
T ijdens bedrijfsaudits en inspectie-
bezoeken bij procesgecertificeer-
de dakbedekkingsbedrijven blijkt 

namelijk steeds vaker dat de inhoud van 
de BRL onvoldoende aansluit bij de prak-
tijk van vandaag.

Daarom hebben SGS Intron Certificatie en 
Kiwa het College van Deskundigen ISDA 
verzocht deze BRL aan te passen. Het 
College heeft op basis van een inventari-
satie van knelpunten ingestemd met 
actualisatie. Een aantal voorbeelden van 
knelpunten die leiden tot onduidelijk-
heden bij de beoordelingen door certifice-
rende instellingen:
• Toegepaste dakbedekkingsmateria-
 len die niet zijn voorzien van een 
 KOMO-attest met productcertificaat.
• Opdrachtbevestigingen die afwijken
  van de offerte.

• Opleveringen die niet schriftelijk 
 worden vastgelegd.
• Onderhoudswerkzaamheden die 
 niet duidelijk zijn omschreven.

Ook is in de huidige BRL het minimum 
aantal uit te voeren inspectiebezoeken 
beschreven. Er is echter niet beschreven 
hoe een certificerende instelling moet 
handelen indien dit minimum aantal pro-
jectbeoordelingen niet wordt gehaald in 
een kalenderjaar. Ook in het sanctiebeleid 
BRL 4702 is dit niet beschreven. nadat de 
BRL is aangepast zullen de procesbe-
schrijvingen en de daaraan te stellen eisen 
zoveel mogelijk aansluiten op de syste-
matiek van ISO 9001.

Voor alle duidelijkheid: een actualisatie 
van BRL 4702 betekent niet automatisch 
ook een herziening van de Vakrichtlijn. 

Destijds is ervoor gekozen dat de BRL 
voor de technische inhoud verwijst naar 
een bijlage, de Vakrichtlijn, waardoor 
technische updates relatief snel en flexi-
bel kunnen worden doorgevoerd. Deze 
keuze heeft zich in de afgelopen twaalf 
jaren bewezen. In deze periode is de 
Vakrichtlijn immers diverse malen geac-
tualiseerd zonder aanpassing van de BRL.
De ingestelde begeleidingscommissie 
bestaat uit vertegenwoordigers van 
Dakmerk, Probasys Benelux en VEBIDAK. 
namens VEBIDAK nemen deel de heren 
ton prinssen (UDO Dakbedekkingen), 
Sjoerd wildschut (Wildschut Dakbedek-
king, corresponderend lid) en André van 
den Engel.

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
André van den Engel: (030) – 606 32 38 of                            
a.vandenengel@vebidak.nl.  

Wijziging BRL 4702   
 is gestart
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Onlangs is de actualisatie van BRL 4702 (Uitvoering van 
dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkings-
systemen) van start gegaan. De huidige versie dateert uit 
2002 en is nodig aan herziening toe. 
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Profatec ECO raie is aan de onderzijde voorzien van een dampdrukverdelend 

thermpatroon. Hierdoor wordt bij het aanbrengen van de dakbaan een 

sterke partiële hechting met de ondergrond verkregen, terwijl de open 

kanaalstructuur ervoor zorgt dat er geen blaasvorming optreedt. Profatec 

ECO raie kunt u daarom probleemloos toepassen bij het overlagen van een 

bestaand bitumen dak. Zo is een ecologisch verantwoord daksysteem ook 

bij renovaties eenvoudig en kosteneffi ciënt te realiseren.

hitte 
refl ecterende 

witte afwerking

gemaakt van 
gerecyclede 

grondstoffen

dampdrukverdelend 
thermpatroon

Met Profatec ECO lanceerde Nebiprofa een nieuwe all-in-one 

ECO dakbaan die alle technologieën op het gebied van 

duurzaamheid en ecologie in één product combineert. 

Speciaal voor de renovatie van bitumineuze daken 

introduceren wij nu Profatec ECO raie. 

Ideaal voor 
dakrenovaties

Verduurzaam uw dak 

zuivert schadelijke 
stoffen uit de lucht
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