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voor het Kiwa-procescertificaat voor het
onderhoud en testen van watermeters

Voorwoord
Deze Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door College van Deskundigen: Vewin Stuurgroep
Bodem & infrastructuur/ CRKW waarin belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd op
het gebied van het onderhoud en testen van watermeters . Het college begeleidt ook de
uitvoering van certificatie en stelt zonodig deze Beoordelingsrichtlijn bij. Waar in deze
Beoordelingsrichtlijn sprake is van “College van Deskundigen” is daarmee bovengenoemd
college bedoeld.
Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld als gevolg van het besluit van het Bestuur van Vewin
om de Regeling Onderhoud Watermeters (ROW) uit 1989 te herzien. In de ROW waren de
volgende documenten ondergebracht:
•
Regeling ter bevordering van het doelmatig onderhoud en de ijking van watermeters
(R.O.W.);
•
Technisch Reglement inzake het onderhoud en de ijking van watermeters en voor de
outillage en het personeel van erkende watermeterherstelplaatsen;
•
Reglement voor de Commissie Controle Watermeters.
Het Bestuur van Vewin heeft besloten om het eerst- en laatstgenoemde document samen te
voegen tot de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) en de inhoud van het als tweede
genoemde document onder te brengen in onderhavige beoordelingsrichtlijn.
Het “Technisch Reglement inzake het onderhoud en de ijking van watermeters en voor de
outillage en het personeel van erkende watermeterherstelplaatsen” wordt vervangen door deze
Kiwa -Beoordelingsrichtlijn voor het onderhoud en testen van watermeters. Deze
beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het KiwaReglement voor Productcertificatie, waarin de algemene spelregels van Kiwa bij certificatie zijn
vastgelegd.
In deze beoordelingsrichtlijn is rekening gehouden met de aanpassing in de omschrijving van
watermeters in zoals omschreven in BRL-K618/05 en eerdere versies, de EEG-IJkbeschikking
koudwatermeters 75/33 en BRL-K618/06 die voor de metrologische eisen verwijst naar NENEN 14154.
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1 Inleiding
1.1

Algemeen

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de
behandeling van een aanvraag, en de instandhouding van een procescertificaat voor het
onderhoud en testen van watermeters.
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt het “Technisch Reglement inzake het onderhoud en de
ijking van watermeters en voor de outillage en het personeel van erkende organisaties” d.d.
1989.
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden is Kiwa gebonden aan de eisen die in het
hoofdstuk “Afspraken over de uitvoering van certificatie” zijn vastgelegd.
In 2010 zal de beoordelingsrichtlijn BRL-K618/06 de versie BRL-K618/05 vervangen.
In BRL-K618/05 is gebruik gemaakt van de eisen zoals vastgelegd in de Ijkrichtlijn 75/33.
In BRL-K618/06 wordt verwezen naar NEN-EN 14154.
De identificatie van de watermeters is aangepast van Q1 naar Q3 en de klasse-indeling is
vervangen door het meetbereik1. Deze aanduidingen zijn op het telwerk aangegeven.

1.2

Toepassingsgebied

1.3

Begrippen en definities

Deze Beoordelingsrichtlijn is van toepassing op :
•
onderhouden en testen van watermeters;
•
onderzoek aan een meetinrichting uitvoeren zoals omschreven in artikel 12 van het Model
Algemene voorwaarden Drinkwater 1994/1998;
•
conditiebepalingen en keuringen uitvoeren conform hoofdstuk 2 van de Regeling
Kwaliteitsborging Watermeters (RKW).

1.3.1

Begrippen

1.3.2

Definities

In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder:
•
College van Deskundigen: het College van Deskundigen Vewin Stuurgroep Bodem &
infrastructuur/ CRKW;
•
Organisatie: de partij die er voor verantwoordelijk is dat de watermeters bij voortduring
voldoen aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd;
•
IKB-schema: een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde kwaliteitscontroles,
als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem.

Druk (pe): Het verschil tussen de absolute druk (p) en de omgevingsdruk (pamb) volgens de
formule pe = p-pamb.
Kalibreren2: Geheel van handelingen die in gespecificeerde omstandigheden relaties
vastleggen tussen de waarde nader aangeduid door een meetmiddel of een meetsysteem of de
waarden voorgesteld door een gematerialiseerd meetmiddel of een referentiemateriaal, in de
corresponderende gekende waarden van grootheid gerealiseerd door ijkmaten.

1
2

Zie voor definitie NEN-EN 14154-1
Zie NPR 2814, 6.11
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Meetinstrument3 Middel dat alleen of in samenwerking met aanvullende middelen voor het
uitvoeren van metingen is bedoeld.
Meting4: het geheel van handelingen voor het bepalen van de waarde van een grootheid.
Meetvat : Meetinstrument met een bekende stoffelijke inhoud.
Relatieve afwijking5 Meetafwijking gedeeld door een ware waarde van de meetgrootheid.
Onderhoud: Het uitvoeren van handelingen aan componenten van een watermeter met als
doel de functionaliteit van de complete meter op een vergelijkbaar kwaliteitsniveau als dat van
een nieuwe meter te brengen.
Meetinzet: Het complete afzonderlijke meettechnische deel van een watermeter.
Andere meetinzetten: meetinzetten niet behorende bij watermeterhuizen van hetzelfde of
afwijkend fabricaat .
Originele meetinzetten: Originele meetinzetten behorende bij watermeterhuizen van hetzelfde
fabrikaat.
Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW): Regeling die betrekking heeft op het
naleven van afspraken die de drinkwatersector in Nederland heeft gemaakt aangaande het
vaststellen van de gebruiksduur van watermeters.
Testinstallatie: Het samenstel van vaten en andere onderdelen die het geheel vormen voor het
uitvoeren van metingen om de relatieve afwijking.te bepalen van onderzochte watermeters.
Watermeter: Een meetinstument voor de meting van water met een nominaal meetvermogen
Qn , zoals omschreven in de IJkrichtlijn 75/33, bijlage I artikel 1.4 of permanente volumestroom
Q3, zoals omschreven in NEN-EN 14154, deel 1, artikel 7.1 en een watertemperatuur van
maximaal 30°C.

1.4

1.4.1

Eisen en bepalingsmethoden

In deze beoordelingsrichtlijn zijn eisen en bepalingsmethoden vastgelegd. Daaronder wordt
verstaan:

Eisen

Producteisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de
(identificeerbare) eigenschappen van producten en die een te behalen grenswaarde bevatten
die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten.
Prestatie-eisen: in getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de prestaties van
toegepaste apparatuur en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan
worden berekend of gemeten.

1.4.2

Bepalingsmethoden

Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat de organisatie aan alle in de BRL
gestelde eisen voldoet.
Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde organisatie bij voortduring aan de in de BRL gestelde eisen
voldoet.

Zie NPR 2814, 4.1
Zie NPR 2814, 2.1
5 Zie NPR 2814, 3.12
3
4
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In de onderzoeksmatrix is samengevat welk onderzoek zal worden uitgevoerd door Kiwa bij
de toelating en bij controles, en met welke frequentie het controleonderzoek zal worden
uitgevoerd.

1.5

Certificaat

Het model van het op basis van deze beoordelingsrichtlijn af te geven certificaat is als bijlage
bij deze BRL opgenomen.
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2 Onderhoud van watermeters
2.1

Algemeen

2.2

Gezondheidskudige aspecten

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan watermeters moeten voldoen na het
uitvoeren van onderhoud.

2.2.1 Toxicologische eisen
Producten en materialen die in contact (kunnen) komen met leidingwater mogen geen stoffen
aan het water afgeven in hoeveelheden die schadelijk kunnen zijn voor de consument. Daartoe
dienen de producten of materialen onder deze beoordelingsrichtlijn te voldoen aan de criteria
die zijn vastgelegd in de ‘Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening’
(gepubliceerd in de Staatscourant6. van 13 december 2002, nr. 241, pagina 25). Dit betekent dat
de toelatingsprocedure voor het Attest Toxicologische Aspecten (ATA) met positief gevolg
dient te zijn afgerond.
Producten of materialen die voorzien zijn van een gelijkwaardige kwaliteitsverklaring7,
afgegeven door bijvoorbeeld een buitenlandse geaccrediteerde instelling, mogen ook in
Nederland toegepast worden.

2.2.2

Kleur, geur en smaak
De te testen materialen mogen geen reuk, smaak of kleur afgeven in concentraties die voor de
gebruikers van drinkwater hinderlijk zijn.
Opmerking: zie voetnoot Error! Bookmark not defined.

2.3

Chemische- en mechanische eisen

2.4

Corrosievastheid

2.4.1
2.4.1.1

De chemische en mechanische eigenschappen van de toegepaste materialen van te
onderhouden watermeters mogen door het onderhoudsproces niet zodanig worden beïnvloed
dat de eigenschappen niet meer voldoen aan het gestelde in BRL-K618.

De toegepaste materialen, die met drinkwater in aanraking komen moeten corrosievast of
tegen corrosie beschermd zijn. Zij mogen geen aanleiding kunnen geven tot onderlinge
corrosie.

Corrosiewerende beschermlagen
Corrosiewerende beschermlagen in contact met drinkwater
De aangebrachte corrosiewerende beschermlagen op materialen die in contact komen met
drinkwater moeten voldoen aan het gestelde in Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K759
“Coatingsystemen ten behoeve van drinkwaterinstallaties”.
Opmerking: Indien coating wordt toegepast die is opgenomen in een Kiwa
productcertificaat volgens BRL-K759 wordt geacht aan deze voorwaarde te
zijn voldaan.

Indien voor de materialen de toelatingsprocedure voor ATA met positief gevolg is afgerond,
wordt geacht aan deze eisen te zijn voldaan.
7 Zulks ter beoordeling van de Minister van VROM (overeenkomstig de ‘Regeling materialen
en chemicaliën leidingwatervoorziening’).
6

Beoordelingsrichtlijn
-4-

BRL K14014/01
31 maart 2010

2.4.1.2

Corrosiewerende beschermlagen voor overige toepassingen.

2.4.1.3

Aanbrengen corrosiewerende beschermlagen

De aangebrachte corrosiewerende beschermlagen en verfsystemen dienen voor het doel
geschikt te zijn. De specificaties waaraan moet worden voldoen worden bepaald in onderling
overleg tussen leverancier en afnemer.

Het aanbrengen van corrosiebeschermende deklagen in contact met drinkwater dienen
minimaal te voldoen aan de hierna genoemde artikelen volgens het gestelde in BRL-K746, ”Het
appliceren van coating- systemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen”.
•
2.3.2: oppervlak;
•
2.3.6: verwijderen straalmiddel;
•
2.5.2: uiterlijk;
•
2.5.3: laagdikte.
Opmerking: Indien het coatingproces is opgenomen in een Kiwa
productcertificaat volgens BRL-K746, wordt geacht aan deze voorwaarde te
zijn voldaan.

2.5

Aansluiteinden en afmetingen

2.5.1

Schroefdraad

2.5.2

Flenzen

Schroefdraden moeten voldoen aan NEN-EN–ISO 228, klasse B of NEN-EN 10226.

Flenzen moeten voldoen aan NEN-EN 1092: Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen
voor buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met PN-aanduiding.
Opmerking: Afhankelijk van het materiaal moet voor het betreffende deel
van NEN-EN 1092 worden gekozen.

2.5.3

Wanddikte,

2.6

Keerkleppen

De wanddikte aan de uitlaatzijde moet minimaal 1,9 mm bedragen i.v.m. met de montage van
inzet keerkleppen.

Nieuwe meegeleverde keerkleppen, indien van toepassing, moeten voldoen aan BRL-K629.
Opmerking: Indien de keerkleppen zijn opgenomen in een Kiwaproductcertificaat wordt geacht aan deze eis te zijn voldaan

2.7

Componenten

Toegepaste, nieuwe, componenten in de watermeters moeten voldoen aan de daarvoor
beschikbare regelgeving, normen en beoordelingsrichtlijnen.
Opmerking: Indien de componenten zijn opgenomen in een Kiwa productcertificaat
wordt geacht aan deze eis te zijn voldaan

2.8

Justeren

2.9

Relatieve afwijking

2.9.1

De meters mogen zijn voorzien van een justeerinrichting met behulp waarvan de verhouding
tussen het aangegeven en het doorgestroomde volume kan worden gewijzigd zoals
omschreven in 5.3.

Na het onderhoud van watermeters

De relatieve afwijking van iedere watermeter moet worden vastgesteld volgens 5.2.

Beoordelingsrichtlijn
-5-

BRL K14014/01
31 maart 2010

De relatieve afwijking moet liggen binnen de voor nieuwe meters gestelde grenzen, zoals
beschreven in de vigerende kwaliteitseisen voor watermeters, rekening houdende met Qn
meetvermogen en metrologische klasse respectievelijk Q3 en meetbereik van de watermeter.

2.9.2

Kosten ongelijk

2.9.3

Conditiebepaling van watermeters

Bij het onderzoek aan een meetinrichting8 moet de relatieve afwijking worden bepaald om bij
een procedure zoals omschreven in artikel 12 van het Model Algemene voorwaarden
Drinkwater 1994/1998 vast te stellen of de klacht over de aanwijzing van de watermeter moet
worden toe- dan wel afgewezen.

Bij het uitvoeren van conditiebepalingen en keuringen uit voeren conform hoofdstuk 2 van de
Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) moet de relatieve afwijking worden bepaald
om vast te stellen of een populatie watermeters al of niet moet worden vervangen.

8

In deze BRL omschreven als “watermeter”
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3 Onderhoudsproces van watermeters
3.1

Algemeen

3.2

Reinigen

3.3

Corrosiewerende bechermlagen

3.4

Controle gereinigde onderdelen

Bij het onderhoudsproces moeten de watermeters worden gedemonteerd. Gedurende alle
stappen in het onderhoudsproces moeten maatregelen zijn getroffen om beschadiging van
onderdelen van de watermeter te voorkomen.

Alle onderdelen die worden hergebruikt bij het onderhoud van de watermeter moeten worden
gereinigd waarbij de methode en het reinigingsmiddel gekozen kan worden door de
organisatie met dien verstande dat:
•
de gebruikte middelen worden toegepast in overeenstemming met de instructies van de
leverancier;
•
het productinformatieblad beschikbaar is.

Corrosiewerende beschermlagen van het huis en de watermeterkop die loszitten of zijn
beschadigd, moeten worden verwijderd.
Het verwijderen en aanbrengen van beschermlagen moet worden uitgevoerd volgens 2.4.1.3.

De onderdelen van de watermeter moeten visueel worden gecontroleerd op beschadigingen en
afwijkingen. Beschadigde of afwijkende onderdelen moeten worden vervangen met dien
verstande dat:

3.4.1

Pakkingen/ afdichtingen

3.4.2

Glazen

3.4.3

Meetinzetten en telwerken

Pakkingen van rubber moeten worden vervangen. Zij moeten voldoen aan de relevante eisen
die zijn opgenomen in de Kiwa beoordelingsrichtlijn voor watermeters.

Beschadigde watermeterglazen moeten worden vervangen als mag worden verwacht dat een
ondubbelzinnige aflezing wordt belemmerd.

Beschadigde meetinzetten en telwerken moeten deze worden vervangen door:
•
een originele nieuwe meetinzet en/of telwerk of;
•
een nieuwe meetinzet en/of telwerk die/ dat gelijkwaardig is aan de/het oorspronkelijke;
•
een meetinzet en/of telwerk waaraan onderhoud is uitgevoerd.

3.5

Montage

3.5.1

Telwerk

3.5.2

Sterkte en dichtheid

Bij telwerken waarbij de constructie dit toelaat moeten tenminste de volgende punten in acht
worden genomen:
•
Het op stand instellen van het rollentelwerk tussen 0 en 1 m³;
•
controle op de goede loop van het gemonteerde telwerk.

Bij een beproeving volgens 5.4 moet de watermeter bestand zijn tegen een druk van 1,6 MPa
(16 bar) waarbij geen lek, beschadiging of blijvende vervorming mag optreden.
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3.6

Verzegeling

3.7

Opslag

Elke watermeter moet direct na het bepalen van de relatieve miswijzing en justeren zodanig
worden verzegeld dat het demonteren of veranderen van de meter of het bedienen van de
justeerinrichting niet mogelijk is zonder de verzegeling te beschadigen of te verbreken. Op de
verzegeling moeten het “E” nummer van de gecertificeerde organisatie en het jaar waarin het
onderhoud heeft plaatsgevonden, worden vermeld.

De watermeters moeten direct na het verzegelen aan de aansluiteinden worden afgesloten
zodat geen vervuiling en beschadiging door transport of vorst kan optreden.
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4 Uitrusting organisatie
4.1

Algemeen

In dit artikel zijn de eisen aan de installatie voor bepaling van de relatieve afwijking
omschreven. In principe is een installatie omschreven waarbij standaard volumes worden
gebruikt. Andere typen installaties zijn toegestaan met dien verstande dat de watermeters bij
de bepaling van de relatieve afwijking voldoen aan 2.9.
De totale meetonzekerheid van het onderzoek mag maximaal 1/5 bedragen van de bij het
betreffende debiet behorende maximaal toelaatbare fout.

4.2

Testinstallatie voor de bepaling van de relatieve afwijking

4.3

Gebruikte vloeistof

4.4

Stromingsprofiel

4.5

Waterdruk

Testinstallaties voor de bepaling van de relatieve afwijking moeten vast zijn opgesteld in een
daarvoor geschikte omgeving.
Testinstallaties moeten zijn gevrijwaard van trillingen en andere invloeden die de
nauwkeurigheid van de installatie en de meting nadelig kunnen beïnvloeden. De testinstallatie
mag niet aan directe warmtestraling (bijvoorbeeld zonlicht) worden blootgesteld.

Metingen moeten worden uitgevoerd met drinkwater afkomstig uit de openbare
drinkwatervoorziening of water van vergelijkbare kwaliteit en mag geen gasbellen,
verontreinigingen of opgeloste stoffen bevatten, die de metingen nadelig kunnen beïnvloeden.

Installaties met de daarbij behorende hulpstukken moeten zodanig zijn uitgevoerd dat tijdens
het meten geen cavitatie optreedt. Er moeten passende maatregelen zijn getroffen om een
symmetrisch regelmatig snelheidsprofiel van het doorstromende water in de meetinstallatie te
waarborgen. Tevens mag het water niet om zijn stromingsas roteren.

Testinstallaties moeten zijn voorzien van een mogelijkheid om de druk bovenstrooms van het
meetgedeelte te meten en af te lezen. Tijdens het uitvoeren van de metingen mag de druk niet
meer variëren dan 10 %.
De testinstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat de druk aan de uitstroomzijde van het
meetgedeelte voor en tijdens de meting tenminste 5 kPa bedraagt.

4.6

Stroming door de testinstallatie

4.7

Tijdmeting

4.8

Watertemperatuur

Testinstallaties moeten zodanig zijn uitgevoerd dat tijdens het meten lekken en
ongecontroleerd toevoegen van water in het meetgedeelte is uitgesloten.

Testinstallaties moeten zijn voorzien van een inrichting met behulp waarvan de tijdsduur van
elke meting voldoende nauwkeurig kan worden vastgesteld.
Deze tijdsduur moet per 0,1 s kunnen worden afgelezen.

Testinstallaties moeten zijn voorzien van een inrichting waarmee de temperatuur van het door
deze installatie stromende water kan worden vastgesteld. De temperatuur van het water mag
tijdens de metingen niet lager dan 0 °C en niet hoger dan 30°C zijn en mag niet meer dan 5 °C
variëren. De temperatuur moet per 1 °C kunnen worden afgelezen.
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4.9

Vacumeren

Testinstallaties voor watermeters met een nominaal meetvermogen/ permanente
volumestroom kleiner of gelijk aan 10 m³/h moeten zijn voorzien van een vacuüminstallatie.
Voor het verwijderen van de in de meters en meetleidingen aanwezige lucht met die installatie
moet een vacuüm met een absolute druk van ten hoogste 10 kPa (-90 kPa effectieve druk)
kunnen worden bereikt. De vacuüminstallatie moet bovenstrooms van de meter zijn
aangesloten.

4.10

Instelling volumestromen testinstallaties

4.10.1

Start/ stop testinstallaties

4.10.2

Testinstallaties met “vliegende start”

4.11

Constructie meetvaten testinstallatie

4.11.1

Opstelling

4.11.2

Materiaal

Testinstallaties moeten zodanig zijn ingericht dat de volumestromen kunnen worden ingesteld
en gemeten. De volumestroommeter moet benedenstrooms van de te meten watermeter zijn
geplaatst.
De relatieve variatie van de waarde van de ingestelde volumestroom gedurende elke bepaling
van de meetfout van de watermeter mag niet groter zijn dan 2,5% in het meetbereik van qmin ,
Q1 tot qt, Q2 (qt, Q2 niet inbegrepen) en 5% in het meetbereik van qt, Q2 tot en met qmax' Q4

Testinstallaties kunnen ten behoeve van het meten zijn voorzien van een speciale inrichting
waarmede het door de watermeter stromende water in of naast een meetvat kan worden
geleid. Indien een dergelijke inrichting wordt gebruikt moet deze voldoen aan de volgende
eisen:
•
de bedieningstijd die nodig is om de waterstroom in of naast het ijkvat te leiden mag niet
groter zijn dan 2% van de totale meettijd;
•
het onderlinge verschil tussen de beide, op een ijking betrekking hebbende
bedieningstijden mag niet groter zijn dan 5%.

Bij toepassing van aan en in elkaar gebouwde meetvaten moet rekening worden gehouden met
een mogelijke onderlinge beïnvloeding van de inhouden van de vaten. De vaten moeten
verticaal zijn opgesteld.

Cilindrische vaten kunnen zijn uitgevoerd in corrosievast staal, staal of beton.
Stalen vaten moeten in- en uitwendig tegen corrosie zijn beschermd zoals omschreven in 2.4.
Betonnen vaten moeten inwendig van een waterdichte afwerklaag zijn voorzien.

4.11.3

Minimum inhoud

4.11.4

Leegloopinrichting

4.11.5

Uitvoering

Vaten moeten een minimum inhoud hebben groter of gelijk aan 10 liter.

Ieder vat moet zijn voorzien van een sluitconstructie, waarmede het meetvat hermetisch kan
worden afgesloten. De afsluiting van het vat moet door de medewerker vanuit zijn standplaats
kunnen worden gecontroleerd.

De vaten moeten zijn voorzien van een peilglas van glas en een afleesschaal met behulp
waarvan de in het vat opgevangen hoeveelheid water op kan worden afgelezen. Deze
inrichtingen moeten voldoen aan het volgende:
•
de afleesschaal van het meetvat moet voldoende nauwkeurig zijn verdeeld; de schaal
moet van corrosie-bestendig materiaal zijn gemaakt;
•
de afleesschaal moet in de juiste stand zijn verzegeld;
•
de afleeshoogte van 1 % van de inhoud van het meetvat mag niet minder dan 10 mm en
moet bij voorkeur 15 mm bedragen;
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4.12

Kalibratie testinstallatie

4.13

Opleiding

De testinstallatie en de daarbij behorende afleesinrichting moeten worden gekalibreerd.
Deze kalibratie moet ten minste elke tien jaar worden herhaald. Indien daartoe redenen
aanwezig zijn, kan een tussentijdse kalibratie worden verlangd zulks ter beoordeling van
College van Deskundigen.

Voor de medewerkers van een organisatie die betrokken zijn bij het uitvoeren van het
onderhoud van watermeters is zorgvuldig en nauwgezet werken vereist met een opleiding op
LBO niveau.
Van medewerkers die zijn betrokken bij het uitvoeren van bepaling van de relatieve afwijking
en het onderzoek aan de meetinrichting moet aantoonbaar zijn vastgelegd dat zij hiervoor een
(interne) opleiding cq. training hebben gevolgd.

Beoordelingsrichtlijn
- 11 -

BRL K14014/01
31 maart 2010

5 Bepalingsmethoden
5.1

Bepaling van afgifte kleur, reuk en smaak

De bepaling van de afgifte van kleur, geur en smaak van de te testen materialen wordt
uitgevoerd conform NEN-EN 1420-1. De migratieprocedure wordt drie keer achtereen
uitgevoerd op hetzelfde monstermateriaal onder de volgende condities:
• Het migratiewater is niet gechloreerd water, vrij van enige waarneembare kleur, geuren
smaak;
• De migratieperiode is 72 ± 1 uur;
• De migratietemperatuur is 23 ± 2 ºC.
De bepaling van geur en smaak in het watermonster van de derde migratieperiode, na
relevante verdunning, moet worden uitgevoerd conform NEN-EN 1622, waarbij wordt
gekozen voor een geforceerde gepaarde toetsing met een panel met 8 leden. De ruimte waarin
de geur en smaak test wordt uitgevoerd moet een temperatuur hebben van 23 ± 2 ºC en een
relatieve luchtvochtigheid van tenminste 50%.
De bepaling van kleur in het watermonster van de derde migratieperiode, na relevante
verdunning, wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 7887.

5.2
5.2.1

Bepaling relatieve afwijking
Algemeen
De totale onzekerheid van het onderzoek mag maximaal 1/5 bedragen van de bij het
betreffende debiet behorende maximaal toelaatbare fout.
De meetonzekerheden worden berekend volgens de “Guide to the expression of uncertainty of
measurement”. Voor de K factor moet 2 worden gekozen.

5.2.2

5.2.3

Keuze volumestromen

De keuze van de volumestromen waarbij de meetfout moet worden bepaald moet zodanig zijn
dat daarmee de relatieve afwijking in de aanwijzing als functie van het totale belastingsgebied,
voldoende is vastgelegd. Door middel van bepaling van de meetfout van een representatieve
steekproef uit een serie gereviseerde watermeters van eenzelfde Qn resp Q3 en R moet worden
vastgesteld hoe de foutenkromme ligt en van welk karakter deze is.

Bepaling relatieve afwijking watermeters

De meetfouten van huiswatermeters mogen zowel in serie als afzonderlijk worden bepaald.
Alleen watermeters die volgens hetzelfde principe zijn gebouwd, van hetzelfde Qn resp Q3 en R
zijn mogen in serie mag de relatieve afwijking in serie worden bepaald.
Bij het bepalen van de relatieve afwijking van watermeters in serie mogen de watermeters
elkaar niet onderling beïnvloeden.

5.2.4

Bepaling relatieve afwijking van combinati- watermeters

Voor de grootte van het omschakelgebied en de volumestroom waarbij het omschakelen moet
zijn voltooid wordt verwezen naar de vigerende eisen voor watermeters.
Voor de bepaling van de relatieve afwijking van de combinatiemeter moet de omschakelklep
op de juiste werking worden gecontroleerd.
De relatieve afwijking van hoofdmeter en bijmeter van een combinatiemeter moeten apart van
elkaar worden bepaald. Zie ook omschakelgebied. De bijmeter moet voldoen aan de eisen voor
watermeters behorende bij de betreffende Qn resp. Q3.
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5.3

Regelbaarheid

5.4

Bepaling van de waterdichtheid

Bij een snelheidsmeter die is voorzien van een justeerinrichting overeenkomstig de
voorschriften van deze beoordelingsrichtlijn, moet het mogelijk zijn met behulp van de
justeerinrichting, de aanwijzing, bij een debiet overeenkomstig Qn (Q3), zowel in positieve als in
negatieve zin met ten minste 1,5% van de doorgestroomde hoeveelheid te wijzigen.

5.4.1

Beproevingsinstallatie

5.4.2

Werkwijze bepaling waterdichtheid

Voor de bepaling van de waterdichtheid moet de watermeter worden opgenomen in een
beproevingsinstallatie waarmee onder toevoeging van water de vereiste druk kan worden
bewerkstelligd. De beproevingsinstallatie moet voor de beproeving worden ontlucht. De
waterdruk moet kunnen worden gemeten met een precisiemanometer volgens NEN 927.

•
•
•

Vul de watermeter met water.
Sluit één zijde van de watermeter af.
Belast de watermeter via de andere zijde met een druk gelijkmatig binnen 15 seconden
oplopend van 0 tot 1,6 MPa en houdt deze einddruk 300 seconden in stand.
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6 Eisen aan het kwaliteitssysteem
6.1

Algemeen

6.2

Beheerder van het kwaliteitssysteem

6.3

Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de organisatie
moet voldoen.

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het
beheer van het kwaliteitssysteem.

De organisatie moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne
kwaliteitsbewaking (IKB-schema).
In dit IKB-schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd:
•
welke aspecten door de producent worden gecontroleerd;
•
volgens welke methoden die controles plaatsvinden;
•
hoe vaak deze controles worden uitgevoerd;
•
hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard.
Dit IKB-schema moet een afgeleide zijn van het in de bijlage vermelde model IKB-schema, en
zodanig zijn uitgewerkt dat het Kiwa voldoende vertrouwen geeft dat bij voortduring aan de
in deze Beoordelingsrichtlijn gestelde eisen wordt voldaan.

6.4

Procedures en werkinstructies

De leverancier moet kunnen overleggen:
•
procedures voor:
o de behandeling van producten met afwijkingen;
o corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen;
o de behandeling van klachten over geleverde producten en/of diensten;
•
de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren.
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7 Samenvatting onderzoek en controle
In dit hoofdstuk is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:
Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL gestelde eisen
wordt voldaan,
Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de BRL gestelde eisen
voldoen, daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controleonderzoek door Kiwa zal
worden uitgevoerd.
Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema en de
procedures.

7.1

Onderzoeksmatrix
Omschrijving eis

Artikel
BRL

Onderzoek in kader van
Toelatings- Toezicht door Kiwa na
onderzoek
certificaatverlening
Controle
Frequentie

2.2

x

x

2

2.2.1

x

x

2

Producten of materialen die voorzien zijn van een
gelijkwaardige kwaliteitsverklaring, afgegeven
door bijvoorbeeld een buitenlandse
geaccrediteerde instelling, mogen ook in
Nederland toegepast worden.
Kleur, geur en smaak
Chemische- en mechanische eisen
Corrosievastheid
Aansluiteinden en afmetingen
Keerkleppen
Componenten
Justeren
Relatieve afwijking

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
4

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2
2
2
2
2
2
2

Onderhoudsproces van watermeters
Uitrusting organisatie

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gezondheidskudige aspecten

Toxicologische eisen
Producten en materialen die in contact (kunnen)
komen met leidingwater mogen geen stoffen aan
het water afgeven in hoeveelheden die schadelijk
kunnen zijn voor de consument. Daartoe dienen
de producten of materialen onder deze
beoordelingsrichtlijn te voldoen aan de criteria
die zijn vastgelegd in de ‘Regeling materialen en
chemicaliën leidingwatervoorziening’
(gepubliceerd in de Staatscourant. van 13
december 2002, nr. 241, pagina 25). Dit betekent
dat de toelatingsprocedure voor het Attest
Toxicologische Aspecten (ATA) met positief
gevolg dient te zijn afgerond.
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8 Afspraken over de uitvoering van
certificatie
8.1

Algemeen

8.2

Certificatiepersoneel

8.2.1

In dit hoofdstuk zijn de in het College van Deskundigen gemaakte afspraken over de
uitvoering van certificatie door Kiwa vastgelegd.

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:
•
Certificatiedeskundigen: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de
beoordeling van de rapporten van inspecteurs;
•
Inspecteurs: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier;
•
Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde
toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde
controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen.

Kwalificatie-eisen

Door het College van Deskundigen zijn de volgende kwalificatie-eisen vastgesteld voor het
onderwerp van deze BRL:
Certificatiepersoneel
Certificatiedeskundige

Opleiding
HBO-niveau in een van de volgende
disciplines:

•

Inspecteur

Beslisser

•
•

Ervaring
2 jaar

Technische richting van
werktuigbouwkundige aard
Installatietechniek
Bedrijfskunde

MBO-niveau in een van de volgende
1 jaar
disciplines:
Technische richting van
werktuigbouwkundige aard, Installatietechniek
HBO-niveau in een van de volgende
disciplines:

•
•
•

3 jaar
Managementervaring

Technische richting van
werktuigbouwkundige aard
Installatietechniek
Bedrijfskunde

Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn
vastgelegd.

Opmerking: technische richtingen van werktuigbouwkundige aard zijn o.a.
energietechniek, installatietechniek, werktuigbouw en scheepswerktuigkunde.
8.3

Frequentie van externe controles

Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 2
controlebezoeken per jaar.
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9 Lijst van vermelde documenten
9.1

Normen / normatieve documenten:
EEG 75/33

EEG-Ijkbeschikking koudwatermeter 75/33

BRL-K618/05

Koudwatermeters

BRL-K618/06

Watermeters

BRL-K629

Keerkleppen

BRL-K746

Het appliceren van coatingssystemen ten behoeve van
drinkwater toepassingen

BRL-K759

Coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen

ISO 2815

Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen
indringen volgens Buchholz

NEN-EN–ISO 228

Niet-afdichtende pijpschroefdraad - Deel 1: Afmetingen,
toleranties en aanduiding

NEN-EN 1092

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen,
afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met PNaanduiding9

NEN-EN 10226

Afdichtende pijpschroefdraad - Deel 1: Conische
buitendraad en cilindrische binnendraad - Afmetingen,
toleranties en aanduiding

NEN-EN1420

Invloed van organische materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Bepaling van de reuk en smaak
van water in leidingsystemen - Deel 1:
Beproevingsmethode

NEN-EN 1622

Water - Bepaling van de drempelwaarden voor geur
(TON) en smaak (TFN)

NEN-EN 14154

Watermeters - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN-ISO 7887

Water - Onderzoek en bepaling van de kleur

NEN 927

Manometers; keuring en ijking

NPR 2814

Internationale woordenlijst met fundamentele en algemene
termen voor metrologie10

Vewin

Model Algemene Voorwaarden drinkwater: 2004/2008

Afhankelijk van het materiaal moet voor het betreffende deel van de NEN-EN 1092
worden gekozen.
10 De NPR 2814 is ingetrokken.
9
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Nummer
Uitgegeven

12345

Vervangt

Bijlage 1

D.d.

Procescertificaat

14014
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles,
worden de door

Leverancier
uitgevoerde werkzaamheden aan watermeters, die gespecificeerd zijn in dit
certificaat, en die voorzien zijn van het onder “Merken” aangegeven merk, bij
aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn
BRL-14014 “Onderhoud en testen van watermeters”.

TOEPASSINGSGEBIED
Kiwa N.V.

ing. B. Meekma
Directeur

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor
Productcertificatie en bestaat uit … pagina´s.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Fax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Onderneming

Titel Aanpassen!

PRODUCTSPECIFICATIE
•

onderhouden en testen van watermeters;

•

onderzoek aan een meetinrichting uitvoeren zoals omschreven in artikel 12 van het Model Algemene voorwaarden Drinkwater
1994/1998, artikel 12;

•

conditiebepalingen en keuringen uit voeren conform hoofdstuk 2 van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW).

TOEPASSING EN GEBRUIK
Deze Beoordelingsrichtlijn is van toepassing op het onderhouden en testen van watermeters, onderzoek aan een meetinrichting
uitvoeren zoals omschreven in artikel 12 van het Model Algemene voorwaarden Drinkwater 1994/1998, conditiebepalingen en
keuringen uit voeren conform hoofdstuk 2 van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW).
MERKEN
De producten worden gemerkt met het woordmerk Kiwa en het e-nummer en jaartal
Plaats van het merk:
•

Woordmerk Kiwa : op de meter

•

E-nummer en jaartal: op de verzegeling

Verplichte aanduidingen:
•

Overeenkomstig BRL-K618

De uitvoering van merken is als volgt:
•

onuitwisbaar;

•

na montage zichtbaar

WENKEN VOOR DE AFNEMER
1.

Inspecteer bij de aflevering:

3.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en

1.1 geleverd is wat is overeengekomen;

transport de verwerkingsrichtlijnen van de

1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;

producent.

1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg
van transport en dergelijke.

4.

Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg
hiertoe het overzicht gecertificeerde bedrijven op

2.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring
overgaat, neem dan contact op met:
2.1 <<Instelling>> <<Afdeling>>
en zo nodig met:
2.2 Kiwa N.V.

•

www.kiwa.nl.

Bijlage 2

Model IKB-schema
Controleonderwerpen
Grondstoffen c.q.
toegeleverde materialen:
•
Receptuur bladen
•
Ingangscontrole
grondstoffen

Productieproces,
productieapparatuur,
materieel:
•
Procedures
•
Werkinstructies
•
Apparatuur
•
Materieel

Eindproducten
•
Relatieve afwijking
•
Justeren
•
Waterdichtheid
•
Rapportages

Meet- en
beproevingsmiddelen
•
Meetmiddelen
•
meetinstallatie
•
momentsleutel

Logistiek
•
Intern transport
•
Opslag
•
Verpakking
•
Conservering
•
Identificatie c.q. merken
van half- en
eindproducten

Controleaspecten

Controlemethode

Controlefrequentie Controleregistratie

