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Uw kenmerk

Bijlage(n)
2Geachte heer Posthoorn ,

Om het verificatie- en validatietraject binnen projecten eenvoudiger en korter te 
maken, heeft Rijkswaterstaat een centrale beoordeling georganiseerd voor het 
ontwerp van voegovergangsystemen. Deze centrale beoordeling, waarmee de 
leverancier in het bezit kan komen van een vrijgavebrief voor het ontwerp, werkt 
tijdbesparend omdat bij een ongewijzigd ontwerp het validatietraject maar eenmaal 
doorlopen hoeft te worden i.p.v. per project. Tevens wordt aangesloten op de 
acceptatieprocedure die van toepassing is voor de validatie van “niet-standaard 
producten” van het steunpunt Wegen en Geotechniek van Rijkswaterstaat.

Met deze brief wil ik u laten weten dat de documentatie van de SBD-SPR door 
Rijkswaterstaat is getoetst, op basis waarvan geconcludeerd is dat dit 
voegovergangsysteem voldoet aan de eisen van de RTD1007-2 versie 3.0 binnen de 
door u aangegeven prestaties op de geleverde Prestatieverklaring (Declaration of 
Performance, DoP).  Het verificatie & validatiedossier waarop de acceptatie is 
gebaseerd bestaat uit de documenten zoals opgenomen in bijlage 2. Dit betekent 
dat u voor alle Rijkswaterstaat projecten waar de RTD1007-2 versie 3.0 of lager 
van toepassing is dit voegovergangsysteem kunt aanbieden zonder dat een 
verificatie en validatie traject doorlopen hoeft te worden voor het ontwerp van het 
voegovergangsysteem binnen het project. Wel dient per object nog te worden 
geverifieerd of voldaan wordt aan aanvullende/afwijkende projectspecifieke eisen 
en of de prestaties zoals opgenomen in de Prestatieverklaring niet worden 
overschreden.  In bijlage 1 zijn daartoe tevens enkele aanwijzingen voor 
afnemer/inkoper opgenomen.  Daarnaast dient te worden geverifieerd of de 
uitvoering conform het ontwerp is gerealiseerd volgens het door u opgestelde 
keuringsplan.   

Het voegovergangsysteem zal ook worden opgenomen in de applicatie ‘Digitale 
Meerkeuzematrix’  binnen het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO), nu 
ondergebracht bij het CROW. De SBD-SPR krijgt daarin op basis van deze 
beoordeling de beoordelingsstatus ‘1’  binnen de Meerkeuzematrix voor de 
RTD1007-2. 
Deze applicatie is een hulpmiddel waarmee binnen projecten geverifieerd kan 
worden welke producten geschikt zijn voor een object specifieke situatie.
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Opgemerkt wordt dat de toetsing door Rijkswaterstaat risico gestuurd en derhalve niet
volledig heeft plaatsgevonden. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen
aan alle eisen van de RTD1007-2. Mocht op een later tijdstip blijken dat op één of
meerdere aspecten toch niet voldaan wordt aan de eisen, dan zal Rijkswaterstaat u
daarvan op de hoogte stellen en dient u het ontwerp aan te passen.

Indien u zelf een wijziging aanbrengt in het ontwerp, in de toe te passen materialen of het
uitvoeringsproces van het voegovergangsysteem dan dient u Rijkswaterstaat hiervan in
kennis te stellen en dient de acceptatie opnieuw te worden verkregen.

Indien op een later tijdstip wijzigingen in de RTD1007-2 worden doorgevoerd die van
invloed kunnen zijn op het ontwerp van de voegovergang en/of de verificatie daarvan ,
dan zult u hiervan in kennis worden gesteld.

Deze acceptatie gaat er vanuit dat het voegovergangsysteem volledig onder regie en
toezicht van Tensa B.V. wordt uitgevoerd volgens het in de het dossier opgenomen
kwaliteitsplan. Derhalve is het niet toegestaan dat Tensa B.V. slechts als leverancier van
het voegovergangsysteem of onderdelen daarvan optreedt en de voorbereidende
werkzaamheden en/of installatie door derden zonder vertegenwoordiging vanuit Tensa
wordt uitgevoerd.

De inhoud van deze brief is openbaar en kan door Rijkswaterstaat na verzoek hiertoe aan
derden ter beschikking worden gesteld. De inhoud van de in deze brief genoemde
documenten wordt door Rijkswaterstaat als bedrijfsvertrouwelijk behandeld en zal NIET
aan derden worden verstrekt, tenzij een wettelijke regeling c.q. verordening dit wel
vereist.  Deze vertrouwelijkheid geldt niet voor de Prestatieverklaring (DoP) en de
daaraan gekoppelde standaardtekening en het B&O-plan. Deze informatie is noodzakelijk
om te delen ten behoeve van het gebruik en wordt als vrij toegankelijke informatie
beschouwd. Deze informatie is ook beschikbaar op de website van het PVO.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze brief, kunt u contact opnemen met  dhr.
F.M. van Beek (06-53815826) van mijn afdeling.

Met vriendelijke groet,

Mevr. C.E. Mak
Afdelingshoofd Bruggen en Viaducten


