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BRL SIKB 7700 

 

- Een Engelse titel is op het voorblad toegevoegd evenals een Engelstalige 

samenvatting op het binnenblad. 

- In § 1.2 en verder is  EN 45011 vervangen door ISO/IEC 17065 [01] 

- In § 1.4 wordt gesteld dat wijzigingen ook in een nieuwe versie van het 

betreffende document van kracht kunnen worden (naast een wijzigingenblad). 

- Het overzicht van NEN-EN is aanzienlijk uitgebreid (§1.10). Verwijzingen naar 

product BRL-en zijn juist geschrapt (CPR, > van Komo naar CE)  

- De tabel met benodigde documenten binnen handbereik  is aangepast (§ 1.11) 

- § 4.11 De bepalingen met betrekking tot de toe te passen bouwstoffen is 

aangepast (CE i.p.v. KOMO). 

- In § 5.2 is de functie (en benodigde kwalificaties § 5.2 4) van de reviewer 

toegevoegd. 

- In § 5.2 5 zijn de eisen voor een beslisser (CI) aangepast. 

- § 5.9  (rapportage, review en besluitvorming is aangepast 

- In § 5.10 is aangepast. Onder andere is nu geregeld dat het certificaat een 

geldigheidsduur heeft van 3 jaar (i.p.v. voor onbepaalde tijd.) 

- Model certificaat (bijlage 4) is aangepast. 

- BAOC (bijlage 5) is aangepast. 

- BHOC (bijlage 6) is aangepast. 

- Diverse redactionele wijzigingen i.v.m. tekst, type- en stijlfouten. 

 

Protocol 7701  

- Een Engelse titel is op het voorblad toegevoegd evenals een Engelstalige 

samenvatting op het binnenblad. 

- In het protocol zijn foto’s opgenomen. Die zijn illustratief bedoeld. 

- De verwijzingen naar product BRL-en zijn geschrapt, verwezen wordt nu naar EN-

normen.  

- In § 4.6 zijn eisen aan te plaatsen keerwanden toegevoegd. 

 

Protocol 7702 

- Een Engelse titel is op het voorblad toegevoegd evenals een Engelstalige 

samenvatting op het binnenblad. 

- In het protocol zijn foto’s opgenomen. Die zijn illustratief bedoeld. 

- De verwijzingen naar product BRL-en zijn geschrapt, verwezen wordt nu naar EN 

normen.  

- Voor betonreparaties geldt NEN-EN 1504, CUR/PBV - Aanbeveling 65 is niet van 

toepassing. (§ 4.2) 

- Voor prefab betonnen trottoirbanden is van toepassing NEN-EN 1340, voor 

keerwanden NEN-EN 15258 (§ 4.3) 

- In plaats van NEN 6008:2008 is van toepassing NEN 14889-2 (§ 4.9 wapening) 
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- Voorspanstaal moet voldoen aan NEN 3868:2001 maar mag ook geleverd worden 

met CE en Declaration of Performance (DoP) volgens ETA 013 

- Van toepassing zijn NEN-EN 14889-1 en NEN-EN 14889-2. Dit in plaats van de 

verwijzingen naar de CUR -Aanbevelingen 35 en 42. De toelichting is geschrapt. 

- Deuvels moeten voldoen nu aan  NEN-EN 13877-3 (§ 4.10) 

 

Protocol 7703  

- Een Engelse titel is op het voorblad toegevoegd evenals een Engelstalige 

samenvatting op het binnenblad. 

- In het protocol zijn foto’s opgenomen. Die zijn illustratief bedoeld. 

- De verwijzingen naar product BRLenen zijn geschrapt, verwezen wordt nu naar 

EN-normen 

 

Protocol 7704  

- Een Engelse titel is op het voorblad toegevoegd evenals een Engelstalige 

samenvatting op het binnenblad. 

- In het protocol zijn foto’s opgenomen. Die zijn illustratief bedoeld. 

- De verwijzing naar product BRL-en zijn geschrapt, verwezen wordt nu naar EN-

normen 

- CUR–Aanbeveling 64 niet meer van toepassing voor het bepalen van de 

geschiktheid van een beschermlaag (§ 2.3 toe te passen bouwstof) 

 

Protocol 7711  

- Een Engelse titel is op het voorblad toegevoegd evenals een Engelstalige 

samenvatting op het binnenblad. 

- In het protocol zijn foto’s opgenomen. Die zijn illustratief bedoeld. 

- De verwijzingen naar product BRL-en zijn geschrapt, verwezen wordt nu naar EN-

normen 

- Voor het bepalen van de geschiktheid van elastisch voegmassa is CUR/PBV– 

Aanbeveling 65 niet meer van toepassing. Het moet voldoen aan  NEN-EN 14188-

01 of 14188-02. Primer moet voldoen aan NEN-EN 14188-4( § 2.3 toe te passen 

bouwstof) 
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