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Algemeen
Dit wijzigingsblad behoort bij de Richtlijn Aansluiting Bouwbesluit BRL 7500 “Niet-dragende
binnenwanden” d.d. 01-12-2015 en zal door de certificatie instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn
door de Raad voor Accreditatie en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting
Bouwkwaliteit, gehanteerd worden als aanvulling bij de beoordelingsrichtlijn voor de behandeling van
een aanvraag voor c.q. instandhouding van erkende BB-aansluitdocumenten.
Dit wijzigingsblad is:
 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bouwsystemen d.d. 20-3-2018
 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 22-03-2018
 Bindend verklaard door SKG-IKOB Certificatie BV d.d. 22-03-2018

Geldigheid
Dit wijzigingsblad is geldig vanaf 22-03-2018 en zal worden toegepast in samenhang met de
bijbehorende beoordelingsrichtlijn.
Tot uiterlijk 22-03-2018 mogen erkende BB-aansluitdocumenten worden afgegeven op basis van de
beoordelingsrichtlijn. De op basis van die versie afgegeven BB-aansluitdocumenten behouden hun
geldigheid.

Omschrijving van de wijziging
In de BRL dienen de volgende onderdelen te worden gewijzigd:
 Vervang hoofdstuk 5 door het hoofdstuk in dit wijzigingsblad

5.

Documenten lijst
Lijst van documenten zoals vermeld in deze richtlijn
Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416, laatstelijk gewijzigd door Stb. 2017, 494) en de
Regeling Bouwbesluit 2012 Stcrt. 2011, 23914, laatstelijk gewijzigd door Stcrt. 2017,
73470)

NEN

1068

2012

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

NEN

2608

2011

Vlakglas voor gebouwen – Weerstand tegen windbelasting – Eisen
bepalingsmethode,

NEN

2778

2015

Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden

NEN

5077

2006

Geluidwering in gebouwen – Bepalingsmethoden voor de grootheden voor
luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies
en geluidniveaus veroorzaakt door installaties inclusief correctieblad C3:2013

NEN

6068

2016

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten,
inclusief correctieblad C1:2016

NEN

6075

2011

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, inclusief
correctieblad C1:2012

NEN-EN

12354-6 2004

Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van
gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen - Deel 6: Geluidabsorptie in
gesloten ruimten

NEN-EN

13501-1 2007

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op
grond van resultaten van beproevingen van het brandgedrag, inclusief
wijzigingsblad A1:2009

en

NEN-EN-ISO/IEC 17025 2005

Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria,
inclusief correctieblad C1:2007

NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten
toekennen aan producten, processen en diensten
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GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL for INTERNAL
PARTITION KITS FOR USE AS NON-LOADBEARING WALLS, Amended January
2012

Eurocodes
NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011

Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief nationale bijlage
NB:2011

NEN-EN 1991-1-1+C1:2011

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1: Algemene belastingen –
Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen,
inclusief nationale bijlage NB:2011

NEN-EN 1992-1-1+C2:2011

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-1: Algemene
regels en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2016

NEN-EN 1993-1-1+C2+A1:2014

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-1: Algemene
regels en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2016

NEN-EN 1994-1-1+C1:2011

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies – Deel 1-1:
Algemene regels en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2007

NEN-EN 1995-1-1+C1+A1:2011

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies – Deel 1-1: Algemeen –
Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage
NB:2011

NEN-EN 1996-1-1+C1:2011

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – Deel 1-1:
Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk,
inclusief nationale bijlage NB:2011

NEN-EN 1999-1-1+A1:2011

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies – Deel 1- 1:
Algemene regels, inclusief nationale bijlage NB:2011
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