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Dit documentheeft tot doel de modaliteitenvast te leggen:
a) Voor het bekomenvan eentype goedkeuring.
b) Voor de partijkeuringen.
Als bijlage vindt u de regelsvoor eensluitendekeuringsmarkering.
I. TYPE GOEDKEURING.
1. HET VOORAFGAAND

ONDERZOEK VAN HET PRODUCT:

Om deze voorafgaandestudie te kunnen verrichten dient de leverancier of fabrikant volgende inlichtingen te
verstrekkenaan de coördinatortype goedkeuringdie optreedtvoor het SVW (p.a. VMW, Belliardstraat73, 1040
Brussel,tel: 02/238.94.64).
1°) De nodige documentatieen technischeplannenof schetsenvan het product.
2°) Het leveren van monsters(voor eventueledestructieveproeven): ingeval van apparatenwordt gevraagddeze
volledig gedemonteerd
te leveren.
3°) Een lijst van referentiesen bekomencertificaten.
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Vervolgens worden de productendie voorafgaandonderzochtzijn, voorgelegdaan SVW-werkgroep"materialen".
Een gunstiggevolg van dezelaatstezal leiden tot het conformiteitsonderzoek
beschrevenonderpunt 2.

2. HET CONFORMITEITSONDERZOEK:
Voor de aanvaardingvan nieuweof gewijzigdeproductenwordt eentotaal conformiteitsonderzoek
verricht.
Het betreft hier eenconformiteitsonderzoek
van het productmet de SVW technischevoorschriften.
Deze aanvaardingstestszijn verplichtend en worden uitgevoerd bij de fabrikantIleverancierof indien nodig bij
erkendelaboratoria.
Ingeval dit conformiteitsonderzoekgunstig verloopt en er is geenproeflopenvoorzien, wordt eenproces-verbaalvan
conformiteit opgesteld(type goedkeuringvan het product) volgensmodel als bijlage. In het anderegeval wordt het
proces-verbaalvan conformiteit slechtsopgemaaktna gunstigresultaatvan het proeflopen.
Het product dat werd onderzochten conform verklaardwerd, moet gemerkten bewaardwordendoor de fabrikant. Bij
betwistingdient dit productals referentie.
Per erkendefabrikantIleverancierwordt dan eenlijst opgemaaktmet de goedgekeurdeproducten.
De kostenen plaatsenvoor het conformiteitsonderzoek
zijn beschrevenonderpunt 1I.

3. HETPROEFLOPEN:
Teneindein bepaaldegevallen risico's te vermijden en de functionaliteit te testen kan de keuringscoördinatordie
optreedtvoor het SVW het productgedurendeeenproeftijd toelatenop beperkteschaal(proefwerf).
Nadat een product het voorafgaandonderzoek,de aanvaardingstests
en het eventueelproeflopenmet goed gevolg
heeft doorstaan,moet het product telkenmale vóór de levering onderworpenworden aan een partijkeuring zoals
beschrevenonderpunt 11.
Algemeneopmerking:
Een nieuw product of gewijzigd product kan enkel aangebodenworden in de inschrijving (aanbestedingof
prijsofferte) zo de leverancierin het bezit is van het PV van het conformiteitsonderzoek.
Elke wijziging aaneenproductwaarvooreenPV van conformiteitsonderzoek"SVW" werd afgeleverdmoet vemlicht
gemeldwordenaande coördinatortype goedkeuringvan het SVW.

11. DE PARTIJKEURINGEN.
Belangrijkeopmerking:
De keuringen worden uitgevoerdovereenkomstigde bepalingenvan de Bijlage aan het Koninklijk Besluit van 26
september1996,aangevulden gewijzigd door het AlgemeenAdministratief Besteken onderhavigevoorschriften.
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Niettegenstaandede uitgevoerde partijkeuringen blijft de fabrikantlIeverancierverantwoordelijk voor eventuele
verborgengebreken.
1. Algemenebepalingen.
Alle producten die worden geleverd aan de drinkwaterbedrijven onder SVW zullen onderworpenworden aan
partijkeuringen.
De partijkeuring omvat:

-

Nazicht rapporteninterne kwaliteitscontrolevan de fabrikant voor de te keurenpartij materialen.Deze rapporten
interne kwaliteitscontrole moeten voor 100 % de materialenvrijgeven, zoniet kunnen deze materialenniet ter
keuring aangebodenworden.

- Steekproefsgewijzecontrole en proeven betreffende de kwaliteit en de conformiteit van het product met de
voorschriften.
- Controlevan de verpakkingen hoeveelheden.
De steekproefsgewijze
controlesgebeurenvolgensonderstaande
tabel:
Classificatie

Aard van de beproeving

% steekproefsgewijze
controle

Materiaal dat onder
hydraulischedruk komt

visueleen dimensionelecontrole

min. 10 % per DN en PN

hydraulischedrukproeven
(weerstands-en dichtheidsproeven)
volgensde betreffendenorm
en / of
andereproevenbeschrevenin de
betreffendenorm of technische
voorschriften

min. 10 % per DN of per PN
uitgezonderdvlinderkleppen:
100% per DN en per PN
min. 5 % per DN en per PN

volledige demontagevan
apparatenen koppelstukken
Drukloosmateriaal

visueleen dimensionelecontrole

10 % per type en per maatvoering

proevenvoorzienvolgensde norm
of technischevoorschriften

min. 1 % per type en per
maatvoering

Dezecontrolesmoetenverplicht gebeurenin het werkhuisof laboratoriumvan de leverancierof fabrikant.
De proefstandenmoeten degelijk uitgerust zijn, zodat de keuring in een minimum van tijd kan verlopen. Bij
ontstentenismag de leverancier of fabrikant op zijn eigen kosten deze controles of proeven bij een derde laten
uitvoeren.
Het materiaalwordt dimensioneelen visueelgecontroleerdop eventueleafwerkings-en fabrikagefouten.

I

iI

SVW-Document

Nr.T.V./OOO/l-A

4.

Verderwordt het onderworpenaanalle verplichteproevenvoorgeschrevenin de SVW technischevoorschriften.
Bovendien hebben de drinkwaterbedrijvenhet recht om alle aanvullendeproeven die zij nodig achten voor hun
rekeninguit te voerenof te latenuitvoeren.
Alle stukken(buizen,verbindingsstukken,toestellen,hulpstukken,enz...)waarvande gebrekenop eenof anderewijze
zoudengecamoufleerdzijn, wordenafgekeurd.
Dergelijke praktijken kunnentrouwensleiden tot de weigering van de gehelepartij die ter keuring is aangebodenen
wordenbestraftals eenpoging tot bedrog.
Bij de dimensionelecontrole en meer bepaaldbij het nazicht van de buitendiametervan buizen en hulpstukken,
hebbende metingen met de schuifmaatvoorrang op deze uitgevoerd met een circometer.In geval van betwisting
wordt alleen het rekenkundig gemiddeldevan de maten van twee of meer buitendiametersin éénzelfdesectie,
gemetenmet eenschuifmaattot 1/10 mm, aangenomen.
Dezebepalingengelden,ongeachtde bestaandevoorschriften
in de normen.
Het hydraulischmateriaalwordt steedsonderworpenaaneenweerstandsproef
op het huis die wordt uitgevoerdbij een
testdruk die gelijk is aan 1,5 maal de nominale druk van het materiaaltenzij andersvermeld in de norm. Voor de
afsluiterswordt dezeweerstandsproef
uitgevoerdin geopendestand.
Bovendienworden toestellennog onderworpenaantwee werkingsproeven,de enebij nominaledruk vermeerdertmet
1 bar, de anderebij eendruk van 2 bar. Voor de afsluittoestellenzijn dit lekdichtheidsproeven.
In bepaaldegevallenkan ook eenonderdrukproefgevraagdworden.
De bepalingen in de normen zijn ondergeschikt aan de bepalingen in de twee voorgaande alinea's, indien
eerstgenoemde
minder strengeproevenvoorschrijven.
Elke partij hulpstukken,toestellenof andermateriaaldie ter keuring wordt aangeboden,zal in haar geheelworden
geweigerd,indien 10 % van dit materiaalis afgekeurd.
Wanneerer twijfel bestaatover de conformiteit of de kwaliteit van het materiaal,mag de keuringsexpert,ongeachtde
belangrijkheidvan de levering, eenstuk (of verschillendestukkenindien men twijfelt aanverschillendeelementen)uit
de partij halen om het voor te leggen aan de in de prijsaanvraagvermelde keuringscoördinator.Wanneerdit stuk
wordt aanvaard,wordt het beschouwdals een deel van de levering en mag het worden gefactureerd;wordt het
geweigerddan mag het niet in rekeningworden gebracht,maar blijft het niettemin eigendomvan het desbetreffende
drinkwaterbedrijf.
Wanneerde keuringen destructieveproeven omvatten, zijn de vernietigde stukken en toestellen ten laste van de
fabrikant. Wanneer de keuringen proeven in een extern laboratorium behelzen en de uitslag van deze proeven
bepalendis voor het al dan niet aanvaardenvan het materiaal,wordt de leveringstermijnopgeschortvanaf de dag van
de monsternemingtot de dag dat de fabrikantop de hoogtewordt gesteldvan het resultaatvan de proeven.
Wanneerde monstersworden afgenomendoor de keuringsexperten,mag de fabrikant een tweedereeks stukkenof
proefstukkenvoorbehoudenvoor eventueletegenproeven.Indien de fabrikant van dit recht gebruik wenst te maken,
dient hij het desbetreffendedrinkwaterbedrijfhiervanin kenniste stellen.
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Deze laatstezal de voor de tegenproevenbestemdestukken zelf uitkiezen, ze merken en van keuringsmarkering
voorzien.Dezemonstersworden bewaarddoor de fabrikant. De beslissingom tegenproevenuit te voerenmoet door
de fabrikant aan de in de prijsaanvraagvermeldekeuringscoördinatorworden betekendbinnen vijftien dagennadat
hemwerd medegedeelddat het materiaalwerd geweigerdop grond van de eersteproeven.
De kostenmet betrekking tot de uitgevoerdeproeven,worden aan de fabrikant aangerekendindien de resultatenvan
dezeproevennegatiefblijken te zijn.
2. Bijzonderebepalingen.
a) Bij kranenmet vlotterbediening,moet de afsluiting tijdens de proevenworden teweeggebrachtdoor het omhoog
gaanvan de vlotter, wanneerdezegeplaatstis in een recipiënt waarvande watertoevoerwordt verzekerddoor de
kranenzelf.
Het vullen van de recipiënt kan echterin versneldtempo gebeurentot op het ogenblik dat de standvan de vlotter
8/10 heeftbereikt van de totale verplaatsing.
b) De drukregelaarsen de veiligheidskleppenmoetenworden beproefdin de normale werkomstandigheden,
dit wil
zeggen,voor dewelkedezetoestellennormaalzijn opgevaten afgesteld.
c) Anderebepalingenvoorgeschrevenin de bijzonderebestekkenof voorschriften.
3. Stockkeuringen/ keuringenper werf.
Tot en met DN 150 worden alle distributieleidingssystemen
verplicht in stock gekeurd.De aannemer/fabrikant
zorgt
ervoordat eenstockopgebouwdwordt voor het globalesysteemdat hij kan aanbieden.
Voor DN > 150 kunnen de keuringen voor leidingssystemenper werf of per bestelling uitgevoerd worden
(proces-verbaalvan keuring per werf of per bestelling).
Er wordt steedsper keuring eenPV opgemaakt.
Voor toebehoren(bvb: palen voor brandkranen,straatpotten,betonnenkaders,bouten enz.) deze worden steedsin
stockgekeurd.De modaliteitenwordenbepaaldbij de prijsaanvraagen de bestelling
De hieraanverbonden
keuringsadministratieis beschrevenonderpunt SC.
4. Te keurenhoeveelhedenen voorbereidingdoor fabrikant.
Geziende te keurenhoeveelhedenbij een stockkeuringvan een aantal factoren(voorbereidingkeuring, aard van de
testinstallatie,aantal personendie de leveranciervoor de uitvoering van de keuring ter beschikking stelt, enz...)
afhangen,is het moeilijk hiervoor aantallenvoorop te stellen.
In elk geval moeten de hoeveelhedenzo beperkt worden dat bij de goedkeuring,in de voorziene keuringstijd de
markeringvan alle goedgekeurdematerialenkan aangebrachtworden.
De leverancier/fabrikantmoet dan ook bij zijn aanvraagvan keuring garantstaanvoor een goedevoorbereiding.Dit
wil zeggendat bijvoorbeeld bij de aanvangvan de keuring de testbanken labo vrij moetenzijn, zodat er geentijd
verlorengaat.

I

I

!I

I

SVW-Document

Nr.T.V./OOO/I-A

6.

5. Administratievebepalingen.
A) Keuringsaanvragen.
De keuringsaanvragen
moetendoor de fabrikant of de leverancierwordengericht aande in de prijsaanvraagvermelde
keuringscoördinator.Deze aanvraagdient te vermelden:het referentienurnmervan de bestelbonof het werfnurnmer,
de hoeveelheden,
de types,de nominaleafmetingenen andereidentificatiegegevensvan het te keurenmateriaal.
De keuringsaanvragenzijn steedsschriftelijk (brief of fax) en moeten bij de voormelde coördinator toekomen,
uiterlijk op donderdagmiddagvan de week die voorafgaataan de week waarin men de keuring wenst zien plaats te
vinden.Is die donderdageenfeestdag,danmoetende keuringsaanvragen
uiterlijk op woensdagmiddag
toekomen.
De bestellingen tijdig moeten geplaatst worden, rekening houdende met een maximum tijdsverloop van 10
kalenderdagen
tussende aanvraagen de uitvoering van de keuring.
Indien de aannemertoch dringendekeuringenwil laten uitvoeren, zal een vaste som aangerekendworden van 250
EUR. per keuring.
De keuringscoördinatordeelt aan de fabrikant/leverancier de datum mee waarop de gevraagde keuring zal
plaatsvinden.
De keuringen worden uiteraard verplicht uitgevoerd bij de fabrikant of de leverancier met degelijk uitgeruste
proefstand.
De spreidingvan de leveringenen bijgevolg ook van de keuringsoperatiemoet zoveel mogelijk worden vermeden,
tenzij het een belangrijke bestelling betreft of een bestelling waarbij de goederenin verschillendefazes moeten
wordengeleverd.
Indien de keuringsexpertentijdens de uitvoering van hun opdrachtonmogelijk alle ter keuring voorbereidestukken
kondencontroleren,moet de leveranciereennieuweaanvraagindienenom het resterendedeelvan de levering te laten
keuren.Dit moet eveneensgebeurenwanneergeweigerdmateriaalopnieuwter keuring moet wordenaangeboden.
B) Uitvoering van de keuringen.
De leverancierszijn verplicht de nodige middelen,werktuigen,energieen personeelsleden
ter beschikkingte stellen
voor het nazicht, de controle en de keuring van het materiaal en hulpstukken;zij moeten het werk gemakkelijker
maken door de betrokken goederente schikken en uit te stallen volgens de norm, de afmetingen,het model en de
hoeveelheid.
De proefinstallatiesmoetenook zodaniguitgevoerdzijn dat de keuring snelen vlot verloopt.
De meettemperatuur
aangegevenin de norm moet gerespecteerd
worden.
C) Proces-verbaal
van keuring.
Er wordt steedsper keuring eenPV opgemaakt.
Voor leidingssystemenDN > 150 wordt steeds een proces-verbaalvan keuring opgemaakt per werf of per
leveringsplaats.
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Voor distributieleidingssystemen
DN ~ 150 evenalsvoor toebehoren(palen voor brandkranen,bouten,straatpotten,
betonnenkadersenz...)wordt eenstockkeuringsPV opgemaakt.
Deze stockkeuringsPV's moetendoor de fabrikant/leverancierverplicht per afnameaangevuldworden met volgende
gegevensin drievouden wordenmedegedeeldaande keuringscoördinator.
1). De aannemerof bestelnummer.
2). De werf/stockaanbestedingof magazijn van één van de gemeenschappelijkeaanbestedende
overhedenonder

svw.
3). De afgenomenmaterialenper werf of per magazijn.
4). Het resterendestocksaldo.
Deze gegevensworden telkenmaleper afnamegenoteerdop de achterzijdevan het proces-verbaalvan stockkeuring
(zie voorbeeldals bijlage).
Bij elke afnamemoet dan nog éénexemplaarde betreffendegetransporteerde
materialenvergezellen.Dit exemplaaris
bestemdvoor de werftoezichterof magazijniervan het desbetreffendedrinkwaterbedrijf
D) Keuringsmarkering.
Als bijlage aandit documentvindt u de regelsvoor de markeringvan druk en drukloosmateriaal.
Zo de gevraagdeaantallenin hun totaliteit niet gekeurd en gemerkt kunnen worden binnen de voorzienetijd, dan
vraagtde leverancier/fabrikantautomatischeennieuwekeuring aan.
E) Kostenen plaatsenvan de keuringen/ conformiteitsonderzoeken.
1°) Keuringsafstand< 250 km.
Wanneerde keuringsafstandvanuit Brusseltot de keuringsplaatskleiner is dan 250 km en wanneerde keuring kan
plaatsgrijpenmet een degelijke uitgerusteproefstandzijn er geen keuringskostenvoor de leveranciers/fabrikantof
aannemer.
2°) Keuringsafstand~ 250 km.
Wanneerde keuringsafstandgroter of gelijk is aan250 km vanuit Brusseldan zijn de verplaatsing-en hotelkostenten
lastevan de fabrikant/leverancierof aannemer.
Het transportmiddelwordt gekozendoor de in de prijsaanvraagvermeldekeuringscoördinator,rekening houdende
met de mogelijkhedenen uitgaandevan het standpuntdat de reis van de keuringsexpertzo kort mogelijk moetzijn.
Herkeuringenvan materialenin de materiaalmagazijnen
van de aannemerzijn enkel toegelatenmits akkoord van de
keuringscoördinator(voor dit soort keuringwordengeenkostenaangerekend).
G) Nuttelozeverplaatsing.
Men spreektvan nuttelozeverplaatsingin de volgendegevallen:
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1). Wanneerde te keurengoederenniet in de gewenstestaatzijn om te worden onderzochtof wanneerhet daartoe
vereistematerieelniet voldoet.
2). Wanneerde te keurengoederenin hun geheelafgekeurdworden.
3). Wanneervan iederpartij te keurenprodukten10% afgekeurdwordt. In dit gevalwordt de gehelepartij afgekeurd.
4). Wanneerten minste 50 % van de produkten waarvoor de keuringsexpertwordt opgeroepen,niet kan worden
gekeurd.
De kostendie in geval van een nuttelozeverplaatsingaande leverancierworden aangerekend,
zijn de reëel gemaakte
kosten(loonkosten,verplaatsingskosten,
enz...)vermeerderdmet eenboetevan 125EUR. per nuttelozeverplaatsing.
H) Leveringmaterialenzonderkeuring.
Bij levering van materialenzonderkeuring, zal aande fabrikant/leveranciersof aannemereenboeteopgelegdworden
volgensart. 20 § 4 van de Bijlage bij het K.B. van 26 september1996.
De bedragenof boetesdie door de aannemerof leverancierverschuldigdzijn, moetenworden betaaldbinnen de 30
dagenna de betekening,per aangetekendschrijven,van de toepassingvan voorgaandebepalingen.
Niet gekeurdematerialenwordenonmiddellijk teruggenomen.
I) Uitsluiting fabrikant/leverancier.
Bedrogof poging tot bedrog,ernstigekwaliteitsproblemenalsookklachtenbetreffendeleveringen,kunnenaanleiding
geventot uitsluiting.
Deze uitsluiting wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de fabrikant/leverancierof aannemerdoor de in de
prijsaanvraagvermeldekeuringscoördinator
J) Levering na keuring.
Benevensde op commercieelvlak vereistedocumenten,moetenalle leveringenin de opslagplaatsenen magazijnen
van de gemeenschappelijke
aanbestedende
overhedenonder SVW of op de bouwplaatsenvergezeldzijn van een
afschrift van het proces-verbaalvan keuring; andere kopieën van dit proces-verbaalmoeten eventueel worden
gevoegdbij alle onderdelenvan gespreideleveringen.
Is er geenproces-verbaalvan keuring bij de levering gevoegd,dan worden de goederengeweigerden terug afgehaald
door de leverancier/fabrikantof aannemer.
Bovendienmoet de verpakkingvan de goederen,op het ogenblik van de levering in de magazijnenof bouwplaatsen
stipt conform de ter zake geldendevoorschriftenzijn, voorschriften welke zijn bepaaldin de documentenop basis
waarvande opdrachtwerd afgesloten(prijsaanvraag,bestelbon,bestek,enz...).
Ook kleine hoeveelheden
moetenverplicht verpaktwordenteneindebeschadigingvan materialente beletten.
Verder moeten,al naargelangde aardvan het geleverdemateriaal,de andereleveringsvoorwaarden
volkomen worden
nageleefd,met name:
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1). Toestellenmet zitting en klep:
Dezetoestellenmoetengeleverdworden in bijna geslotenstandd.w.z. op eenstanddat de klep nog geencontactheeft
met de zitting.
2). Toestellenmet flenzen:
De draagvlakkenvan de flenzenmoetenbeschermdwordenmet kunststofdeksels.
3). Toestellen,onderdelenvan toestellenen verbindingsstukkenmet schroefdraaduiteinden:
De uiteinden van deze toestellenmoeten voorzien zijn van een kunststof dop. Voor de uiteinden met uitwendige
schroefdraad(mannelijkeschroefdraad),moetende doppende totale lengtevan de schroefdraadbedekken.
4). Buizen:
De uiteindenvan buizenmoetensteedsafgeslotenzijn.
5). Rubberdichtingen:
De rubberdichtingenmoetenworden geleverdin kunststofzakken met zwarte kleur die op hun beurt verpakt zijn in
kartonnendozen.
In de bestekken,prijsaanvragenen bestelbonswordeneventueelnog andereleveringsvoorwaarden
bepaald.
De niet-nalevingvan dezevoorschriften of een niet conforme verpakking kunnen eveneensaanleidinggeventot de
weigeringvan de goederenop de plaatsvan de levering.
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STOCK ALS WERFKEURINGEN

Vooraldegoedgekeurde
drokcomponenten
vaneenleidingsysteem
wordtalsvolgtgehandeld:

- Elke componentwordt van eenkeuringsetiket,markeringvoorzien,en dit vóór het opmakenvan het PV.
- De keurdermaakteenPV van keuring op met vermeldingvan de keuringsetiketten,keuringsmarkering.
Ingeval van stempelingvermeldtde keuringsexpertde stempelplaats.
0

Voordrukloosmateriaalentoebehoren
gaatmenalnaargelang
deaardvanhetmateriaalalsvolgtte werk:

1.Type I:
Vbn:

MaterialenwaarvooreenkeuringsPV + markeringnoodzakelijkzijn.
- Straatpotten.
- Kunststofomlijstingen.
- Muurdoorgangskokers.
- Uitbouwgamituurvoor apparaten.
- Glijmiddelen.
- Krimpmoffen.
- Beugelsvoor watermeters.
- Bouten,moeren,sluitringentrekvast
(> hoeveelheden
= aankopenvan de gemeenschappelijke
aanbestedende
overhedenonder SVW).
- Gas-en waterdichteafdichtingenvoor muurdoorgangen.

2. Type II: Materialenwaarvoorenkel eenPV opgemaaktwordt (+ achterafwerfinspectie).
Vbn:

- Palenvoor brandkranen+ plaatjes.
- Afsluitmembranen.
- Centreerringen.
- Onderkadersvoor straatpotten.

3. Type III: Materialenwaarvoorenkel eenwerfinspectienoodzakelijkis.

Vbn:

- Bouten« hoeveelheden=bestellingenaannemers).
- Anti-corrosievebanden.
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NA GOED- of AFKEURING MATERIAAL

1. DRUKMA TERIAAL
Beoordeling
-

Beoordeling
+
PV vangoedkeuring
Keuringsmarkering
etiket / stempel

of andere

PV vanafkeuring

Steekproefgewijzewerfkeuring

2. DRUKLOOSMATERIAAL
Beoordeling-

Beoordeling+
Type I

Type IJ

PV van
goedkeur

PV van
goedkeur

Type III

Type I

Type IJ
.
PV van afkeunng

KeuringsSteekproefgewijze werfkeuring

markering

i

I

!I

I

Type III

