Al,
wijzigingsblad re ke nmethoden (VBC 1995)
Buize n van met glasvezel ve rsterkte the rmo hard e
NEN 7037
kunstsloffen voo r buite nriole ring; eise n e n
be proevings me tbode n (1e druk)
NEN 7045
Buize n van ongeplas tificeerd PVC voor binne n- e n
buitenriole ringe n
Hulpstukke n va n onge plas tificeerd PVC voo r binne n- en
NEN 7046
buitenriole ringe n
NEN 7087
Vetafscheide rs e n s libvang putte n, ty pe-inde ling, eisen en
be proevingsme thode n, 1,. druk
NEN-EN 1085
Afvalwaterz uive ring. Te rmen e n de finities
NEN-EN 10051 Continu warmgewalste nie t-be klede plaat en band van
ongelegeerd e n gelegeerd s taaL tole ranties o p afme tingen
e n vorm
PrEN 12255-5
Wastewate r treatmenl plants Part 5: Lagoo ning processes.
Small wastewater treatment syste ms ~ 50 PT Part 1:
PrEN 12566-1
Prefabricated septic ta nks
Small wastewater trealm enl syste ms ~ 50 PT Par t 3 PrEN 12566-3
Packaged and / o r Site assembied Do mestic Was tewate r
Treatment Pla nts.

7.2 Documenten
Leidraad Riolering
Individuele behandeling van afvalwater bij verspreide bebouwing,
onderzoekfase 48: IBA-richtlijn, ministerie VROM
Handleiding helofytenfilters voor IBA-systemen, VROM/Kiwa
Basisdocument attestering IBA-systemen, VROM/Kiwa
Protocollen voor het toepassen van geomembranen ter bescherming van
het milieu (De Protocollen), Deell en 2, TNO Industrie
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Bijlage 1 Omschrijving compactsystemen
In deze bijlage zij n een viertal com pactsystemen kort beschreven . De verzamelin g van
compactsystemen is echter groter dan de hieronder beschreven systemen. Deze toelichting is
bedoeld om een indruk te geven van de belangrijkste principes waarop de meeste
compactsystemen zijn gebaseerd.
·
Actief slib installatie

Alhoewel voo rbe handeling niet in alle gevallen noodzakelijk is, z ullen grove bestanddelen in
een aantal verwijderd worden, dan wel versneden moeten wo rden voordal de biologische
behandeling in het actief slibsysteem kan plaatsvinden.
Het afvalwater wordt in een reactorvat geleid waarin vlokken van actief slib en afvalwater
aanwezig z ijn. Door be luchting van he t a fvalwater v indt er menging va n de vlokke n
(pop ulaties micro-organismen) plaats. Het organisch materiaal wordt vervolgens in v lokvorm
afgescheiden midde ls nabezinking. Dit kan zowel in een afzonderlijke nabezinktank als in het
reactorvat zelf plaatsvinden (batch-gewijs).
Biorotor

Een biorotor reinigt met behulp van micro-organismen organische bestandde le n uit
aa ngeboden afvalwater. Daartoe bestaat een biorotor uit een vloeistofdicht compartime nt,
waari n dragermateriaal op een as langzaa m ronddraait. H et comparti ment wordt horizon taal
d oorstroomd door voorbezo nke n a fvalwa te r. H et dragermateriaal bevindt z ich hierbij
gedeeltelijk in het afvalwa ter.
De nabe hande ling na de biorotor v ind t doorgaans p laats in een n a bezinktank of een
trommelfilter.
Oxydatiebed

Door afvalwater over een bed met dragermateriaa l te laten s ijpe le n vi ndt e r een inte ns ief
contact plaa ts tussen afva lwa te r, micro-organismen en z uurs tof, waardoor een biologisch
afbraakproces tot s tand komt.
Het oxydatiebed bestaat uit een v loeis tofdicht compartime nt, waari n z ich dragermateriaal
(bijvoorbeeld lavas teen of kunststof vu lm aterialen met een open s tructuur) bevindt. Een
verdeelsysteem boven het dragermateriaal zorgt voor een gelijkmatige verde ling van he t
afvalwater ove r het oxydatiebed.
Door kuns tma tige of natu urlijke ventila tie wordt een luchts troo m d oor het bed gevoe rd.
Door midde l van een opvoerpomp wordt afvalwater vanuit een klein formaat septic tank naa r
het oxydatiebed gevoerd. Ook vindt regelmatig recirculatie van het afvalwater plaats.
Nabehande ling van de a floop van he t oxydatiebed vindt plaats in een nabezinktank om het
overschot aan biomassa, afkomstig va n het dragermateriaat te verwijderen.
Ondergedompeld bed

Afvalwate r wordt in een compartiment geleid waarin platen of pakketten van dragermateriaal
zijn aangebracht. Op d it drage rmateriaal hebben zich micro-organismen ontwikkeld. Het .
compartiment is v loeistofdicht en volledig gev uld met afvalwater. Onder het dragermateriaal
word t, via beluchtingselementen, lucht in het afvalwa ter gebracht.
De voorbeh a ndeling van het afva lwater vindt plaats in een klein formaat septic tank.
Nabeha nde ling va n de afloop van het s ubmerged filter vindt plaats in een nabezinktank om
het overschot aan biomassa, afkomstig van het dragermateriaat te ve rw ijderen. Ook vindt
regelma tig recirculatie va n het afva lwater plaats.
Door he t toepassen van meerdere aerobe en a nae robe zones kan een nitrificatie /
denitrificatieproces worden verkregen.

BRL K10004 d.d. 2000-09 -01
I BA-compactsystemen

22

Bijlage 2 Bedrijfshandleiding !BA-systemen
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Bedrijfshandleiding
IBA -systen1en
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Ten geleide
In het kader van het opzetten van de attesteringsregeling en certificatieregeling voor rBAsystemen is door de ad-hocwerkgrocp IBA-bedrijfshandleiding een voorstel uitgewerkt voor
de bedrijfshandleiding voor !BA-systemen, aangevuld met een voorbeeld van een
logboekformulier.
De ad-hocwerkgroep bestond uit de volgende leden: de heer B. Naaktgeboren van Toban b.v.
(Tollebeek), de heer P.J.C. Marlen.'> van B1otower b.v. (Udenhout), de heer 1\. Jacobs van
Milieusystemen Tiel b.v. (Tiel) en de heer E. Biesma van adviesbureau Tauw (Deventer).
In het hier volgende voorbeeld wordenhoofdstukgewijsde belangrijkste aandachtspunten
aangegeven voor de bedrijfshandle1ding die per !BA-systeem moeten worden opgenomen.
Voo r de volledigheid moet worden opgemerkt dat de verschillende 113A-svstemen onderling
zeer verschillend kunnen zijn (den!-. aan het verschil tussen een biorotor en een
helofytenfilter), waa rdoor ooh. de aandachtspun ten per systeem h.unnen verschillen
Bij het schrijve n van de bedrijfshandleiding moet e rop gelet worden dal deze in eerste
instantie voor de gebruiker van hel betreftende !BA-systeem bedoeld is. Daarnaast 1s de
bedrijfshandleiding van belang voor de controlerende instantie.

1

Voorblad
Als eerste onderdeel van de bedrijfshandlciding komt hel voorblad.
Hierop worden ten minste de volgende punten aangegeven:
de naam van het produel (duidelijh. zichtbaar);
wat voor type installatie het betreiL
Bij voorke ur wordt een afbeelding va n de installatie getoond.
Ook wordt vermeld:
typeaanduiding
bouwjaar
serie nummer
versie handleiding (aangevuld mel datum verschijning van de handleiding)

2

Inhoudsopgave
De inhoudsopgave geeft op een overzichtelijke wijze d e hoofdstukken en paragrafen weer
voorzien van paginanummer, tabblad of c1ndere aanduiding waar de betre ffende informatie te
vinden is.

3

Voorwoord
In dit hoofdstuk wordt kort en bondig omschreven voor wie deze instructie bestemd is (de
gebruiker). Tevens wordt aangegeven wat het doel en de (algemene) werkmg zijn van de
installatie.
De bedrijfshandleiding moet aangeven dat deze goed en aandachtig gelezen moet worden
voordat het systeem 1n gcbrui h. genomen wordt. Dit is vooral in het belang van de veiligheid
en de levensduur van de installatie.

4

Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied geeft een omschrijving van de situatie en he t soort afvalwater waM de
betreffende installatie voor bedoeld is (bijvoorbeeld huishoudelijk afvalwater, melkspoelwater
en schrobwater). Ve rder wordt er een vermelding gemaakt wel ke stoffen of afva lwater niet
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over het systeem geloosd mogen worden en I of problemen met de installatie kunnen
vcroorzaken (bijvoorbeeld ohe, vetten, desinfectiemiddelen en onverteerbare materialen)
Het toepassingsgebied dient zo duidelijk mogelijk te worden omschreven om de klant een zo
helder mogelijk beeld te geven waar de mstallatie voor dient en \·v at de mogelijkhed en zijn.
Alle benodigde informahe behoort zoveelmogelij" in d1t document te staan.
De bedrijfshandleiding is een zelfstand tg document, ·welke ook voor toekomstige gebruikers
beschikbaar moet zijn, bijvoorbeeld in het geval dat de installatie wordt meeverkocht biJ de
verkoop van een perceel.

5

Belangrijke veiligheidsinformatie
In dit hoofdstuk worden voorsch riften en waarschuwingen opgenomen die nood za kelijk zijn
om een voldoende veilighcidsntveau van de installatie te garanderen
De veil igheidsinformatie wordt bij voorkeur in de volgende drie aandachtspunten uitgesplitst:
Mechanische gevaren:
bijvoorbeeld beknellen, in de put vallen;
Elektrische gevaren:
bijvoorbeeld stroom, e lektrocu tte;
Hygtënische gevaren:
bijvoorbeeld effluentgebruik ltchaamscontact met stoffen,
hergebruik, het wassen van de handen.

5.2

Mechanische en elektrische gevaren
Bij voorkeur worden op de installaties pictogrammen aangebracht, die de veiligheid kunnen
verhogen. In de bedrijfshandleiding worden de afbeeldingen van de pictogrammen geplaatst
met een toelichting van de aandachtspu nte n die specifiek horen bij deze pictogrammen.
Daarnaast is ook noodzakelijk om een duidelijke afbeelding op te nemen van de plaats op de
installatie waar de pictogrammen zich bevindt.
Aangeraden wordt in dit hoofdstuk e\.tra uitleg te geven over het hygiënische aspect van de
rBA-systemen, bijvoorbeeld in een e\.tra paragraaf of zelfs een e'Xtra hoofdstuk.

5.3

Persoonlijke hygiëne
Gezien de besmettingsgevaren bij het werken met microbiologisch ve rontreinigd afva lwater is
het essentiee l om aan dit hoofdstuk een specifie"e paragraaf toe te voegen omtrent wat wel en
·wat niet gedaan mag worden in vcrband met de hygiëne.
Hierbij kunt u denken aan za "en zoals het geb rui" van handschoenen, niet eten en drinken op
de locatie van d e IBA en het direct gebr uiken van het afvalwater.

6

Veiligheidsvoorschriften
Een aantal duidelijke veiligheidsvoorschriften kunnen hier worden aangegeven, zoals:
Ter voorkoming van persoonlijke ongelukken:
afsluiten met deksel
hek om he t systeem heen
sterkte van de deksel in verband met be lasting van personen en of auto s
berijdbaarheid va n de installatte
stroom, gevaar voor elektrocutie
gebruik van chemische producten (o.a. ijzerchloride bij 3B-systemen)
Bescherming tegen dieren:
het invallen
drinken van het water
vraat
Bescherming tegen vandalisme.
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Overige bescherming.

7

Algemene richtlijnen voor de aanleg en het
in bedrijf stellen
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de algemene ri ch tlijnen voor de aanleg en
he t in bedrijfste llen van de insta llatie en of het systeem .

7.1

Aanleg van I BA-systeem
De leveranc ier kan vcrwijzen naar montage- en aanleginstructies. Met name wo rdt het
aansluiten van nieuw te Installeren mstallaties beschreven, maar ook reeds in gebruil--zijnde
insta llaties 1--unne n word en beschreven.

7.2

Opstart procedure
H et verd ient aanbeveling om ee n duidelijl--e opstartprocedure op te nemen 111 de
bedrijfshand le iding. Daartoe wordt een omschrijving gegeven wat te doen bij het in gebruik
nemen va n de ins tallatie of het systeem nadat deze nieuw geplaa tst is, na een lange stop, na
verl--eerdgebruil--of na een cala miteit.
Het verwerken va n een omschrij ving 111 een stappenplan kan vcrhelderend werl--cn .
S tappenpla n bij ingebruil--name na installatie:
stap 1 stekl--er in stop co n tac t;
stap 2 e nz.
Stappenplan bij ingebruikname na ca lamiteit:
stap 1 melding waterl--waltiteitsbeheerder;
stap 2 e n z.

8

Werkingsvoorwaarden
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoc he t betreffende rBA-systeem in de praktijl-- werl--t en
fu netioneert
Een onderdeel va n d e werl--ing van de insta llatie zijn d e werl--ingsvoorwaarden, zoals:
vorstvrij houden
e lektrische componen ten beschermen
wie de installatie mag bedie nen
ventilatie
verlichting
da glichtbestendigheid (UV)
werking bij te lage te mpera luur
e tc.

9

Inregelen van de installatie
In dit hoofdstu l-- wordt het inregelen van de installatie beschreven teneinde een goede
werl--ing van het !BA-systeem te bercil--en.
De volgende punte n kunnen worden beschreven:
hoe wordt de installatie mgesteld,
waarmee en door wie wordt de ins tallatie ingesteld,
optimale instelling van de parameters, zoa ls bijvoorbeeld rec irculatie tijden maximale en
mini male waa rden van de paramete rs voo r ee n goede we r king,
optimale waarden van de parameters voor de beste werking,
aangeven van controlepa ramete rs, zoals bijvoo rbeeld:
- zwevende stof gehalte
- zu urslofconcentraties, o.a. belangrijk voor nitrificatie, denitrificatie

- pH
BRL K10004 d.d. 2000-09-01
I BA-compactsystemen

28

- pompdebiet
etc.
Probeer zoveel mogelijk afkortingen en de rgelijke te voo rkomen. Indien in tabellen he t loch
handtger is om afkortingen te gebrui ken, probeer dan zo snel mogelijk (bijvoorbeeld
doormiddel van een toelichting o nde r aan een tabel) te verduidelijken.

10 Gebruiksaanwijzing beveiliging en
besturing
In dit hoofdstuk worden de me ldingen e n s toringen vermeld die kunnen voorkomen bij het
betreffende !BA-systeem. Meldingen en stor111gen worden bij voo rkeur vermeld in de vorm
van een storingstabel met een korte omsch rijv ing hoe deze storing op te lossen is
.
t a be I
T a be I 0 1 St onngs
Mogelijke oorzaak
Sto ring

Oplossing I actie

I
I

11 In geval van nood
Belangrijke onderwerpen die dil hoofd stuk beschrijft zijn:
hoe en wanneer de noodstop te bedienen;
welke handelingen achter elkaar moe ten \\'Orden gevolgd;
hoe weer op te starten (bijvoo rbee ld door te verwijzen naar he t betreffende hoofdstuk dat over
het opstarten van d e installatie gaat).

12 Onderhoud
In het hoofdstuk onderhoud geeft de leverancier du ide lijk aan welk onderhoud uitgevoerd
moet worden en door wie dit hel beste kan worden uitgevoerd .
Ook wordt in dit hoofdstuk omschreven we lke periodieke controles uitgevoerd moeten
worden ten behoeve van een goede werking van het systeem. Er wordt een frequentie
genoemd waarmee deze periodieke con troles uitgevoerd moeten worden.
Voor een registratie van de contro les zal de geb ruike r een logboek moeten bijhouden zoa ls
genoemd in bijlage 3.

13 Technische specificaties
Ter onde rste uning van een Ver klaring II A (CE-markering), kunnen hier de technische
specificaties worden gegeven, zoa ls:
volume
watt
gewicht
maten
e tc.
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14 Leverbare accessoires
Voor een aantal !BA-systemen die modulair 1-.unnen worden opgebouwd, is het raadzaam de
leverbare accessoires in een apart hoofdstuk te vermelden of bij nalevering voorzien van een
aanvullend instructieboek. Hierbij kan aandacht gegeven worden aan:
optie 1: omschrijving, doel, werking
afbeelding product
montage instructie
bedieningsi nstructie
instellingen
onderhoudsinstru cties
waarschuw inge n
storings tabelle n
optie 2: omschrijving, doel, \\·erking
afbeelding prod uct
montage instructie
bedieningsinstructie
instellingen
onde rh ouds ins tructies
waarsc huwinge n
storings tabe llen
optie 3 etc.
Het moet hier wel gaa n over accessoires die het zu ive rin gsproces niet beïnvloeden, zoals een
slibnivea ume ter als optie in plaats va n het zelf regelmatig co ntroleren van het s libnivea u.
Indien de optie daadwerkelijk in grijpt op het proces van de z uive ring zelf (bijvoorbeeld een
chemische dosering als extra defosfatering om een systeem klasse 38 te maken) dan word en
deze aanpassingen als zodanig aanvullend omschreven.
Voorkome n moe t worden dat men door he t upgraden va n een insta llatie niet meer kan
de tecteren volgens welk. attesteringsdocument of prod uctcertificaa t het systeem gesc hikt
wordt geacht voo r h et behalen van bepaalde normen en z ui veringsre ndemen te n.

15 Bijlage
In de bijlage van de bedrijfshandleiding kunnen de begrippen- e n of afkortingenlijst wo rden
geplaatst. Ook d e Verklaring-HA (CE-markering) van de leverancier en een voorbeeld van het
logboekfo rmulier (welke bij de installatie komt te liggen (of hangen)) 1-.unnen in de bijlage
worden opgenome n .
15.1

Begrippen- en of afkortingenlijst
Indien de schrijver getracht heeft zoveel mogel ijk het gebruik. van afk.ortingen te voo rkomen,
dan is dit h oofdstuk niet meer noodzakelijk. Om een handleiding leesbaar te h ouden is het
aan te raden de afkortingen zoveel mogelijk. te vermijden en I of direct een verkla ring te
geven, bijvoorbeeld onder aan een tabel.
Wann eer veel begrippen en I of a fkortingen worden gebr uikt kunnen deze begrippen en
afkortingen worden toegelicht in de bijlage of een apart hoofdstuk.

15.2

Verklaring CE
Aan het einde van deze bedrijfshandleicling is een voorbeeld opgenomen va n een CEverklaring.

15.3

Voorbeeld logboekformulier
Een voorbeeld van een logboekform ulier is achteraan deze beclrijfshandleiding opgenomen .
voorbeeld van een logboekformulie r is achteraan deze bedrijfshand leiding opgeno men .
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PICtogram
logo
leverancier

Verklaring IIA (=CE-tnarkering)
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES
(Richtlijn 89/37EG, Bijlage It onder A)

Naam bedrijf
Adres
Postcode en woonplaats
Land
telefoonnummer
fa xnummer

verklaart hiermee dat de in deze handleiding beschreven
afvalwaterzuiveringsinstalJatie (IBA) voldoet aan d e bepalingen van de
Machinerichtlijn (Richtlijn 89/37EG) en aan de nationale wetgeving ter
uitvoering van deze richtlijn.

Gedaan te (plaatsnaam).
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Bijlage 3 Voorbeeld logboek
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Voorbeeld logboek afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA)
Klantgegevens
Klantnr.
Naam
Adres
Postc.jwoo npl
Telefoon
Werkzaamheden
Datum

-- - - - ----

--

---------

--O nderho ud**

Monteur

(Naa m bedrijf)
(plaatsnaam) (te lefoon nummer)

--

-Insta Ila ticgegevens
Plaats ings datum
T y pe
Randvoorzieningen
.!?_cvciliging
Overig

I

13
13

12
- 12

1

1-t
1 ...

-

B!E_onderheden

~l-~

Datum vo lgende
o nd e rh oud

-

----

----·

-

----

--

-~----

-

-- -

-

-

--

-

~-~

-

- --·

-

-

- --

--

-

**

Invullen wat va n toepassing is en bijbehorende bijlagen inv ulle n.
W: Wekelijks onderhoud
M: Maandelijks o nderho ud
I 1: Halfjaarlijks onderhoud
J: Jaarlijks o nd e rho ud
S: Sto ring
/\: /\nalyse
1: Ins pectie
L: slib lediging
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Bijlage 4 Toelichting
Deze bijlage geeft alleen een toe lichting op enkele paragrafen die om een extra toelichting
vra gen.
Bij paragraaf 3.2.10 " Beveiligings- en signaleringsapparatuur"
Om te voo rkomen dat een compactsysteem lange tijd ongezui verd afvalwater loost of ter
voor koming va n grote schade aan het systeem word tbeveiligin gs-en s ignaleringsap parauur
aangebracht voo r die onderde len va n het systeem die de z ui vere nde we rking va n he l
compactsysteem ga randeren . Gedac ht moet worden aan d e rolerende vverking van een
biorotor en de be luc hting va n een oxidatiebed. Als vis uele beveiligings-en
signaleringsap pa ratuur moet gedacht worden aan een knipperende lamp of flits lic ht.
A koestische beveiligings-en signale ringsappa ratuur zijn onder andere toeters of piepen in of
op de bed ieningskast. Bij compac tsystemen waarop meerdere wo ninge n zijn aangesloten e n
het beheer is overge laten aan de levera ncie r kan de storing via bijvoo rbeeld een
modemverbinding vvorden geme ld aan een storingsdienst die ve rvolge ns in actie komt.
Bij paragraaf 3.2.13 "Defosfatering"
Voo r de chemische defosfa te rin g kan onder andere gebruik worden gemaa kt van d e vloeistof
FeCh of polyalu minium . Daar dit een corrosieve s tof is moet bij de behandeling va n deze stof
de nodige voo rzo rg worden genomen te n aanzien van de arbeidsomstandigheden e n het
opslaan.
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Bijlage 5 !KB-schema IBA-compactsysteem
Product:
Beoordclingsrichtlijn :
Hoofdgroep

!BA-sys teme n
BRL-Kl OOO-t

Onderwerp
(Wat moet worden
gecontroleerd)

As pect
(Waa rop moel
worden
geco nlro leerd )

Methode
(Hoe moet
worden
gecontroleerd)

Frequentie
(lloe vaa"- moel
worden
gecontroleerd)

Reg istratie

Laboratorium- en
Meelapparatuur
lnga ngscontrole
Procesvoenng
Gereed product
Transport e n
opslag ge reed
prod uct
Lcvc nng
gecertificeerd
prod uct
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Bijlage 6 Formulier voor verbeteringsvoorstel
voor eerstvolgende revisie
Doel: Dit formulier is bedoeld om de huidige beoordelingsrichtlijn te optimaliseren.
Daartoe kunt u uw commentaar indienen bij de secretaris van het College van
Deskundigen IBA-systemen. Deze zal de tekstvoorstellen ve rzamelen en afhankelijk
van het commentaar een voorstel doen aan het College om de beoordelingsrichtlijn te
he rzien.
INDIENER
Naa m
Bedrijf
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Telefax

Betreft: BRL-K ......... .j ... ..
A rtikel
Betreft tekst:

I Datum:.

T~ oorstel nr~: ....
Il.O.\' . secr. c,·o

Commentaar:

Tekstvoorstel:

Het ingevulde formulier kunt u verzenden aan:
KiwaN.V.
T.a.v. de secretaris van CvD mA-systemen
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Fax.: 070-4144420
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