
CPR en onafhankelijke
kwaliteitsborging
Informatiebijeenkomst voor de Branchevereniging Breken en 
Sorteren

17 februari 2015

Erik-Jan de Bont, Certificatiemanager



2

� Wat wil ik met u delen? 

� Welke vragen heeft u?

� Wat is uw visie op onafhankelijke 
kwaliteitsborging?

PROGRAMMA
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PROGRAMMA

� Wat wil ik met u delen? 

� Stukje geschiedenis

� Hier en Nu

� Toekomst

� Welke vragen heeft u?

� Wat is uw visie op onafhankelijke 
kwaliteitsborging?
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� Wat was het probleem?

STUKJE GESCHIEDENIS
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Maker Koper

STUKJE GESCHIEDENIS
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� Wat was de oplossing?

STUKJE GESCHIEDENIS
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KoperMaker

STUKJE GESCHIEDENIS
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� Wat is KOMO certificering en wat is CE 
markering?

� Wat mag er sinds 1/7/2013 niet meer?

� Hoe kunt u uw klanten de informatie 

verschaffen waar zij om vragen?

STUKJE GESCHIEDENIS
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� U:
� Specificeren van producteigenschappen

� Meten en controleren tegen de specificaties

� Verklaren dat het product aan de specificaties voldoet

� Wij:
� Controleren van de door de producent gemeten waarden

� Verifiëren van de door de producent uitgevoerd metingen

� Onafhankelijke metingen aan het product

� Toetsen of de resultaten aan de BRL eisen voldoen

� Verklaren dat het product aan de specificaties en de BRL 

eisen voldoet

STUKJE GESCHIEDENIS
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� Wat is KOMO certificering en wat is CE 
markering?

� Wat mag er sinds 1/7/2013 niet meer?

� Hoe kunt u uw klanten de informatie 

verschaffen waar zij om vragen?

HIER EN NU
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� Klopt deze redenering:

� Mag een producent een product extern 
laten onderzoeken?

� Mag een producent iemand in zijn 
keuken laten meekijken?

� Mag die producent dat bij herhaling 
doen?

� Dus certificeren mag!

JA

JA

JA

NEE

HIER EN NU



14

� Vergeten vraag:

� Mag een producent hiermee de markt 
informeren als bewijs dat aan de CPR 

wordt voldaan?

� 3x JA voor interne doeleinden

� NEE voor externe 

informatieverstrekking

HIER EN NU
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� 1/7/2013

CPR

� 1/1/2015

ILT
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� Declaration of Performance:

� De producent mag de essentiële eigenschappen van 
zijn product alleen declareren via zijn DoP

� Anderen dan de producent mogen niets verklaren over 
de essentiële eigenschappen

� DoP is per levering (anders dan certificatie)

� De producent voorziet de DoP van CE-markering

� Alleen het CE-merk mag gebruikt worden om het 
voldoen aan geharmoniseerde Europese 
eigenschappen te bevestigen

HIER EN NU
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HIER EN NU
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� U:
� Specificeren van producteigenschappen

� Meten en controleren tegen de specificaties

� Verklaren dat het product aan de specificaties voldoet

� Wij:
� Beoordelen of de productspecificaties overeenkomen 

met de BRL eisen

� Niets verklaren

� Voor de essentiële productkenmerken
� Voor de overige productkenmerken verandert er niets

HIER EN NU
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Strafbaar feit:

� Onterecht gebruik CE-merk

Maatregel

� Last onder dwangsom:

� Product van de markt halen

� Strafrechtelijke vervolging

� Economisch delict

HIER EN NU HANDHAVING DOOR ILT
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� Wat wordt nog gecertificeerd?

� Menggranulaat, betongranulaat (RAW)

� CBR

� hEN 13242 (tevens EN 13285)

� Hydraulisch recyclinggranulaat

� Geen wijzigingen (geen CE markering)

� EN 14227-2

KOMO NU – BRL 2506
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� Wat wordt nog gecertificeerd?

� Asfaltgranulaat voor asfaltmengsels

� Geen wijzigingen (geen CE markering)

� EN 13108-8

� Betongranulaat voor beton

� Certificaten zijn ingetrokken

� hEN 12620

KOMO NU – BRL 2506
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� Merktekens

� NL-BSB woord- of beeldmerk

� KOMO merk

� CE markering niveau 2+ of 4

KOMO NU – BRL 2506
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KOMO NU – BRL 2506

CE-markering NL BSB KOMO
Menggranulaat 0/31,5 

(voor de wegenbouw)

Ja Ja Ja

Menggranulaat 4/32, 

32/200 

Ja Ja Nee 

Hydraulisch menggranulaat Nee Ja Ja

Asfaltgranulaat voor

toepassing in 

asfaltmengsels

Nee Nee Ja

Betongranulaat als

toeslagmateriaal voor

beton

Ja Nee Nee
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� Wat wordt nog beoordeeld?

� Alles:

� Milieuhygiënische eigenschappen: 

NL-BSB productcertificaat

� Niet-essentiële productkenmerken: 

KOMO kwaliteitsverklaring

� Overige productkenmerken:

Vrijwillige aanvullende toetsingslijst

KOMO NU – BRL 2506
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� Wat wordt nog beoordeeld?

� NL-BSB productcertificaat: 

� Verontreinigingen

� Asbest (100 mg/kg.ds)

� Bemonstering en analyse van 
milieuparameters

• HMG/HBG: aanvullende regeling

� NL-BSB merk op afleveringsbonnen

KOMO NU – BRL 2506
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� Wat wordt nog beoordeeld?

� KOMO kwaliteitsverklaring:

� Asbestzorgvuldigheidsmodule

� GPS

� Acceptatiereglement

� Procesbeheersing

� Productverificaties m.b.t. niet-
essentiële kenmerken

� Milieu: AG voor hergebruik: PAK

� KOMO merk op afleveringsbonnen

KOMO NU – BRL 2506
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� Wat wordt nog beoordeeld?

� Vrijwillige aanvullende toetsingslijst:

� Interne kwaliteitsborging m.b.t. overige 
kenmerken

• Voor MG/BG: korrelgrootteverdeling, 
vlakheidsindex, dichtheid, LA

� Productverificaties m.b.t. overige 
kenmerken

� Functioneren kwaliteitssysteem m.b.t. 
overige kenmerken

KOMO NU – BRL 2506
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� Vrijwillige toetsingslijst

� Voldoet / Opmerking

� Leidt nimmer tot NC’s

� Producent bepaalt in hoeverre de 
geconstateerde bevindingen aanleiding 

zijn tot het nemen van verbeter-
maatregelen

KOMO NU – BRL 2506
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KOMO NU – BRL 2506

Nr. Toetspunten V/O Bevindingen 

    

A Kwaliteitssysteem   

A.1 Interne audits en management review 

in relatie tot de niet gecertificeerde 

eigenschappen 

 

 

A.2 Vastlegging meetmethoden voor de 

niet gecertificeerde eigenschappen 
 

 

A.3 Opleiding en kwalificatie personeel in 

relatie tot de niet gecertificeerde 

eigenschappen 

 

 

B Eisen aan het productieproces   

B.1 Grondstoffen – effect op de niet 

gecertificeerde eigenschappen 
 

 

B.2 Procesbeheersing in relatie tot de 

niet gecertificeerde eigenschappen 
 

 

C Interne kwaliteitszorg   

C.1 Monsterneming t.b.v. niet 

gecertificeerde eigenschappen 
 

 

C.2 Etc.   
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� Wat is KOMO certificering en wat is CE 
markering?

� Wat mag er sinds 1/7/2013 niet meer?

� Hoe kunt u uw klanten de informatie 

verschaffen waar zij om vragen?

TOEKOMST



31

Het probleem van de CPR:

� Producent:

� Onder de CPR verklaar ik wat ik 
produceer !

� Afnemer:

� Prachtig ! En produceert u ook wat u 
zegt te produceren ?

TOEKOMST
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� Een afnemer of opdrachtgever handelt 
CPR proof als hij:

� geen aanvullende onafhankelijke 

kwaliteitsverklaring eist als bewijsmiddel 
dat de essentiële kenmerken voldoen 
aan de eisen.

� Desgewenst wel een aanvullende 
onafhankelijke beoordeling eist om vast 

te stellen in welke mate de essentiële 
kenmerken voldoen aan de eisen.

TOEKOMST
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� Wat wil uw afnemer weten?

� CE?

� Voldoet een product aan de wettelijke 
eisen?

� Fabrikant-eigen-verklaring over 
productkwaliteit

� Is dit product goed genoeg om te worden 
verhandeld?

TOEKOMST
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� Wat wil uw afnemer weten?

� Of:

� Wat is de kans dat een product niet aan 
zijn specificaties voldoet?

� Onafhankelijke uitspraak over 
kwaliteitsborging

� Hoe goed is dit product?

� Hoe betrouwbaar is deze producent?

TOEKOMST
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� Kwaliteitsborging

� Procesbeheersing

� Betrouwbaarheid individuele 
meetwaarden (kalibraties, verificaties, 
monsterneming)

� Betrouwbaarheid van declaraties door de 
producent (statistische analyse 

meetwaarden, frequenties)

TOEKOMST
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� Hoe kunnen we dit aantonen?

� Inspecties of een bouwproduct correct 
is toegepast

� Procescertificering voor de productie 
van recyclinggranulaat en 

bijbehorende kwaliteitsborging

� Database onafhankelijk beoordeelde 

producten

� Audits als voorwaarde voor 
lidmaatschap brancheorganisatie

� Etc.

TOEKOMST
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� Wettelijke kaders om rekening mee te 
houden

� Verordening Bouwproducten

� Besluit bodemkwaliteit

TOEKOMST

� Regeling vaststelling van de status 
einde-afval van recyclinggranulaat
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WHEN YOU NEED TO BE SURE


