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Inleiding

1.1

Onderwerp

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen e isen worden door de certificatie-instelling
gehan teerd bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de instand houd ing va n eeri certificaat
voo r Septic tanks.
De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aa ngeduid a ls attest- met- productcertificaat
Naas t de eisen, die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, s tel t de certificatie-instelling
aanvullende eisen, in de zin va n alge mene procedure-eisen van certificatie.

1.2

Toepassingsgebied

De producten z ijn bestemd om te word en toegepast a ls scptic tanh. voor de z ui veri ng va n
huishoudelijk afva lwa ter en be perkt bedrijfsafvalwater.

1.3

Status t.o.v. wettelijke regelingen

Deze beoordelingsrichtlijn die ntbeschouwd te wo rd en als he t e nige te doorlopen protocol c.q
directe eisen voor verkrijging van een attest-met-produelcertificaat Het attest- m etproductcertificaat vc rvangt in gene rle i opzicht bestaande wette lij ke regelingen of norme n .
Idealiter is het attest-met-productcertificaat een vo rm van een privaatrechtelijk
markctingsinstrument, gesch ikt als vrij will ige aanv ulling o p wet- en regelgev ing.
Lozingen o p oppervlaktewater wo rden ge regu lee rd door het Lozingenbesluit Wvo
huishoudelijk afvalwater (21-3-1997). Op gro nd va n dit Lozingenbesluit is een ~ep tic tanh. va n
6m 3 verplicht bij lozi ngen tot 6 in wo nerequ iva lent en van12 m 3 bij 5 tot 10
inwonerequivalenten. Enige aanwijzingen over vo rm e n verho udin gen binnen deze septic
tanks zijn opgenomen in de regeling Wvo septic tanks (Staatsblad 30-1-1997, HW /RH
97 / 1665).
Hetlozingenbesluit staat echte r oo J.. toepassing van "tenmins te gelijh.waard ige"
voo rzieningen toe. Als toetsingscriterium voo r dit " tenminste gelijh.vvaardig" adviseert d e
Commissie Intergaal Wa te rbcheer bepaa lde effluentkwa lite it Een attest-eis is d ie
effluentk waliteit, zodat geattesteerde septic tan"s in ieder geva l "unncn word en aangemerJ.. t
als "gelijkwaardig", voor zover de beschreven sep tic tank qua vor m of maatvoe ring niet
voldoe n aan de regeling septic tanh. Wvo.
Lozingen in de bodem z ijn gereg uleerd door het Lozingenbes luit Bodembeschermin g (Stb
1990,217, laatst gewijzigd 8-12-1997, Stb 649). Ooh. hier zijn bij ministeriële regeling enige
eisen aan dimensionering e n ui tvoering vastgelegd. Ve rschil m et de lozi nge n op
oppervlaktewate r is, dat deze bodemregelgev ing niet een "tenminste gclijJ...waardig" -principe
ken t. Aa nbeveling naar de wetgeve r is, het tenminste gelijkwaardig-principe in de ministeriële
regeling en/ of het Loz ingsbcs luit Bodembescherm ing op te nemen.
I Iet Lozingenbesluit bodembesc herming h.cnt een tweejaarlijkse keurings regeling, waarbij
privaa trechtelij k het ministerie per 1-1-'98 voor twee jaar de uitvoe ring bij Kiwa heeft
neerge legd. Wellicht kan het Lozingen beslu it Bodembesche rming zo worden herz ien, dat
voor geattesteerde insta llaties minder dan wel geen keu ringen nodig z ijn .

1 .4

Aanvraag

De behandeling va n de aa nvraa g voor een a ttest-me t-productce rti ficaa t vindt plaats op basis
va n de op het moment va n indienen van kracht zij nde beoordelings richtlijn.
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Indien door de producent rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden
ingediend om aan te tonen dat het p roduct aan de eisen van de BRL voldoet, zalmoeten
worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van
toepassing zijnde accreditatienorm, te weten:
• EN -!5001 voor laboratoria
• EN -!500-! voo r inspectie-instellingen
• EN ..J-5011 voor certificatie-instel lingen
De ins telling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat l-.an
worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waa rmee de RvAeen overeenkomst van wederzijd se acceptatie heeft gesloten.
Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek Indien
geen accreditatiecertificaat l-.an worden overgelegd, zal de certifica tie-instelling zelf verifiëren
of aan de accreditatienorm is voldaan.

1.5

Definities

Beperkt bedrijfsafvalwater:

Compactsysteem:

CVK:
IBA:

No minale afmeting:
Submergeel filter:

Afvalwa ter afkomstig van melkveehouderijen
bestaande uit melkspoelwater (m .u.v. het
voo rspoelwater).
Een compactsysteem is een biologische
zu iveringsinstallatie, die kan worden uitgevoerd als
biorotor, ondergedompeld bed, oxidatiebed, actief slib
systeem of een gelijkwaardig systeem of een combinatie
van de genoemde systemen .
Glasvezelversterkte kunstslof
Individ ue le Behandeling va n Afva lwater
Afmeting die door de producent \\'Ordt opgegeve n.
Ondergedo mpeld bed

Voor overige definities wordt verwezen naardeNEN-EN 1085 "A fvalwa terzuivering.
Termen en definities".
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2
2.1

Prestatie-eisen en attesteringsonderzoek
Algemeen

In dit hoofds tuk z ijn de presteltie-eisen opgeno men, die re levant 7ij n voor een septi c
tank. Elke pres tatie-eis is atzonde rlijk beha nde ld 1n een paragraaf, waarbij l'i
aangegeven hoe m e t de c is wordt o mgegaa n biJ he t attestcringsonder?oek en hoe de
prestatie be hande ld wordt in het attes t-me t-productcertificaat

2.2
~ .~ .1

Bepaling zuiverend vermogen van de installatie

Klassenindeling

Fen 'ieptic ta nk wordt m gedel'ld in de klasse I volgen<, de BRL-K10002 "Attcsterin g
!BA-syste me n".
2.2.2

Bepalingsmethode

Voor de bepa ling va n de classificatie va n het !BA-systeem moet he t sys tee m
beoordeeld worden vo lge ns en vol doen aan de BRL-K10002 "A ttes te ring !BAsyste me n"
Septic ta nks die vo ldoen aan de Olltl\'erpcritc na ges teld in he t Lozingenbesluit
bo d e mbesc herming voor beperkte lozinge n worden niet ge toets t vo lge ns BRLK I 0002. Deze scptic tanks m oeten hierbij vo ld oen clan de volge nde o nt'vvcrpcriteria :
De nuttige inho ud va n d e sc pt1c lélnk moet minim <1a l vo ldoen aan:
•
6 m 3 bij lozingen tot 6 loL.1ngsee nheden;
•
12 m 3 bij lozinge n va n tenminste 6 e n te n hoogste 10 lozingsee nhed e n.

De septic tank m oet uit drie compartime nte n bestaa n, waarvan d e vo lumeverho udin g
tu ssen de compartime nte n, Vcln de inhoud di e kan worden be nut, in de
s troo mrichting 2:1:1 moe t bedragen.
De sche 1dings\\'and en tu ssen de compartime nte n va n de septic tank moeten ten
mins te 200 mm boven het watcrn1veau uitste ke n.
De instroomopening (inlaat) 111 het ee rs te com partimen t va n de se ptic tan k moet z ich
te n m1ns te 100 mm boven hel Welterniveau bevinden. De aan voe rle iding moet
minimaal 50 mm e n ma ximaal 100 mm doo r d e wand steken.
De d oorstroo mo pe ning(en) in de sc heidingswanden tussen de co mpartimente n
m oeten zodanig zijn uitgevoerd dat:
Doorvoer van bodemslib en drijflagen wordt voor ko men;
•
•
De gezamenlijke oppervlclkte van de doorstroomopening(en) per sche1d111gswa nd
ten minste 100 cm 2 e n lllcl'\lmc1c1l-l00 cm 2 bedrac1gt;
•
De bovenkant van de doo rstroomopening(en) ten minste 300 mm onder het
waterniveau lig t;
•
De ond erkant van d e doorstroomopening(en) ten mins te hoger lig t dcln de he lft
va n de waterhoogte va naf de bodem van de septic tank.
•
Wanneer de bovenkant van de doorstroomo peni ng(en) minde r dan 300 mm
o nde r het waterniveau ligt, moet e r voor de doorstroomopening(en) een
duikscho t aa ngebra cht word en

De afvoeropening ( uitla<~l) va n de septic tank moet voorzien zijn van cel) duikschot
zod at de afvoer va n bodemslib o l drijflage n wordt voorko me n. De
doorstroomopening naar d e uitlcl cll moet minimac\ 1300 cm 2 be dra gen.
De du ibchotte n m oeten ·
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•
Minimaal300 mm e n ma >-.imaal de halve wa te rh oogte in het water steken;
•
200 mm boven he t water uit steken.
De waterhoogte in de septic tank moet minimaal1 ,2 m zijn. De vloeistofspiegel moet
minimaal 250 mm onder de o nde rkant van de afdekplaat liggen.
De ma ximale vvaterhoogte in een septic tank van 6 m3 mag niet g roter z ijn dan 2,2 m
e n in een septic tank van 12 m 3 mag de wa te rh oogte niet groter zijn dan 2,5 m.
H e t opdelen va n d e septic tanh. in afzonderlij ke in serie geschake lde ta nks is
toegestaan, mits he t volume van één compartimen t nie t over verschillende tanks is
verdeeld. De afzonderlijke tanks gelde n als één septic tank.
Paralle l-schake ling van a fzonde rlijke septic tanks is toegestaa n, mits iedere tank
voldoet aa n de voo rschrifte n die voor een afzonderlijke septic tanh. geld en.
A ttesteringsonderzoek

Voo r het attesteringsonderzoek moeten d e onderzoeksresulta ten, gebaseerd op
bovenstaand e beoo rd e ling worden overlegd . Daarnaast moe te n tekenin ge n van de
afzonderlijke e le me nten word e n overlegd. De te keningen z ullen wo rde n ve rgeleke n
me t de tekeningen be horende bij het attest.
Voo r septic ta nks die voldoe n élélll de ontwerpcriteria zo<1 ls ge noe md in de
voo rgaande paragraaf e n niet onderzocht z ijn volgens BRL K10002, moete n
tekeningen overge legd worden, die ve rge le ke n wo rd e n met d e genoemde
ontwerpcrite ria in d e voo rgaande pc1rag raaf.
2. 2..f

Attest-met-productcertificaat

In he l attest- m et- produ clce rtific<~<lt zu llcn de gece rtificeerde prod ucten wo rd en
o pge nomen, o nde r ve rme ldi ng va n:
•
d e klasse V\'aarin ze kunnen worden toegepast,
•
voor we lk <1fvalwa te rty pe he t systeem toep<1s baar is en
•
of de zui ve re nde we rkin g van het systeem be proefd is co nform de BRL K10002 of
dat in plaa ts va n deze beproeving het systeem voldoet aan de ontv.'er pcriteria o p
bas is va n het Lozinge nbesluit bode mbescherming. Voo r systemen die a lleen aa n
d e ge noemde o nt we rpcri teria vold oen e n dus niet beproefd z ijn conform d e BRL
K10002 wo rden a pa rtc h. wali teitsverklaringen afgegeven.

2 .3
2.3.1

Sterkte en stabiliteit
Algemeen

Gedure nde de referentieperiode va n 20 jaar mag geen van de uiterste
g re ns toestande n va n d e e lementen, als gevolg va n de daarop we r kende belastingen,
worden overschreden .
Voo r de te ha nte re n belastingen moet ge bruik worden gemaakt van N EN 6702 " TGB
1990 Belastingen e n vervormingen" .
Bij het bepale n van de ve rticale verkeersbelasti ng voo r de s tatische berekening kan
gebruik wo rde n gemaakt van tabe ll .
T a b e I 1 : KI assen m(i e rm g ver k eers be Ias 1ng
Ve rticale belas ting (kN)
G roe p
Klasse afde kki ng
(NEN-EN 12-t)
10 ( I)
A 15
l
20
(Ij
B 125
2
55
(Ij
c 250
3
82,5 (I)
4
D400
(1)
Bij een inwendig opperv lak > l m 2 z ijn d e volge nde e isen gesteld :

BRL K10003 d .d. 2 000-09 -01
Septic tanks

JO

•
•

aantal puntlasten= grootste horizontale afmetingen in meters, naar beneden
afgerond, echter minimaal 2,
de hart op hart afstand' an de puntlac;ten bedraagt 1000 mm

Bepafingsn1ethode

Voor de bepalingsmetbode ''ordt verwezen naar:
•
BRL K10007 voor betonnen construc ties.
•
BRL K22002 voor kunststof co ns tructies
• BRL K19003 voor meta len cons tru ctie<;.
•
Voor overige constructies moet dit in overleg met het certificatie inc;tih.lllt worden
overee ngeko men .
Gelijkwaardige bepafingsmethode

Andere bepalingsmetboden dan hu~rboven omschreven zijn toegestaan, m1ts dt'
gelijl-.waa rdigheid van de gebru il-.te berel-.cnmgsgrondslag is aangetoond.
2.3.4

A ttesteringsonderzoek

Voor het attesteringsonderzoel-. moeten berel-.eningen of beproe\'ingsresultaten ter
verifica tie worden overlegd. Voor constructies u1t beton moeten tevens
wapeningstel-.eningen worden overlegd. Deze tel-.eningen worden vergclel-.en met de
uit de berekening volgende \\'opening.
Attest-met-productcertificaat

In hel attest-met-productcertificaat za l worden aangegeven dat de gecertificeerd e
constructies voldoen aan de e isen en voorwaarden die voor het gcbruil-.tt> matericlcll
van toepassing z ijn . Tevens za l dL' ma\.imale inbou\\'diepte en de klasse va n de
afdekking worden vermeld .

2.4
2.-4. I

Waterdichtheid
Algemeen

De e le me nten moeten \va terdichtheid zi jn . Voor een nadere spenficatie "ordt
verwezen naa r:
•
BRL K10007 voor betonnen constructies.
•
BRL K22002 voor kunststof construc tie<;.
•
BRL K19003 voor m etalen construc tiec;.
•
Voor overige constructies moet dit in overleg met he t certificatie instituut worden
ove reenge komen.

2.-1-.2

Bepalingsmethode

Voor de bepalingsmetbode wordt verwezen 11<1<11"
•
BRL K10007 voor betonnen constru ctiec;.
•
BRL K22002 voor kunstslof constructJes
•
BRL K19003 voor metdien constructies.
•
Voor overige constru cties moet dil in overleg met het certificatie instituut worden
overeengekom en.
2.4.3

Attesteringsonderzoek

Als type-test wordt een compleet wsteem beproefd op \\'aterdichtheid. De hoogte van
de opbouw moet overeenko me n met de ma\.imaal door de producent opgegeven
inbouwhoogte, waarbij de aanwezige verbindingen conform de daarvoor geldende
vPrwerki ngsvoorschriften zijn gedi cht.
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3

Eisen te stellen aan het product

3. 1

Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan een septic tank moet voldoen.
Deze eisen z ullen onderdeel u itmaken van de technische specificatie van het product
die wordt opgenomen in het attest-met-productcertificaat
Indien voor een materiaal, onderdeel of verwer kingsproces, een k wa Iite i tsverklaring
is afgegeven op basis van het da c1 rvoor ge noemde eisenste llende document doo r d e
Raad voo r Accreditatie (op basis van EN -!5011) erkende certificatie-instelling die
gebru ik maakt van het College van Deskundigen die nelviseert over de betreffende
eisenstellende document, dan wordt dit als afdoende bewijs beschouwd dat aan de
e isen wordt voldaan .
Als geen kwaliteitsverklaring is afgegeven, dan moet per levering van een product of
per uitvoering van een proces worden aangetoond tegenover de certifica tie-instelling,
dat deze aan de ges te lde eisen van de in d eze BRL genoemde BRL 's vold oen.

3. 2

Producteisen

3.2.1

Betonnen constructies
Betonnen constru cties moeten voldoen aan de eisen gesteld in BRL-K I 0007.

3.2.2

Metalen constructies
Metalen constructies moeten vo ldoen aa n de geste lde eisen in de BRL K19003.

3.2.3

Kunststof constructies
Kunststof constructies moeten vo ld oen aan de eisen gesteld in BRL K22002.

3.2.-1

Constructies van overige materialen
Andere materiale n z ijn toeges taan mits aangetoond wordt dat aan de e isen uit deze
beoordelings richtlijn vvorelt voldaa n. Een en ander moet in overleg met het certificatie
instituut worden opgeste ld e n getoetst.

3.2.5

Leidingwerk
De aanvoerle idingen kunnen als vrij ver val of als drukleidingen worden uitgevoerd.
Indien de le iding naar een bezinkput leid t m ag er geen drukleiding worden
toegepast.
De aanvoerle idingen vervaardigd uit PVC PE of PP moeten voldoen aan de eisen va n
de van toepassing zijnde BRL of gelijkwaardig. De vnn toepassing z ijn de BRL 's zijn
BRL K4-l9, BRL 2001 (NEN 7045), BRL 2023, BRL 52200 of BRL 9208.
Aa nvoerleidingen ve rvaa rdigd uit GVK moeten voldoen aan de BRL-K539, 551, 532 of
gelijkwaa rdig.
Aanvoerle idinge n vervaardigd uit gres moeten vold oen aa n de EN 295 of
gelijkwaardig.
De rubberringen voo r het verbinden van de buizen en hulpstukken moeten voldoen
aa n BRL 2013.
De verbindinge n van de leid ingcom ponenten op de annsluitingen va n het !BAsysteem moe te n flexibel (bepaalde toe laatbare hoekverd raaiing) uitgevqerd worden
overeenkomstig de verbinding va n de aansluitende leiding. Aa ns luitingen moe ten
zod anig worde n aangebracht dat beperkte axiale verplaatsingen van de
aansluitleiding spanningloos mogelijk is.
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De oan- en afvoerleidingen onder VlïJ verval moe te n aan de volgend e eisen vo ld o<.'n
•
d e m11limnle nominale diameter m oe t 100 mm DN z ijn bij :5: -t m 3 /dng,
•
de minimale nominale diame ter moet 1 50 mm ON zijn bij> -t m 3 / dag,
3.2.6

Controlevoorziening
Om te controleren of aan de vereiste effluenhvaarden wo rdt voldaan, moet de
controlevoorziening aan de vo lgende eisen vo ld oen:
•
Het moe t mogelijk zijn om een representatief m onster te nemen zonder hinder
vnn driji- of bezin klagen,
•
Hetmonster mag alleen bestaan uit effl uen t,
•
De monstervoorziening moet goed bereikbaar en vrij toegankelijk zijn.
•
De monstervoorziening moet algedekt z ijn tegen e·derne invloeden zoab regen,
c;tof e tc

Indien d e contro lemogelijkheld een contro lepul is dient deze te voldoen aan de
volgende e1sen:
•
De 11nvendige diamete r van de co ntroleput m oet tenminste 20 c m bedragen,
zodat deze groot genoeg 1s om met een monsterschep tot o nderin te komen
•
De inlaat van het afvalwater moe l zodamg geconstrueerd zijn dat er turbulentie
ontstaat, waordoor een repre'>entc1tld monster geno m en kan worden

3.2.7

Inbouwdelen
De inbouwdelen, zoa ls aanslultstompt'n, mspccticopeningen en
afsluilerdoorvoeringen, moeten de mate va n waterdichtheid die aan het cc1sco wordt
ges te ld e n d e doelmatige werking véln heLIBA-sys tee m nie t nodelig beïnvloeden.

Inbouwdelen die worden aangebracht moeten met hun ophnnging, bevestiging en
doorvoering bestand zijn tegen, dan wel bec;chermd worden tege n de stoffen
wac1rmee ze in aanraking kunnen komen.

3.2.8

Schachtopbouw
De sc hachtopbouw moel dusdamg worden u1tgevoerd dat:
• alle horizontale ve rbindingen weerstand b1eden tegen de uitgeoefende krachte n va n
de optredende grond- en verkeersbela <,ting(en).
• bij hel gebru ik van een opbouw van beto n d e verbmdingen zijn voorzien van ee n
spo nning.
• d e verbindingen waterdic ht zijn.

3.2.8. 1 Afdekking
De dagmaat van mantoegankelijke afdekkingen moet minimaal600 mm z ijn. In de
overige siluaties kan volstaan word e n met een dagmaat van 520 mm.
De afdekkingen moelen vo ldoen aan BRL 9203.

3.2.8.2 Schachtelementen

De dagmaat van mantoeganke lijke schachtelementen moet minimaal 800 mm zijn . In
d e overige situaties, kan volstaan wordt>n met een dagmaat van 600 mm. BIJ svstemen
met een inwendige afmeting kle1ne r dan 1 m mag volstaan worden met een dagmaat
van de mantoegankelijke schachtelementen van 600 mm

3.3

Afmetingen en toleranties

Voor de eisen aan de afmetingen e n toegestane toleranties \•:ordt verwezen naar:
• BRL K10007 voor betonnen constru c ties.
• BRL K22002 voor kunsts tof construclies.
• BRL K19003 voor metalen constru cties.
•
Voor overige constructies moet dit in overleg met het ce rtificatie instituut wo rd en
overee ngekomen.
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3.4

Waterdichtheid

De e le menten moe ten waterdic ht z ijn.

3.5

Merken

De e lementen moeten ten minste ge me rkt wo rde n met de volgende ke nmerke n: .
• De naam van de producent of het fabrieksmerk
• Datum va n ve rvaa rdi ging
• Verkeers klasse vo lge ns NEN-EN 12-l
• Ccrtificaa tn umme r
• keurmerk va n de certificatie-instelling (woord- of beeldme rk)
• Toepassingsgebied (aa ntal i.e.)
• Klasseninde Iing rBA-systeem

BRL K 10003 d .d. 2000-09-01
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Bedrijfshandleiding en logboek

4 .1

Bedrijfshandleiding

De leverancier moet aan de gebruil-.er een bedrijfsha ndleiding aanleveren. Deze
bedrijfshandJeiding moet tenminste een gelijkwaardige afgeleide z ijn va n de in bijlage
2 als voorbeeld opgeno me n bcd rijfs ha ndle iding. De be drijfshandleiding dient in een
voor de gebruil-.er beg rij pelijl-.e laai ges te ld te z ijn .
De bedrijfs handle iding moet tenminste de vo lgende ond erdelen bevatten:
• beschrijv ing product (naam, tvpe inc; tallatie, bouwjaar, ser ienummer);
• de adressen en te lefoonnummers van de levera ncier enjof de serv icedienst,
• versie numme r handle iding;
• toepassingsgebied (hoeveel i.e.'s op het IBA-svsteem geloosd mogen wo rden);
• veilig heidsinformatie (mecha nische-, e lel-.tn sche- en hyg iënische gevaren);
• veilig heidsvoorschriften ter voo rl-.oming van persoonlijke ongelul-. ken en
bescherming tegen d teren en va ndalts mc,
• nchtlijnen voor de aanleg;
• opstartproced ure;
• de beschrijv ing van de werl-.mg van het svsteem;
• inregele n va n de ins tallatie;
• gebruil-.saanwijzing van aanwezige beveiliging en besturing;
• mogelijl-.e s to ringen e n bijbehorPnde oplossinge n;
• o nd c rhoudsvoorschriften;
• technische s pecificaties;
• eventuele leverbare accessoires.

4 .2

Logboek
De leverancier moe t een logboel-. bij het systeem levere n. H et logboel-. moel o p

ve rzoe l-. van het bevoegd gezag ter inzage worden overlegd . D it logboel-. moet
te nmins te een gelijk H'aéHdige atgeleide zijn va n het in bijlage 3 a ls voo rbeeld
opgenome n log boe k.
De gebruiker m oet he t logboel-. confo rm d L' daa rin beschreven aanwijzingen in vu llen.

ln het logboel-. moe ten tenminste de volge nde handelingen genoteerd wo rd en·
alle data van de diverse geb ruil-.e rscontroles en de res ultaten dacH van;
•
alle data van d e gepleegde o nderho udswerl-.zaa mheden;
•
o nderbaudsrapporten van e>.lern ge pleegd o nderhoud e n re paraties;
•
•
a lle test- en keuringsres ultaten;
•
de aard en datum va n de opgetreden storingen e n geno men maa tregelen;
•
bij ve rwijderin g va n s lib de data va n led iging en hoeveelheden .
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5
5.1

Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem
Algemeen

In dit hoofdslu k zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de.
producent moet voldoen, alsmede de wijze waarop het kwalite itssysteem door de
certificatie-instelling word t beoordeeld.

5.2

Interne kwaliteitsbewaking

De producent dient te beschikken over een door hem toegepast schema van inte rne
kwaliteitsbevvaking (!KB-schema).
ln dil IKB-sche ma dient aantoonbaar te z ijn vastgelegd:
• welke aspecten door de producent wo rden gecontroleerd;
• volge ns welke methoden die contro les plaatsvinden;
• hoe vaak deze controles wo rd en uitgevoerd;
• hoe de controleresu ltaten worden geregis treerd e n bewaard .
Dit !KB-schema dient te z ijn opgesteld aan de hand va n hel in de bijlage aangegeven
blanco !KB-schema

5.3

Procedures en werkinstructies

De producent dient te kunnen overleggen:
een procedure voo r:
• a. de be handeling van afgekeurde en te repare ren (half)-producten;
• b. de behandeling va n klachten over geleverde producten en/ o f diensten;
• d e gehanteerde werkinstructies en contro leformulieren.
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6

Externe beoordeling

6.1

Toelatingsonderzoek voor certificering van !BA-systemen

Het toelatingsonderzoek voo r certificering va n IBA-srs te men bestaat uit een t\\eetal
onde rde le n: he t attesteringsonderzoek e n hel productonderzoek
Het attestenngsonderzoek maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de certifica tu:
aanvraag voor de beoorde lings richtlijnen BRL KI0003, BRL KW004 en BRL KJOOOS.
1>.1.1

A ttesteringsonderzoek

Tijdens het attesteringonderzoek \\·ordt he t !BA-systeem getest op het zu iverend
ve rmogen. I liertoe worden ve rschille nd e beproevingen uitgevoe rd volgens de BRL
K10002 Attestering van IBA-svc;temen. De werkmg wordt getoetst aan de eisen zoals
d eze z ijn geformu leerel in d e BRL Kl 0002. De certifica tie ins te lling controleert of de
onderzoe kinste lling het a ttesteringsonde rzoe k conform de BRL Kl 0002 uitvoe rt.
De werkzaamheden van de certificatie ins te lling voor het allestering.,onderzoek op
basis va n BRL K10002 o m va tten:
•
Een beoordeling va n d e door de producent aangele,·erde documentatie en
tekeningen;
• Controle of het IB A-sys teem op de onderzod.slocatie overeenkomt met de
s pecificaties zoa ls die b1j d e certificatie-aa nvraag z ijn ingedie nd;
• Tussentijdse controle o p he t uitvoere n van d e tests met een minimum aantal van
4 controlebezoeken gedurende de 6 maande lijkse lestperiode;
• Beoordeling onderzoeksresu ltaten attesteringsonderzoek;
•
Rapportage onderzoeksresu ltaten a ttesteringsonde rzoek.
6.1.2

Productonderzoek

Bij dit onderdeel wordt nagaa n of het productie proce'> van de onde rne me r zodanig
ver loopt dc1t de produc te n aan d e in de beoorde lings richtlijn gestelde e isen voldoen.
Esse ntieel hie rbij is een goed e inte rne kwalite itsbewaking. DaMtoe wo rdt tijde ns he t
toe latingso nderzoe k h e t sc he ma voor interne kwaliteits bewaking (op basis van het
Raamschema-IKB zoa ls opgenomen in d e bijlage va n de BRL) schnfte lijk vastgelegd .
Oe werkzaamheden voo r het productonderzoek o mva tte n:
•
Ee n beoordeling van de productietekeningen aan de hand va n de gea ttesteerde
typen;
•
Een beoorde ling van de be reke ningen;
•
Een beoordeling va n d e bedrijfsprocedurec; (kwaliteitshandboek);
• I le t vastleggen en ve rifië ren van he t Raam IKB-schema;
•
He t overhandigen va n de door het bedrijf in te vullen technische specificatie;
•
De toelatingsbezoeken aan de productielocatie waarbij het k\, ahte1tssysteem
wordt getoetst aan de betreffende beoordellngsrichtlijn. Indie n het IBA-svsteem
op loca tie wo rdt same ngesteld die ne n minimaal twee bouwplaatscontroles
uitgevoe rd te worden.
•
Het uitvoere n van d e be nodigde beproevinge n, zoa ls beschreven in de
beoordelingsrichtlijn.
•
Indien de be proev inge n nie t op de productielocatie uitgevoerd kunne n worden,
zulle n de beproevingen in een labora torium tntgevoerd worden In dat geval
z ulle n tijde ns het bezoek monsters getrokken ' 'orden voo r deze beproevingen;
•
De rapportage va n het toelatingsonderzoek;
•
De forme le afhandeling van de aan v raag e n afgifte va n de certificate.n.
ln het tocla tings tea m van d e certificatie-ins te lling dient minimaal één persoon zitting
te hebben die voldoet aan de kwa lifica ties zoa lc; vastgesteld d oor het Co llege van
Deskundigen IBA-sys te men.
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6 .2

Jaarlijkse controles

Na afgifte van he t certificaat die nt de certificatie-ins te lling co ntro le uit te oefene n op
d e na leving d oor d e prod ucent van zijn ve rplichtingen . De contro le vindt op
w illekeurige tijd stippen p laa ts.
De contro les zulle n te nmins te om va tte n :
• Controle op de in d e kwa lite itsver kla ring vastgelegde prod uc ts pec ificatie;
• Controle op he t productie p roces;
• Co ntro le op het ge ha ntee rde !KB-sc he ma en d e resultaten van de d oor de
producent geregis treerde contro les sed e rt he t vo rige co ntro le bezoek;
• Controle op d e juis te w ijze va n me rl-.en van d e produ cte n;
• Co ntro le op de na lev ing doo r d e prod ucent van procedures te n aanz ie n va n
1-.lachte nbe hande ling e n co rrigere nde maa tregele n;
• Contro le o p d e overi ge in of krachtens d e certificatie-overeenkoms t vas tge legde
verplichtinge n van d e prod ucent.

De certifica tie-ins te lling is bevoegd o m naast de bovengenoemde controles op ande re
w ijze te controleren of d e producent a an z ijn ve rplichtinge n voldoet, waa rtoe zo nodig
behoort contro le op de verwerkin g va n de produ cte n of de na leving van de
ve rwerkin gs ric htlijne n .
Na vas tste lling van tekortko mingen zal d e producent moete n aa ngegeven we lke
corrigere nde m aatregelen hij neemt e n wa t hij met d e eventuele afw ijke nde goede ren
e n/ of producten d oet o f heeft gedaa n.
Over de aan te houde n contro le freq ue ntie adviseert het Co llege va n Des kundige n. Bij
de inwe rkingtred ing va n deze beoord e lings richtlijn is d e startfreque ntie vas tgesteld
op .f controlebezoeke n per jaar.
Indien er een discontinue produ ctie plaats vindt geldt een meldings plic ht wa nneer z ij
gaa n produ cere n waarbij een minimum bezoe kfreq ue ntie geldt van 2 maal per jaa r.
N a elke me lding ka n e r een bezoek wo rde n gebracht me t een ma ximum van .f maal
pe r jaar.
In bijzo nde re gevallen , zoa ls he t ged eelte lijk inbo uwe n va n he t systeem op de
bouwplaats, besluit he t College van Des kundigen over de be7oekfreque ntie.
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Lijst van vermelde documenten

7.1

Normen
BRL K449/03

Buizen en hulpstukke n van po ly propeen (copo ly m eer)
voo r binne nhuisri o le ringe n
BRL K768
U itwe ndi ge epoxy be kle dingen van o nde rg ro nds te legge n
stalen tanl--s, buizen en hulps h.Ii--1--e n
BRL K779
In wendige bel--leding o p s tale n ta nks vo o r brandbare
vloe is toffe n.
BRL K790
He t appliceren va n coa tin gsys tem en o p s talen le idingen
of s ta le n o ps lag ta nl--s voor v loeis toffe n
BRL 2013
Rubbe rringen en fle nspal--I--ingen voo r ve rbindmgen in
drinl-- wate r- e n afval w ate rle idingen
BRL 5252
N atio na le beoorde lings richtlijn voor het KOMO-alles tme t-produ ctcertificaat vo o r Be to nnen ve tafsche ide rs en
s libva ng pu tlen
BRL 5256
N atio nale beoo rd elings ric htlijn voo r he t KOMO-a ttes tme t-productcertificaat voo r Plaats tale n ve tafsche iders en
s libva ng putte n
N atio na le bcoord e lings ric htiiJn voo r he t KOMO-attestBRL 5257
me t- pro du clcerti ficaat voo r Kuns ts toffe n ve tafsc he id e r~
e n s libva ng putte n
BRL9203
Aftie l--kinge n voo r putte n e n l--o ll--en
BRL K10002
A ttes te ring vc1n !BA-sys te m en
BRL K10003
Septic tan b
BRL K10004
IBA-co mpactsyste m e n
BRL K10005
Verticaa l d oo rs troo mde he lofyle nfilte rs
Be tonne n behuiz ingen voor !B A-sys te me n
BRL K10007
Me tale n behuiz inge n v oor !BA-sys te men
BRL K19003
BRL K22001
G eol--uns tstoffen : no n-w ovens (vliezen) bes temd voor
toe passing als filte r-, sche idings-e n/ of
besc herm ingsconstr u c tie
BRL K22002
Kuns ts tof behui zingen voo r IB A-svs te men
C he misehe r A ppa rate nba u, Beschichtungen und
DIN 28051
A us kle idungen a us orga msche n We rl--s toffe n für Ba ute ile
a us me ta llische m Werks to ff.
DIN 28053
C he miseher Apparate nbau; Bcschichtun gen und
A us lde idunge n aus o rg anische n Werks to ffe n fi.ir Bautcile
aus meta llische m We rks toff.
N EN-EN 124
Roos te rs e n de kse ls voo r p u tte n en ko lke n voo r
ve rkeersgebicden . Eisen, ty pe beproev ingen, m e rke n,
k wa lite itsco ntro le
N EN-EN 476
Binne n- e n bu ite nrio le ri ngen o nder v r ij verval. A lgemene
e isen voo r o nde rde le n
NEN 1010
Veilig he idsbe palinge n voo r laa gs pa nningsins tallaties Se
druk,
NEN 5950
Voorschrifte n Be to n. Techno logie. Eisen, ve rvaardiging en
ke u ring (V BT 1995)
N EN 6702
Technische g ronds lage n voo r bo uwcons tructies. TCB
1990. Belas tingen e n ver vorminge n, ! •' druk
NEN6720
Voo rschrifte n Be to n . Cons tructieve eisen e n
re ke nmethoden (VBC 1995)
Voo rschrifte n be to n, TG B 1990, constructieve eise n en
NEN 6720/ Al,
wi jzigings blad re ke nme thode n (VBC 1995)
Buizen va n met g lasvezel vers te rkte therma harele
N EN 7037
kuns ts toffen voo r buite nrio lering; e isen e n
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NEN 7045
NEN 7046
NEN 7087
NEN-EN 1085
NEN-EN 10051

7.2

be proevings metheden (1 e druk)
Buizen van onge plas tificeerd PVC voor binne n- e n
bui te nrio le ringen
Hulpstukke n van o nge plas tificeerd PVC voo r b inne n- e n
buite nriole ringen
Ve tafscheide rs en sli bvan g putte n, ty pe-inde ling, e isen e n
be proev ings me th od en, 1 ,. druk
Afva lw aterzui vering. Te rmen en definities
Continu warmgewals te niet-be klede plaat e n ba nd va n
ongelegeerd en gelegeerd s taal, to le ranties op afme tin gen
en v orm

Documenten
Leidraad Riolering

Febru a ri 199-t
01-05-198-t
01-07-1990
Ju li 1997
01- 12-1991

Mei 1998

Individuele behandeling van afvalwate r bij verspre ide be bouwing,
onderzoekfase 4B: IBA-richtlijn, ministerie VROM

Juli 1991

Handleiding helofytenfilters voor !BA-systeme n , VROMfKiwa

Ap ril1 998

Basisdocument attestering IBA-syste men, YROM/Kiwa

April1 998
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Bijlage 1 Bedrijfshandleiding !BA-systemen
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Bedrijfshandleiding
IBA -systenzen
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Voorblad
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Voorwoord
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Belangrijke veiligheidsinformatie
Mechanische en elektrische gevaren
Persoonlijke hygiëne
Veiligheidsvoorschriften
Algemene richtlijnen voor de aanleg en het in bedrijf stellen
Aanleg van !BA-systeem
Opstart procedure
Werkingsvoorwaarden
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Ten geleide
In het kader van het opzetten van de attesteringsregeling en certificatieregeling voor
!BA-systemen is door de ad-hocwerh.groep IBA-bedrijfshandleiding een voo rstel
uitgewerkt voor de bedrijfshandleiding voor !BA-systemen, aangevu ld met ee n
voorbeeld van een Iogboekformulier.
De ad-honve rkgroep bestond uit de vo lgende leden: de heer B. Naak tgeboren van
Toban b.v. (Tollebeeh.), de heer P.J.C. J\lartens va n Biotower b.v. (Ude nh o ut), de heer
A. Jacobs van Milieusystemen Tiel b.v. (Tiel) en de heer E. Biesma va n adviesbureau
Tauw (Deve nter).
In het hier vo lgende voorbeeld wordenhoofdstukgewijsde belangrijkste
aandachtspunten aangegeven voo r d e bedrijfshandleiding die per !BA-systeem
moeten worden opgenomen. Voor de volledigheid m oet wo rden opgeme rh.t dat de
vc rschillende !BA-systemen o nde rling zeer vcrschi llend kunnen zijn (denk aan he t
ve rschil tu ssen een biorotor en een helofytenfilter), v\'aardoor ook de
aandachtspunten per systeem kunnen versch illen.
Bij het schrijven van de bedrijfshandleiding moet erop gelet worden dat deze in eerste
ins tantie voor de gebruiker va n het betreffende !BA-systeem bedoeld is. Daarnaast is
de bedrijfshandleiding van belang voor de controlerend e instantie.

1

Voorblad
Als eers te o nde rdeel va n d e bedrijishandleiding komt het voorb lad .
I Iie rop worden ten minste de vo lgend e punten aangegeve n:
de naam van het product (duid c lij h. zichtbaar);
wat voor type insta ll atie het be treft.
Bij voorkeur wordt een afbeelding va n de ins tallatie ge toond.
Ook wordt vermeld :
typeaa nduiding
bouwjaar
serienumm e r
versie handleiding (aangev ul d met datum versch ijning van de handle idi ng)

2

Inhoudsopgave
De inhoudsopgave geeft op een overz ichtelijh.e wijze d e hoofdstukken en paragrafen
weer voorzie n van paginanummer, tabblad of andere aa nduiding waa r de betreffende
informatie te v inden is.

3

Voorwoord
In dit hoofdstuk wordt kort en bo ndi g omschreven voo r wie deze instructic bestem d
is (de geb ruike r). Tevens wordt aangegeven wa t het doel en de (algemene) -vverking
z ijn va n de installatie.
De bedrijfshandleiding moet aa ngeven dat deze goed e n aandachtig gelezen moet
wo rd en voordat het systeem in geb ruih. ge nomen wordt. Dit is vooral in het belang
van de veiligheid en de levensduur va n de installatie.
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4

Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied geeft een omschrijving van de s ituatie en het soort afvalwater
waar de betreffende installatie voor bedoeld is (bijvoorbeeld huishoudelijk
afvalwater, me lkspoelwater en schrobwater). Vcrde r wordt er een vermelding
gemaakt welke stoffen of afvalwater niet over het systeem geloosd mogen word~n en
j of problemen met de installatie kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld o lte, vetten,
desinfectiemiddelen en onverteerbare malenalen)
Het toepassingsgebied dient zo du 1delijl-- moge lijk te 'vvorden omschreven om de klant
een zo helder mogelijk beeld te geven waar de installatie voor die nt e n wal de
mogelijkheden z ijn . A lle benodigde info rmatie behoort zoveelm ogelijk in dit
document te staan .
Oe bednJbhandleiding is een zelfstandig document, ''elke ook voor toekomstige
gebru ikers beschikbaar moet 7ijn, bijvoorbeeld in het geval dat de mstallatie wordt
meeverkocht bij de verkoop van een perceel

5

Belangrijke veiligheidsinformatie
In dil hoofdstuk worden voo rschriften en waarschuwingen opgenomen die
noodzakelijk zij n om een voldoende veiligheidsnivetlu \'an de Installatie te
garand e ren.
Oe vei ligheidsinformatie wordt bij voorkeur in de volgende drie aandcKhtspunten
u itgesp I its t:
Mechanische geva ren:
bijvoorbeeld beknellen, in de pul vallen;
Ele ktrische gevaren:
bijvoorbeeld stroom, elektrocu tic;
Hygiënische geva ren:
bijvoorbeeld effluentgebruik, lichaamscantact mel stoffen,
hergebruik, he t wassen Vcln d e handen.

5.2

Mechanische en e lektrische gevaren
Bij voorkeur worden op de insta lla Lies pictogrammen aangebrach L, diL' de veiligheid
kunnen verhogen. In de bedrijfshandleiding worden de afbeeldingen van de
pictogrammen geplaatst met een toelichting van de a<1ndachtspuntcn die specifiek
horen biJ deze pictogrammen Daarnaast is ook noodzakelijk om een duidelijke
afbeeld tng op te nemen van de plaats op de m sta llc1t1e waar de p1cLogrammen zich
bevindt.
Aangeraden wo rdt in dithoofdstuk extra uitlegLegeven over he l hygiën ische aspect
van de !BA-systemen, bijvoorbeeld in ee n e-dra paragraaf of zelfc; een e'\tra hoofdstuk

5.3

Persoonlijke hygiëne
Gezien de besmettingsgevaren bij het werken met microbiologisch verontreinigd
afvalwater is het essentieel om aan dit hoofdstuk een specifieke paragraaf toe te
voegen o mtrent wat wel en wa t niet gedaan mag worden in verba nd melde hygiëne.
I lierbij kunt u d enken aan 7aken zoals het geb ruik van handschoenen, niet eten en
dnnken op de loca tie va n de IBA en het direct gebruiken van het afvalwater.

6

Veiligheidsvoorschriften
Een aantal duidelijke veilig heidsvoorsch rifte n kunnen hier worden aangegeven,
zoab:
Ter voorkoming van persoo nlijke ongeluk ken :
afslu iten met deksel
hek om hel systeem hee n
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s terkte va n de deksel in verba nd met belasting van personen en of auto s
berijdbaarheid va n de installatie
s troom, gevaa r voor elektrocutie
gebruik va n chemische producten (o.a. ijzerchloride bij 3B-systemen)
Bescherming tegen dieren:
he t inva llen
drinken va n het wa ter
vraat
Bescherming tegen va ndalis me.
Overige bescherming.

7

Algemene richtlijnen voor de aanleg en
het in bedrijf stellen
In dit hoofd stu"- wordt een toelichting gegeven op de algeme ne richtlijne n voor de
aanleg en het in bedrijfs te llen van de ins tallatie e n of he t systeem .

7.1

Aanleg van JBA-systeem
De leverancier "-an verwijzen naar montage- en aanleginstructies. Me t name wordt
het aansluiten van nieuw te installeren ins talla ties beschreven, maar ook reeds in
gebrui"- zijnde ins tallaties kunnen worden beschreven.

7.2

Opstart procedure
Het verdient aanbeveling om een duidelijke opstartprocedure op te ne me n in de
bedrijfshandleiding. Daartoe wordt een o mschrijv ing gegeven wat te d oen bij het in
gebrui k nemen va n d e ins tallatie of het systeem nada t deze nie uw geplaa ts t is, na een
lange stop, na ve rkeerd ge bruik of na een ca lam iteit.
Het verwer ken van een omschrij ving in een s tappe nplan kan verhelderend werken.
Stappenplan bij inge bruikname na ins tallatie:
sta p l stekke r in s top contact;
s tap 2 e nz.
Stappenplan bij ingebr uikname na calamiteit:
stap 1 me lding wate rkwa ltite its beheerder;
stap 2 enz.

8

Werkingsvoorwaarden
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe he t betreffende IBA-systecm in de praktijJ..
werkt en functioneert.
Een onderdeel van de werking va n de insta llatie zijn de werk ingsvoo rwaarden, zoa ls:
vorstvrij houden
e lektrische co m ponen ten beschermen
wie de installatie m ag bedienen
ventilatie
verlichting
daglichtbestendigheid (UV)
werking bij te lage te mperatuu r
etc.

9

Inregelen van de installatie
ln dit hoofdstuk wo rdt he t inregelen van de installatie beschreven teneinde een goede
werking van het rBA-systeem te bere iken.
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De volgende punten kunnen worden beschreven:
hoe wordt de installatie ingeste ld,
waarmee en door wie wordt de installatie mgesteld,
optimale instelling van de parameters, zoa ls bijvoorbeeld recirculatie tijden
maJ~.imale en minimale waarden van de parameters voor een goede werkmg,
optima le waarden van de parameters voor de beste werking,
aangeven van controleparameters, zoa ls bijvoorbeeld:
zwevende stof ge ha lte
z uurstofconcentraties, o.a. belangrijk voo r nitrificatie, denitrificatie
pil
pompdebiet
etc.
Probeer zoveelmogelijk afkortingen en derge lijke te voorkomen. Indien in tabellen
het toch handiger is om afkortingen te gebruiken, probeer dan zo snel m oge lijk
(bijvoorbeeld doormiddel van een toe lichting onder aan een tabel) te verduideliJken

10 Gebruiksaanwijzing beveiliging en
besturing
In dit hoofdstuk wo rden de meldingen en storingen vermeld d ie kunnen voorkomen
bij het betreffende IBA-svsteem. Meldingen e n sto ringen wo rden bij voorkeur
ver me ld in de vorm van een s torings tabel met een 1--ortc omschrijving hoe deze
<;toring op te lossen is.
TblOlS
a e
tonngsta bl
e
1\logelijke oorzaa!-Storing_

Oplossing

I actie

I

I
I

I
I

I

I

11 In geval van nood
Be lang rijke onderwerpen die dit hoofdstul-- beschrijft zijn:
hoe en wanneer de noodstop te bed1enc n;
welke handelingen achter elkaar moeten worden gevolgd;
hoe weer op te starten (bijvoorbeeld door te verwijzen naar het betreffende hootdstu I-dat over het opstarten van de ins tallatJe gaat).

12 Onderhoud
In hel hoofdstuk onderhoud geeft de leverancier duide lijl-- aan wel!-- onderhoud
uitgevoerd moet worden en door wie dil het beste kan worden uitgevoerd .
Ooi-- wordt in dit hoofdstuk omschreven welke periodieke controles uitgevoerd
moeten worden ten behoeve van een goede werking van het systeem . Er wordt een
frequentie ge noem d waarmee deze periodieke contt·oles uitgevoerd moeten worden.
Voor een regis tratie van de controles za l de gebruiker een logboek moete n bijhouden
zoals genoemd in bijlage 3.
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13 Technische specificaties
Ter ondersteuning van een Verklaring UA (CE-markering), kunnen hier de technische
specificaties wo rden gegeven, zoals:
volume
watt
gewicht
maten
etc.

14 Leverbare accessoires
Voo r een aantal rBA-systemen die modulair kunnen worden o pgebo uwd, is het
raadzaam de leverbare accessoires in een apart hoofd stuk te ve rmelde n of bij
nalevering voorzie n va n een aanvullend ins tru ctieboek. Hierbij kan aandacht gegeven
worden aan:
o ptie 1: omschrijving, doel, werking
afbeelding product
mo ntage instructie
bed ien ingsinstructie
instellingen
o nderhoudsinstru cties
waa rschuwinge n
sto ringstabellen
optie 2: omschrijving, doel, we rkin g
afbeelding product
montage instructie
bed ieningsinstructie
instellingen
onderh o uds ins tru ctics
waa rschuwinge n
s torings tabe lle n
optie 3 etc.
Het moet hier wel gaa n over accessoires die het Luive ringsp roces niet beïnvloeden,
zoals een slibniveaumeter als optie in plaats van het ze lf regelmat ig con troleren va n
het slibniveau. Indien de optie daadwerkelijk ingrijpt op het proces van de z uivering
zelf (bij voo rbeeld een chemische dose rin g a ls extra defosfatcring om een systeem
klasse 3B te maken) dan worden deze aa npass ingen <tls zodan ig aanvullend
omschreven.
Voorkomen moet worden dat men door het upgraden van een installatie niet meer
kan detecteren volgens welk attesteringsdocument of productcertificaat he l systeem
geschikt wordt geacht voor het behalen van bepaalde normen e n
zu iveringsrendementen.

15 Bijlage
In de bijlage van de bedrijfshandleiding kunnen de begrippen- en of afkortingenlijst
worden geplaatst. Ook de Verklaring-HA (CE-markering) va n de leverancier en een
voorbeeld va n het logboekformulier (welke bij de installatie ko mt te liggen (of
hangen)) kunn en in de bijlage worde n opgenome n.
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15.1

Begrippen- en of afkortinge nlij s t
Indie n d e schrijve r ge tracht heeft zoveel mogelijk het gebruik va n afkortingen te
voo rko me n , dan is dit hoofdstuk nie t meer noodzake lijk. Om een ha ndleiding
leesbaa r te ho uden is het c1an te rade n de afkortinge n zoveelmogelijk te vcrmijden en
I of dnect een verklari ng te geven, bijvoorbeeld onder aan een tabel
Wanneer veel begrippen en I of afkortingen worden gebruikt kunnen deLe begrippen
en afkortingen worden toegeiteb t in de bijlage ol een apart hoofdstuk

15.2

15.3

Verklaring CE
Aa n he t ei nde van d en• bedrijfshand leiding
verklaring.

i~

een voo rbee ld opgenomen van een CE-

Voorbeeld logboekformulier
Een voo rbeeld van een logboekformulie r is achteraan deze bedrijfshandle1ding
opgeno me n .
voo rbeeld van een logboekfo rm u Iie r is achterclcH1 deze bed rijfs ha ndleldmg
opg('no me n
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Pictogram
logo
leverancier

Verklaring IIA (=CE-tnarkering)
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR
MACHINES
(Richtlijn 89 j37EG, Bijlage II, onder A)

Naam bedrijf
Adres
Postcode en woonplaats
Land
telefoonnummer
faxnumn1er

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

Gedaan te (plaatsnaa1n).
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Bijlage 2 Voorbeeld logboek

BRL K10003 d.d. 2000-09-01
Septic tanks

Voorbeeld logboek afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA)

- Kl<lntgegevens
Klantnr.

-

Naa m
A dres
Pos te/ woo n pi
Ie lefoon
\ \'er"-zaam hed e n
r-Datum
l\.1onte ur

-

-

-

rype
Ra nd voo rzieningen
Bcw iliging
Ove ri g

-

-

-

-

I
·-

1

f~

J3

13

~f~

js
js

-·- - -

---

Datum vo lge nde
o nd e rho u d

---

Bij.ronde rheden

--

--

-

-----

--~~ -

~

-

-

.

-- --

~~~

-

---

'-

-·

--.

-- ----

--

~

-

----

-- - --

-

-

i~

- -

- --

l' n b ij behore nd e bijlagL'n in v ulle n .

~:Stori n g

i\· Analyse
I. 1n spectic
I : s lib led ig ing
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- -1

--

-

'-

**
Inv ulle n wal va n toe passi ng
W: We ke lijks o nderho ud
1\.1: 1\.laa nclelij"-s o n d e rho ud
11: llalfjaarlij"-s o nd e rho ud
J: Jaa rlijks o nd e rh o ud

--

-

-- - --

- - - - - - - -- -- -- - - - · - - - --

-

-

--

--

--

--

-

~

()nderh oud**

-

-

Insta lla ticgegevens
Plaa tsing<; datum

-.

--- -

(Naa m bedrijf)
(plaats naam) (tt-lefoo n numm e r)
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Bijlage 3 !KB-schema Septic tank
Product:
Beoordelingsnchtlijn :
I loofdgroep

SeptiC tanJ..
BRL K10003

Onde rwerp
Aspect
(Wat moet worden (Waarop moet
gecon troleerd )
worden
gecontroleerd)

Methode
(Hoe moet
worden
gecontroleerd)

Frequentie
(Hoe vaak moet
wo rde n
gecontro leerd )

Registratie

Laboratonum- en
Meetap paratuu r
lnga ngscontrole
Procesvoering
Gereed product
T ransport e n
o ps lag gereed
product
Levering
gecertificeerd
produ ct
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Bijlage 4 Formulier voor verbeteringsvoorstel
voor eerstvolgende revisie
Doel: Dit formulier is bedoeld o m de huidige beoordelingsrichtlijn te o ptimaliseren . Daartoe
kunt u uw co mmentaar indiene n bij de secreta ris va n het College van Deskundigen !BA systemen. Deze za l de te kstvoo rstellen verzamele n en afhankelijk van het commentaar een
voo rs tel doen aan het College om de beoordelings richtlijn te he rzie n .

INDIE NER
N aam
Bedrijf
Adres
Postcod e
Plaats
Telefoon
Telefax

Betreft: BRL-K ... . ... .. .f. .. ..
A rtike l
Betreft te kst:

IDatum : ... - ... -

Voorstel nr.: ..... ... .
T.b.v. secr. CvD
'

Comm entaar:

Tekstvoorstel:

Het ingev ul de formulier kunt u verzenden aan:
Kiwa N.V.
T.a.v. de secreta ris va n CvD !BA-systemen
Postbus 70
2280 AB Rijsw ijk
Fax.: 070-41-!4-120
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