Sanctiebeleid BRL 4702
d.d. 13-10-2016
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Melden van werken in uitvoering ten behoeve van dakinspecties
De certificatie-instelling doet de verzoeken tot het melden. Het betreft dan het melden van alle werken in
uitvoering in het kader van het toepassingsgebied van BRL 4702 in de gevraagde periode.
De auditor heeft de bevoegdheid om elk werk per steekproef te bezoeken, ook niet gemelde werken in
uitvoering.
Als tijdens de kantooraudit blijkt dat er te weinig of geen werken in uitvoering zijn/worden gemeld in het
kader van het toepassingsgebied van BRL 4702, terwijl deze wel hebben plaatsgevonden, dan wordt dit
gezien als een zware afwijking.
Tekortkomingen.
Categorisering afwijkingen geconstateerd tijdens dakinspecties.
Licht:
dakbedekkingsconstructie niet uitgevoerd conform BRL 4702, waarbij dit echter niet leidt tot
disfunctioneren van het eindproduct (dakbedekkingsconstructie) en/of niet leidt tot ernstig en
onmiddellijk gevaar.
Zwaar: dakbedekkingsconstructie niet uitgevoerd conform BRL 4702, waarbij dit wel kan leiden tot
disfunctioneren van het eindproduct (dakbedekkingsconstructie) en/of leidt tot ernstig en
onmiddellijk gevaar.
Lichte afwijking.
Indien een lichte afwijking zich drie keer heeft voorgedaan op hetzelfde aspect over de laatste 10
dakinspecties of binnen 1 kalenderjaar, stuurt de CI een schriftelijke melding aan het dakbedekkingsbedrijf
met het verzoek om binnen 1 maand schriftelijk aan te tonen welke corrigerende maatregelen zijn/worden
getroffen om de afwijking in de toekomst te voorkomen
Zware afwijking.
Bij een zware afwijking stuurt de certificatie-instelling een schriftelijke melding aan het dakbedekkingsbedrijf
met het verzoek om binnen max.1 maand (ter beoordeling van de certificatie-instelling) schriftelijk aan te
tonen welke corrigerende maatregelen zijn/worden getroffen om de tekortkoming in de toekomst te
voorkomen. Indien de maatregelen dan nog onvoldoende doeltreffend blijken te zijn, zal de certificatieinstelling in oplopende volgorde onderstaande maatregelen treffen:
a. schriftelijke waarschuwing tot tijdelijke opschorting of beëindiging van het certificaat;
b. tijdelijke opschorting van het certificaat.
c. intrekking van het certificaat
Bij b en c wordt de markt geïnformeerd.
Minimale frequentie dakinspecties
De certificaathouder bij welke niet alle vastgestelde dakinspecties zijn uitgevoerd, wordt hiervan
uiterlijk in januari van het daaropvolgende jaar op de hoogte gesteld. Om te voorkomen dat een
achterstand ontstaat wordt in voorkomende gevallen de certificaathouder door de certificatieinstelling in het lopende jaar tijdig (afhankelijk van het totale aantal vastgestelde dakinspecties
per jaar) gewaarschuwd.
Indien er desondanks toch een achterstand is ontstaan dienen de benodigde projecten in de
eerste 2 weken ná de melding door de certificatie-instelling in januari te worden gemeld, teneinde
de certificatie-instelling in de gelegenheid te stellen de achterstand in te lopen.
Indien de achterstand niet vóór 1 maart is ingelopen, zal de certificatie-instelling in oplopende
volgorde onderstaande maatregelen treffen:
a. Schriftelijke waarschuwing tot tijdelijke opschorting of beëindiging van het certificaat
indien de benodigde projecten niet binnen 2 weken ná melding door de certificatieinstelling worden gemeld;
b. Tijdelijke opschorting van het certificaat gedurende 1 jaar;
c. Intrekking van het certificaat.
Bij b en c wordt de markt geïnformeerd.
NB. Geen sanctiemaatregelen naar de certificaathouder als het probleem bij de certificatieinstelling ligt.
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