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VERKLARING VAN KIWA  

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0207 "Rekensoftware voor betonconstructies" 

d.d. 6 maart 2014, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 

 

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder 

geleverde Rekensoftware voor betonconstructies bij aflevering voldoet aan de in dit 

productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de Rekensoftware voor 

betonconstructies voorzien is van het KOMO
®
-merk op een wijze als aangegeven in dit 

productcertificaat. 

 

 
Luc Leroy 

Kiwa 

 

 

 

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 
Onderwerp 
Rekensoftware voor het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische werken in ongewapend, gewapend en 
voorgespannen beton. 
De rekensoftware heeft uitsluitend betrekking op de eisen ten aanzien van weerstand, bruikbaarheid, duurzaamheid en brandwerendheid 
van betonconstructies. 
 
De software gebruikt de onder gecertificeerde functionaliteit gespecificeerde constructieve betonvoorschriften op een juiste wijze. 
 
Productspecificatie 
SCIA Engineer versie 16.0. Modules: esacd. 01.01. 
 
Gecertificeerde functionaliteit 
In hoofdstuk “Functionality description” van de productomschrijving van SCIA versie 1.0/16 is de gecertificeerde functionaliteit van de 
rekensoftware omschreven. 
De productomschrijving is beschikbaar via de volgende link: 
http://resources.scia.net/download/en/qa/KOMO-RC-Beams-Columns-EN1992-NEN-NA-BRL-0207.pdf 
 
Versiebeheer 
De certificaathouder borgt dat bij elke aanpassing in de software alle relevante testsets met goed gevolg doorlopen zijn, voordat deze 
wordt uitgeleverd aan de gebruikers. 
Bij een wijziging in de functionaliteit van de rekensoftware, die van invloed is op de inhoud van de productomschrijving zoals hierboven 
gespecificeerd, zal dit productcertificaat opnieuw worden verleend. 
 
Merken 
De producten worden gemerkt met het nevenstaande KOMO

®
-merk. 

Het merk staat vermeld in de “About-box” van de rekensoftware. 
 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 
 
Inspecteer bij aflevering of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- het merk en de wijze van merken juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- SCIA Group International NV 
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
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