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VOORWOORD 
 
Deze KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld door het College van Deskundigen van SKH 
waarin belanghebbende partijen op het gebied van deze BRL zijn vertegenwoordigd. Dit 
college begeleidt ook de uitvoering van de certificatie op basis van deze BRL en stelt 
deze zo nodig bij. Waar in deze BRL sprake is van “College van Deskundigen” of CvD is 
daarmee bovengenoemd college bedoeld. 
 
Deze KOMO-beoordelingsrichtlijn zal worden gehanteerd door certificatie-instellingen, die 
hiervoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, in samenhang met hun 
vastgelegde procedures voor certificatie. In deze KOMO-beoordelingsrichtlijn is vastgelegd aan 
welke eisen een aanvrager of houder van een KOMO-procescertificaat moet voldoen en de wijze 
waarop de certificatie-instelling dit beoordeelt. In haar vastgelegde certificatie procedures is de 
werkwijze vastgelegd zoals die door de certificatie-instelling wordt gehanteerd bij de uitvoering 
van: 

• het onderzoek voor de verlening en verlenging van een KOMO-procescertificaat op basis 
van deze BRL; 

• de periodieke beoordelingen t.b.v. de instandhouding van een afgegeven KOMO- 
procescertificaat op basis van deze BRL. 

 
 
 
Aanpassingen ten opzichte van de vorige versie: 
- normatieve verwijzingen zijn ge-update; 
- voor ‘cross-branding’ is de verwijzing naar SKH-Publicatie 98-04 gemaakt; 
- het is mogelijk gemaakt om deelsystemen te appliceren, dat elders afgewerkt worden; 
- indien mogelijk dient de ondergrond waarop het verfsysteem wordt geappliceerd te voldoen 

aan de daarvoor geldende eisen zoals opgenomen in de corresponderende BRL. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitgever:  
Certificatie-instelling SKH 
Postbus 159 
6700 AD Wageningen 
Telefoon (0317) 45 34 25 
E-mail  mail@skh.nl 
Website http://www.skh.nl 
 

 
 
 
© 2022 Certificatie-instelling SKH 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Onverminderd de aanvaarding van deze KOMO-Beoordelingsrichtlijn door de KOMO Kwaliteits- en 

Toetsingscommissie berusten alle rechten bij SKH. Het gebruik van deze KOMO-Beoordelingsrichtlijn door 

derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SKH is 

gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 

  

mailto:mail@skh.
http://www.skh./
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1 INLEIDING, ALGEMENE BEPALINGEN EN ALGEMENE EISEN 

1.1 INLEIDING 

Op basis van de voorschriften in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn wordt een KOMO-
procescertificaat afgegeven voor verfapplicatie op hout en plaatmaterialen. Met dit KOMO-
procescertificaat kan de KOMO-certificaathouder aan zijn opdrachtgevers aantonen dat een 
deskundige onafhankelijke organisatie toeziet op het proces van de KOMO-certificaathouder, het 
gerealiseerde eindresultaat en de kwaliteitsborging daarvan. Hierdoor mag ervan uitgegaan 
worden dat het eindresultaat voldoet aan de in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn gestelde eisen 
t.a.v. het eindresultaat. 
 
De in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen worden door de certificatie-
instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, dan wel 
hiervoor een aanvraag hebben ingediend, en die daarvoor een licentieovereenkomst 
hebben met de Stichting KOMO, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor de 
afgifte en instandhouding van een KOMO-procescertificaat voor “Verfapplicatie op hout en 
plaatmaterialen”. 
 
Naast de eisen, die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie-instellingen 
aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie, zoals vastgelegd in 
hun procedures voor certificatie. 

1.2 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 

Deze KOMO-beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op fabrieksmatige applicatie van verf (m.u.v. 
verf gebruikt voor het afwerken van materialen/producten toegepast in een binnenklimaat) op 
hout en plaatmaterialen. 
In deze beoordelingsrichtlijn worden vijf afwerkingsvarianten beschreven, te weten: 
1) Grondlaksystemen; 
2) Voorlaksystemen; 
3) Aflaksystemen; 
4) Niet en semi- filmvormende coatings; 
5) Verf voer toepassing in een binnenklimaat 
 
Deze afwerkingsvarianten zijn vervolgens toe te passen in de volgende klassen: 
 
A: af fabriek minimaal geleverd met een voorlak- (A voorlak), dan wel aflaksysteem (A 

aflak); 
B: af fabriek minimaal geleverd met een grondlaksysteem (B grondlak); 
C: af fabriek geleverd met een niet- of semi filmvormend verfsysteem 
D: af fabriek minimaal geleverd met een deelsysteem; 
Binnen: geen eisen aan de afwerking, m.u.v. deuren en deurkozijnen, waarbij de verf dient te 

voldoen aan de BRL 2211. 

1.3 GELDIGHEID 

Deze versie van de KOMO-beoordelingsrichtlijn vervangt de versie van 16-05-2013 
De KOMO-procescertificaten die op basis van die versie van de KOMO-beoordelingsrichtlijn zijn 
afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid één jaar na publicatie datum van deze versie. 
 
Op basis van de hiervoor vermelde vorige versie mogen tot uiterlijk 3 maanden voordat de 
huidige procescertificaten moeten worden vervangen nieuwe procescertificaten worden 
afgegeven . 
 
De geldigheidsduur van het KOMO-procescertificaat is onbeperkt. De geldigheidsduur kan 
worden beperkt (beëindigd) door: 

• Een wijziging van deze KOMO-beoordelingsrichtlijn; 

• Het niet voldoen van de KOMO-certificaathouder aan zijn verplichtingen. 
 
Vanaf publicatie datum kunnen KOMO® Procescertificaten worden afgegeven op basis van deze 
beoordelingsrichtlijn. 
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1.4 RELATIE MET EUROPESE VERORDENING BOUWPRODUCTEN (CPR, EU 305/2011) 

Op verfapplicatie op hout en plaatmaterialen is geen geharmoniseerde Europese norm van 
toepassing. 

1.5 EISEN TE STELLEN AAN CONFORMITEIT BEOORDELENDE INSTELLINGEN 

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn kan de 
aanvrager, in het kader van externe beoordeling, rapporten van conformiteit beoordelende 
instellingen overleggen om aan te tonen dat aan de eisen van deze KOMO- beoordelingsrichtlijn 
wordt voldaan. Er zal moeten worden aangetoond dat de betreffende inspectie-, analyse-, test- 
en/of evaluatierapporten zijn opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp 
voldoet aan de betreffende accreditatienorm die van toepassing is, te weten: 
- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen  
- NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor instellingen die managementsystemen certificeren  
- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria  
- NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor instellingen die producten, processen en diensten certificeren . 
 
Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor 
het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie 
(RvA) of een andere accreditatieinstelling die geaccepteerd is als lid van een multilaterale 
overeenkomst inzake de wederzijdse erkenning en acceptatie van accreditatie, die binnen EA, 
IAF en ILAC zijn opgesteld. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de 
certificatie-instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

1.6 KOMO-PROCESCERTIFICAAT 

Op basis van deze KOMO-beoordelingsrichtlijn worden KOMO-procescertificaten afgegeven. De 
uitspraken in deze KOMO-procescertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 van 
deze KOMO-beoordelingsrichtlijn. 
 
Het af te geven KOMO-procescertificaat moet overeen komen met het model-procescertificaat 
zoals dat voor deze KOMO-beoordelingsrichtlijn op de website van KOMO (www.KOMO.nl) wordt 
gepubliceerd voor deze versie van de KOMO-beoordelingsrichtlijn. 

1.7 MERKEN EN AANDUIDINGEN 

De documenten die betrekking hebben op de uitvoering en op het resultaat van het proces, de 
leverbon, de factuur  of de verpakking van de producten die onder het procescertificaat zijn 
voorzien van een verfapplicatie dienen leesbaar te zijn voorzien van:  

− het KOMO® woord- of beeldmerk; minimaal 8x8 mm groot;  
de uitvoering is als volgt: 

− nummer procescertificaat;  

− klasse aanduiding volgens tabel 1  
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Tabel 1. Klasse indeling afwerkniveau 
 

Klasse aanduiding op 
leverbon/factuur/verpakking 

toelichting 

A A; Voorlak (bij een 
voorlaksysteem) 
A; Aflak (bij een aflaksysteem) 

Volledig voorlak, dan wel aflak-systeem dat 
voldoet aan de eisen uit de BRL 0817, onder 
BRL 0801 en -0803 toegepast in de 
concepten II, II+, III en IV. 

B B; Grondlak Volledig grondlak systeem dat voldoet aan 
de eisen uit de BRL 0814, onder BRL 0801 
en -0803 toegepast in concept I 

C C; niet-, semi filmvormend Niet- of semi filmvormend verfsysteem dat 
voldoet aan de eisen uit de BRL 0821. 

D D; Deelsysteem (60) Een gedeelte van een grond, voor- of 
aflaksysteem dat voldoet aan de BRL 0814 
dan wel -0817. 
Tussenhaakjes wordt de totale aangebrachte 
droge verflaagdikte aangegeven, in dit 
voorbeeld is dat dus 60 µm (kan ook meer of 
minder zijn). 
Certificaathouder is verplicht een 
afwerkadvies mee te geven hoe te komen tot 
een volwaardig grondverf- voorlak-, of 
aflaksysteem. 

Binnen Binnen Verfsysteem zoals bedoeld in de BRL 2211 

Na afgifte van het KOMO-procescertificaat mag door de KOMO-certificaathouder dit KOMO- 
beeldmerk ook worden gebruikt bij zijn publieke uitingen t.a.v. zijn KOMO-gecertificeerde 
activiteiten zoals aangegeven in het “Reglement voor het gebruik van KOMO-merken” zoals dat 
voor certificaathouders wordt gepubliceerd op de KOMO-website. 
Daarnaast mag een QR-merk worden aangebracht dat verwijst naar de gegevens van het 
betreffende KOMO-procescertificaat op de website van KOMO. 
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2 TERMEN  

Zie voor een verklaring van de terminologie zoals die in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn wordt 
gebruikt voor certificatie de begrippenlijst op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl).  
 
Voor overige begrippen die niet nader zijn gedefinieerd in onderhavige KOMO-
beoordelingsrichtlijn wordt verwezen naar het Bouwbesluit en de in Nederlandse normen en 
voorschriften gehanteerde definities en terminologieën. 
 
Aflaksysteem: Een verfsysteem, dat voldoet aan de eisen uit BRL 0817, bestaande uit 

één of meerdere lagen die onder geconditioneerde omstandigheden 
worden aangebracht zonder dat op de bouwplaats nog een afwerking 
hoeft te worden aangebracht. De kleurstelling is gelijk aan de eindkleur. 
De gewenste onderhoudsvrije periode is in principe een zaak van 
afstemming tussen verfleverancier en afnemer. Om een minimaal 
kwaliteitsniveau te garanderen is voor dekkende afwerking een minimale 
onderhoudsvrije termijn van 6 jaar voor lichte kleuren, 4 jaar voor donkere 
kleuren en voor transparante afwerking een termijn van 2 jaar vereist, 
waarbij periodieke inspecties en bijwerken van beschadigingen in acht 
genomen worden. De termijn van periodieke periodes wordt vastgelegd in 
onderhoudscontracten. 

 
Coating: Een dekkende/transparante filmvormend grondverf, voorlak en/of aflak, 

dan wel een niet- en semi-filmvormende verf/beits. 
 
Cross-branding: Het combineren (cross) van verfsystemen van verschillende 

verffabrikanten (branding). 
 
Concept I: Houten gevelelement alleen voorzien van een grondlaksysteem, dat 

inclusief verwerkingsvoorschriften en onderhoudsvoorschrift aan de bouw 
wordt geleverd. (zoals opgenomen in de BRL 0801 / -0803) 

 
Concept II: Houten gevelelement alleen voorzien van een voorlaksysteem, dat 

inclusief verwerkingsvoorschriften en onderhoudsvoorschrift aan de bouw 
wordt geleverd. (zoals opgenomen in de BRL 0801 / -0803) 

 
Concept II+: Houten gevelelement voorzien van een voor- of aflaksysteem, en glas dat 

inclusief verwerkingsvoorschriften en onderhoudsvoorschrift aan de bouw 
wordt geleverd. (zoals opgenomen in de BRL 0801) 

 
Concept III: Houten gevelelement voorzien van een aflaksysteem en glas, dat door of 

onder verantwoordelijkheid van de timmerfabrikant (certificaathouder) in 
de bouw wordt gemonteerd. Deze kozijnen worden opgeleverd met 
onderhoudsvoorschriften. (zoals opgenomen in de BRL 0801 / -0803) 

 
Concept IV: Houten gevelelement voorzien van een aflaksysteem en glas, dat door of 

onder verantwoordelijkheid van de timmerfabrikant (certificaathouder) in 
de bouw gemonteerd is en onderhouden wordt middels een 
prestatiecontract. Ten aanzien van Concept IV valt de beoordeling op de 
aanwezigheid en de inhoud van een prestatiecontract binnen het 
toepassingsgebied van de BRL 0801 (zoals opgenomen in de BRL 0801) 

 
Deelsysteem: Een gedeelte van een uit meerdere lagen opgebouwd verfsysteem 

(bijvoorbeeld alleen de eerste laag) dat industrieel op de ene locatie wordt 
aangebracht en op een andere locatie industrieel wordt afgewerkt tot 
volwaardig grondverf-, voorlak-, dan wel aflaksysteem.  

 
Grondverfsysteem: In de (timmer)fabriek aangebrachte grondlaag/grondlagen, die voldoen 

aan de eisen van de BRL 0814  ter bescherming van het oppervlak van 
het hout en binnen 6 maanden na het verlaten van de timmerfabriek op de 
bouw worden afgewerkt met minimaal 2 kwastlagen met een totale droge 
verflaagdikte van minimaal 50 µm. 
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Klasse Binnen: Houten materialen/producten die toegepast worden in een binnenklimaat 
(aan te duiden met klasse B), waarvoor de keuze van de coating vrij is. Bij 
het aanbrengen van coatings op binnendeuren of binnendeurkozijnen 
dient de verf te voldoen aan de eisen voor krasvastheid, ringvastheid, 
verfhechting, chemische resistentie en reinigbaarheid zoals opgenomen in 
de BRL2211. 

 
Voorlaksysteem: Een verfsysteem dat voldoet aan de eisen uit BRL 0817, bestaande uit 

één of meerdere lagen die industrieel (in een fabriek) worden aangebracht 
en binnen maximaal 18 maanden voor dekkende systemen en 6 maanden 
voor transparante systemen, na het verlaten van de fabriek op de bouw 
verder wordt afgewerkt met 1 kwastlaag met een totale droge laagdikte 
van minimaal 30 µm. De kleurstelling van de voorlak is nauw afgestemd 
op de kleur van de aflak die met gangbare bouwverven in de gewenste 
eindkleur, in één kwastlaag kan worden behaald. 
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3 EISEN AAN TE VERWERKEN PRODUCTEN EN/OF MATERIALEN 

3.1 ALGEMEEN 

Aan de grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) die bij de realisatie van het 
proces worden toegepast worden de volgende eisen gesteld: 
Daar waar het mogelijk is om grondstoffen te kiezen waarvoor een KOMO® regeling bestaat 
dienen deze grondstoffen te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de betreffende product 
BRL, voorbeelden hiervan zijn: 

• Grondverfsysteem moet aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 0814; 

• Voor- en Aflaksystemen moeten aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 
0817; 

• Niet- en semi-filmvormende coatings moeten aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals 
vermeld in BRL 0821; 

• Coatings voor toepassing op binnendeuren en -kozijnen dienen aantoonbaar te voldoen aan 
de eisen voor krasvastheid, ringvastheid, verfhechting, chemische resistentie en 
reinigbaarheid zoals opgenomen in BRL 2211; 

• Reparatiemiddelen moeten aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 0807; 

• Afdichtmiddelen voor het afdichten van kopshout, dienen te voldoen aan de eisen zoals 
vermeld in SKH-Publicatie 04-01; 

 
Indien voornoemde grondstoffen worden toegepast met een geldig (attest-met-)productcertificaat 
op basis van een hiervoor genoemde BRL, dan mag er van worden uitgegaan dat het materiaal 
aan de eisen voldoet. 
 
Het is niet toegestaan om het KOMO-logo en certificaatnummer te voeren indien bijvoorbeeld de 
ondergrond niet voldoet aan de eisen uit de betreffende BRL en de verfapplicatie wordt 
uitgevoerd conform BRL 0806. 
 
Bijvoorbeeld: Glaslatten die niet aantoonbaar voldoen aan de eisen uit BRL 0812 en afgewerkt 
worden met een BRL 0814 gecertificeerd systeem, mogen niet voorzien worden van een KOMO-
logo en certificaatnummer. 

3.2 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 

De toe te passen grondstoffen, materialen en halfproducten moeten worden verwerkt 
overeenkomstig de bijbehorende verwerkingsvoorschriften en/of toepassingsvoorwaarden. 

3.3 TOELATINGSONDERZOEK EN PERIODIEKE BEOORDELING 

Tijdens het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of de toegepaste grondstoffen, producten 
en/of materialen aan de geldende eisen voldoen en of deze eisen zijn opgenomen in het IKB, 
tevens wordt gecontroleerd of e.e.a. wordt toegepast in overeenstemming met de betreffende 
verwerkingsvoorschriften. 
Tijdens de periodieke beoordeling wordt gecontroleerd of de toegepaste grondstoffen, producten 
en/of materialen aan de geldende eisen voldoen, tevens wordt gecontroleerd of e.e.a. wordt 
toegepast in overeenstemming met de betreffende verwerkingsvoorschriften. 
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4 EISEN AAN HET EINDRESULTAAT VAN HET PROCES VAN UITVOERING 

In dit hoofdstuk zijn de eisen t.a.v. het eindresultaat van het realisatieproces opgenomen, 
waaraan moet worden voldaan, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan deze 
eisen wordt voldaan. 

4.1 EISEN OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT 2012/ BESLUIT BOUWWERKEN 
LEEFOMGEVING 

Op basis van deze KOMO-beoordelingsrichtlijn zijn er in relatie tot het Bouwbesluit geen eisen 
aan het eindresultaat. 

4.2 EISEN VANUIT OVERIGE WETTELIJKE REGELGEVING 

Op basis van deze KOMO-beoordelingsrichtlijn zijn er geen eisen aan het eindresultaat vanuit 
overige wettelijke regelingen. 

4.3 PRIVATE EISEN VOOR HET EINDRESULTAAT 

4.3.1 OVERZICHTSTABEL MET PRIVATE EISEN VOOR HET EINDRESULTAAT 

In de onderstaande tabel zijn de eisen t.a.v. het eindresultaat opgenomen die voor het 
uitvoeringsproces noodzakelijk en/of gewenst zijn voor de Nederlandse markt. Daarbij is de 
verwijzing opgenomen voor de bepaling en/of eis. 

 

Tabel 2. Eisen t.a.v. het eindresultaat van het uitvoeringsproces 

Omschrijving prestatie Verwijzing 

Laagdikte SKH-Publicatie 98-04; laagdikte, dient aangebracht te 
zijn conform het verwerkingsvoorschrift van de 
verfleverancier. 

Hechting SKH-Publicatie 98-04; de hechting dient maximaal 
klasse 1 te zijn. 

Geslotenheid van de verffilm SKH-Publicatie 98-04; er dient een gesloten verflaag 
geappliceerd te worden. 

SKH-Publicatie 98-04 ‘Voorwaarden en interne controles voor het industrieel afwerken van 
geveltimmerwerk met waterverdunbare verven’ 

4.3.2 GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN 

De prestaties van het eindresultaat van het proces worden mede bepaald door, dan wel kunnen 
worden beïnvloed door de wijze waarop dit wordt gebruikt en onderhouden, daarom dient de 
certificaathouder gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden op te stellen die, indien correct 
toegepast, leiden tot het behoud van de betreffende prestatie tijdens gebruik. Deze gebruiks- en 
onderhoudsvoorwaarden, dienen minimaal de volgende onderwerpen te bevatten: 
- Opslag; 
- Onderhoud; 
- Afwerking (indien van toepassing); 
- Reparaties (indien van toepassing). 

4.3.3 TOELATINGSONDERZOEK EN PERIODIEKE BEOORDELING 

Tijdens het toelatingsonderzoek en de periodieke controle wordt gecontroleerd of de aangewezen 
controles op het eindproduct zijn opgenomen in het IKB. Daarnaast wordt beoordeeld of de 
opgestelde gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, mits correct gevolgd, bijdragen aan het 
behalen en in stand blijven van de gedeclareerde prestatie van het eindresultaat. 

4.3.4 PROCESCERTIFICAAT 

Het procescertificaat geeft aan of aan de eisen wordt voldaan en de vereiste gebruiks- en 
onderhoudsvoorwaarden worden opgenomen of een verwijzing hiernaar. 
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5 EISEN AAN HET PROCES VAN UITVOERING 

5.1 EISEN T.A.V. DE UITVOERING VAN HET PROCES 

5.1.1 ALGEMENE EISEN T.A.V. UITVOERING 

Ten behoeve van een uniforme uitvoering van processen, past de certificaathouder beschreven 
werkmethoden en –instructies toe. Deze werkmethoden en -instructies worden, voor zover 
noodzakelijk, project specifiek uitgewerkt. Ten behoeve van de aantoonbaarheid van beheerst 
procesverloop, worden passende registraties bijgehouden.  

5.1.2 PERSONELE BEZETTING 

Per project/opdracht dient geregistreerd te worden welke medewerkers worden ingezet. 

5.1.3 REGISTRATIE T.A.V. DE UITVOERING VAN HET PROCES 

Per project/opdracht worden minimaal de volgende parameters geregistreerd: 
- Toegepaste verf; 
- Ondergrond waarop is geappliceerd; 
- Applicatie condities (temperatuur, RV, (door)droogtijden); 
- Natte laagdikte. 

5.2 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN (VÓÓR AANVANG VERFAPPLICATIE) 

5.2.1 PROCESPARAMETERS/APPLICATIECONDITIES 

De procescondities moeten aan de eisen overeenkomstig voorgeschreven kritische 
procesparameters van de BRL 0814 en/of BRL 0817 voldoen. Indien het applicatiebedrijf niet de 
geëiste kritische procesparameters van de verfproducent kan volgen dient het applicatiebedrijf 
conform SKH-Publicatie 06-03 aan te tonen dat het verfsysteem voldoet aan de gestelde eisen. 
Deze condities dienen gedurende het applicatieproces te worden gehandhaafd en geregistreerd. 
 
De procesparameters/applicatiecondities voor een grondverfsysteem dat wordt aangebracht op 
het te coaten materiaal zijn opgenomen in het verwerkingsvoorschrift van de coatingleverancier. 
Het grondverfsysteem dient daarbij te voldoen aan de eisen uit de BRL 0814. In het KOMO® 
productcertificaat van de desbetreffende coatingleverancier zijn indien van toepassing deze 
procesparameters/applicatiecondities opgenomen (klasse B, zoals omschreven in 1.2 en 1.7). 
De procesparameters/applicatiecondities voor een voorlak- dan wel aflaksysteem dat wordt 
aangebracht op het te coaten materiaal zijn opgenomen in het verwerkingsvoorschrift van de 
coatingleverancier. Het voorlak- dan wel aflaksysteem dient daarbij te voldoen aan de eisen uit 
de BRL 0817. In het KOMO® productcertificaat van de desbetreffende coatingleverancier zijn 
indien van toepassing deze procesparameters/applicatiecondities opgenomen (klasse A, zoals 
omschreven in 1.2 en 1.7). 
De procesparameters/applicatiecondities voor een niet- dan wel semi-filmvormende coating die 
wordt aangebracht op het te coaten materiaal zijn opgenomen in het verwerkingsvoorschrift van 
de coatingleverancier. De niet- dan wel semi-filmvormende coating dient daarbij te voldoen aan 
de eisen uit de BRL 0821. In het KOMO® productcertificaat van de desbetreffende 
coatingleverancier zijn indien van toepassing deze procesparameters/applicatiecondities 
opgenomen (klasse C, zoals omschreven in 1.2 en 1.7). 
De procesparameters/applicatiecondities voor een verf toegepast in een binnenklimaat die wordt 
aangebracht op het te coaten materiaal zijn opgenomen in het verwerkingsvoorschrift van de 
coatingleverancier. De verf toegepast in een binnenklimaat dient daarbij te voldoen aan de eisen 
uit de BRL 2211 indien toegepast op binnen deuren en/of kozijnen. (klasse Binnen, zoals 
omschreven in 1.2 en 1.7). 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Gecontroleerd wordt of kan worden voldaan aan de gestelde applicatiecondities (temperatuur, 
relatieve luchtvochtigheid, luchtverplaatsing, eventuele flash off zone, droogtijden, te appliceren 
laagdiktes en homogeniteit van de laagdikte). 
 
Procescertificaat 
Het procescertificaat vermeldt de gecontroleerde applicatie parameters 
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5.2.2 APPLICATIE-APPARATUUR 

De apparatuur dient te worden gecontroleerd op het goed functioneren. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Er dient een periodieke controle opgenomen te zijn in het IKB waarbij het goed functioneren van 
de applicatie apparatuur wordt gecontroleerd.  

5.2.3 TE COATEN GRONDSTOFFEN, PRODUCTEN EN/OF MATERIALEN (INCL. 
HALFPRODUCTEN) 

De grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) moeten alvorens te worden 
gecoat, worden beoordeeld op: 

• overeenkomstigheid met de opdracht 

• de geschiktheid als ondergrond voor de aan te brengen coating:  
o afdichten kopshout (5.2.4); 
o de mogelijkheid een gesloten coatinglaag aan te brengen (denk aan vuil, 

ruwheid, opharing); 
o beschadigingen; 
o gebreken; 
o het vochtgehalte voor houtachtige plaatmaterialen: maximaal 12%; 
o het vochtgehalte voor houtsoorten gebruikt voor gevelelementen 

overeenkomstig SKH-Publicatie 99-05 ‘‘Goedgekeurde houtsoorten voor de 
toepassing in houten gevelelementen’.  

o een oppervlaktetemperatuur van ten minste 15°C. 
 

• de geschiktheid als grondstof, product en/of materiaal voor zijn beoogde toepassing. 
o Triplex moet aantoonbaar voldoen aan de eisen in BRL 1705. Indien materiaal 

wordt toegepast met een geldig (attest-met-)productcertificaat op basis van deze 
BRL, dan mag er van worden uitgegaan dat het materiaal aan de eisen voldoet; 

o De houtsoort dient bij toepassing in gevelelementen voor te komen op SKH-
Publicatie 99-05,  

o Geprofileerde onderdelen, zoals glaslatten, neuslatten en profielen moeten 
aantoonbaar voldoen aan de eisen in BRL 0812. Indien materiaal wordt 
toegepast met een geldig (attest-met-)productcertificaat op basis van deze BRL, 
dan mag er van worden uitgegaan dat het materiaal aan de eisen voldoet.  

 
 ; 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Gecontroleerd wordt of voor applicatie van de coating bovenstaande onderwerpen zijn 
gecontroleerd 
 
Procescertificaat 
Het procescertificaat vermeld de onderwerpen welke voor applicatie zijn gecontroleerd door de 
certificaathouder. 

5.2.4 VOORBEHANDELING KOPSHOUT 

Kopshout van kozijnen, deuren en de randen van houtachtige plaatmaterialen bestemd voor 
toepassing in een buitenklimaat dienen vóór de applicatie van de coatinglaag te worden 
behandeld met een afdichtmiddel zoals is opgenomen in SKH -Publicatie 07-01.  
In de opdrachtbevestiging of contract van de applicateur dient te zijn opgenomen wie 
verantwoordelijk is voor het afdichten van het kopshout. Verdraagzaamheid van producten dient 
door de applicateur te worden aangetoond. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Gecontroleerd wordt of voldaan wordt aan de gestelde eisen. 

5.3 NABEHANDELING, VERPAKKING EN OPSLAG 

5.3.1 NABEHANDELING 

Eventuele, als gevolg van intern transport ontstane beschadigingen aan reeds geappliceerde 
materialen dienen te worden gerepareerd met een middel dat voldoet aan de eisen uit BRL 0807. 
De verdraagzaamheid moet worden gecontroleerd conform SKH-Publicatie 98-04.  
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Het reparatiemiddel dient volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier aangebracht te 
worden. 
Onafhankelijk van het type reparatiemiddel moet het voorgeschreven coatingsysteem in de juiste 
laagdikte op de reparatieplek worden aangebracht. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Gecontroleerd wordt of voldaan wordt aan de gestelde eisen. 

5.3.2 BESCHADIGING VAN COATING (WAARONDER VERKLEVING) 

De certificaathouder heeft maatregelen genomen die er toe leiden dat elementen geen schade 
door verpakking en/of stapelen ondervinden tijdens opslag en transport 

 
Zo lang de te coaten materialen nog niet van het voor de aflevering vereiste verfsysteem zijn 
voorzien, moeten opslag en transport binnen in een droge ruimte plaatsvinden. Deze ruimte moet 
zodanig geconditioneerd zijn dat het hout  vochtgehalte onveranderd blijft . Productie, intern 
transport, opslag en transport naar de afnemers moeten op zodanige wijze beheerst plaatsvinden 
dat de meegegeven eigenschappen behouden blijven. Het transport moet zodanig plaatsvinden 
dat er geen beschadiging of blijvende vormveranderingen kunnen optreden. Het gecoate 
materiaal dat beschermd is met eerder genoemde oppervlaktebehandeling mag buiten overdekt 
worden opgeslagen, waarbij de onderkant van de elementen vrij moet zijn van de ondergrond, 
zodat geen contact mogelijk is met water (circa 0,1 m bij verharde ondergrond en 0,3 m bij 
onverharde ondergrond). Voorts moet het gecoate materiaal zijdelings tegen zon, regen- of 
sneeuwval worden beschermd. Indien het gecoate materiaal onder zeilen wordt opgeslagen, 
geldt als aanvullende voorwaarde dat tussen de zeilen en het gecoate materiaal een zodanige 
ruimte aanwezig moet zijn, dat natuurlijke droging van het gecoate materiaal mogelijk is. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Gecontroleerd wordt of voldaan wordt aan de gestelde eisen. 

5.3.3 MEE TE VERSTUREN DOCUMENTEN 

Het applicatiebedrijf stuurt  naaste de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden (zie 4.3.2) met de 
afleverbon mee het spuitrapport en de gegevens van het verwerkte verfsysteem met de 
vermelding van het afwerkniveau. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Gecontroleerd wordt of voldaan wordt aan de gestelde eisen 

5.4 EISEN T.A.V. HET PERSONEEL DAT MET DE UITVOERING IS BELAST 

Het personeel dat belast is met de uitvoering van het proces moet aantoonbaar beschikken over 
de vereiste kennis, vakbekwaamheid en competenties ten aanzien van: 

• Het proces van uitvoering; 

• De ten aanzien van de interne procesbewaking en -controle geldende eisen; 

• De registratie van de relevante procesparameters om normconforme uitvoering aan te tonen; 

• De ten aanzien van het proces van uitvoering geldende veiligheidsvoorschriften; 

• De eisen waaraan de te verwerken materialen moeten voldoen; 

• Het transporteren, opslaan en verwerken van de benodigde materialen; 

• Het voor het proces van uitvoering benodigde materieel. 
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6 EISEN AAN CERTIFICAATHOUDER EN HET KWALITEITSSYSTEEM  

6.1 ALGEMEEN  

De directie van de KOMO-certificaathouder is te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van het proces van uitvoering, de operationaliteit van het kwaliteitssysteem, de interne 
kwaliteitsbewaking en de prestatie van het eindresultaat. De interne kwaliteitsbewaking 
moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in dit hoofdstuk. 

6.2 EISEN AAN DE KOMO-CERTIFICAATHOUDER  

6.2.1 EISEN I.V.M. DE UITVOERING VAN PROCESSEN 

Nadat een aanvrager het certificaat heeft verkregen dient deze alle werkzaamheden t.a.v. 
verfapplicatie op hout en plaatmaterialen aantoonbaar conform alle eisen in deze KOMO-
beoordelingsrichtlijn uit te voeren. In de contractstukken t.a.v. uitvoering van verfapplicatie op 
hout en plaatmaterialen moet worden vermeld: 
 
Uitvoering onder KOMO-procescertificaat «KV-nummer» 
 
In die gevallen waarin een KOMO-certificaathouder en opdrachtgever overeen komen dat 
het proces niet zal worden uitgevoerd conform deze KOMO-beoordelingsrichtlijn c.q. onder 
KOMO-procescertificaat, moet dit blijken uit een expliciete vermelding in de opgestelde 
overeenkomst tussen de KOMO-certificaathouder en zijn opdrachtgever. 

6.3 KWALITEITSSYSTEEM  

Het kwaliteitssysteem moet toegesneden zijn op de processen en het toepassingsgebied 
zoals vastgelegd in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn. 
Het kwaliteitssysteem van een KOMO-certificaathouder moet zijn vastgelegd in een 
kwaliteitshandhoek dat ten minste de volgende elementen bevat: 

• De procedures voor het beheer van de kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsregistraties; 

• De behandeling van klachten; 

• De procedure voor het kwalificeren van medewerkers voor specifieke functies; 

• De beschreven uitvoeringsvoorschriften, werkmethoden en werkinstructies; 

• De beschreven van toepassing zijnde veiligheidsinstructies; 

• De procedures voor afhandeling van afwijkingen en opvolging van corrigerende 
maatregelen; 

• Het schema van interne kwaliteitsbewaking (conform par. 6.3.2). 

6.3.1 KWALITEITSHANDBOEK 

Het kwaliteitssysteem moet toegesneden zijn op de processen en het toepassingsgebied zoals 
vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn. 
Het kwaliteitssysteem van een certificaathouder moet zijn vastgelegd in een kwaliteitshandhoek 
dat ten minste de volgende elementen bevat:  

• Het schema van interne kwaliteitsbewaking, inclusief ingangscontrole, procescontrole en 
eindcontrole (conform §6.3.2); 

• De wijze waarop productie-, meet- en testmiddelen worden beheerd; 

• De behandeling van klachten; 

• De maatregelen in geval van niet-overeenkomstige producten; 

• De procedure voor afhandeling van afwijkingen en het treffen van herstel- en corrigerende 
maatregelen; 

• De beschreven werkmethoden en –instructies; 

• De beschreven van toepassing zijnde veiligheidsinstructies; 

• Het beheer van de kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsregistraties. 
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6.3.2 ALGEMENE EISEN AAN HET SCHEMA VAN INTERNE KWALITEITSBEWAKING  

Een KOMO-certificaathouder moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne 
kwaliteitsbewaking (IKB-schema) waarin tenminste het volgende aantoonbaar is vastgelegd: 

• Op welke aspecten door de organisatie van de KOMO-certificaathouder, of een  daarvoor 
door hem ingehuurde externe organisatie, controles worden uitgevoerd, waaronder in elk 
geval: 
o een ingangscontrole op de materialen en hulpmiddelen, zie hoofdstuk 3; 
o controles op het uitvoeringsproces en op de uitgevoerde werkzaamheden, zie hoofdstuk 

4 en 5;  
o de controle op de meetapparatuur. 

• Volgens welke methoden deze controles plaats vinden en welke apparatuur daarvoor moet 
worden gebruikt; 

• Hoe vaak deze controles worden uitgevoerd; 

• De wijze waarop de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard; 

• Identificatie en naspeurbaarheid van werken; 

• Instructies voor de verfapplicatie op hout en plaatmaterialen. 
De interne kwaliteitsbewaking dient de KOMO-certificaathouder in staat te stellen om bij 
voortduring aan te tonen dat aan de in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn gestelde eisen wordt 
voldaan. 

6.3.3 INKOOP EN UITBESTEDING  

Een KOMO-certificaathouder dient te beschikken over beschreven procedures met 
betrekking tot: 
▪ De (ingangs-)controle van ingekochte producten of diensten die voor het proces van 

belang zijn. 
Indien en voor zover bij de processen onderaannemers worden ingeschakeld dient een 
KOMO-certificaathouder generiek, dan wel op projectniveau te beschrijven hoe wordt 
gewaarborgd dat deze onderaannemer(s) de desbetreffende werkzaamheden uitvoeren 
conform het kwaliteitssysteem van de KOMO-certificaathouder. 
 
Grondstoffen, halfproducten, etc., waarvoor verwezen is naar een andere beoordelingsrichtlijn, 
moeten aan de eisen van desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. De ontvangen goederen 
moeten volgens het IKB schema gecontroleerd worden. 

6.3.4 OPSLAG VAN PRODUCTEN EN MATERIALEN  

Voor de producten en materialen die voor het proces noodzakelijk zijn en daarvoor in 
voorraad worden gehouden dient bij levering nagegaan te worden of deze voldoen aan de 
te stellen eisen. Deze producten en materialen dienen te worden opgeslagen volgens de 
daarvoor geldende eisen. Deze opslag dient zodanig te worden uitgevoerd dat de 
productkenmerken niet nadelig worden beïnvloed. 
Te verwerken producten, materialen en hulpmiddelen, waarvan tijdens levering en opslag blijkt 
dat zij niet aan de eisen voldoen, moeten als zodanig herkenbaar zijn. Zo nodig moeten 
corrigerende maatregelen worden genomen. 

6.3.5 BEHEERSING VAN LABORATORIUM- EN MEETAPPARATUUR  

De certificaathouder dient te beschikken over geschikte meetapparatuur om de droge- en natte 
verflaagdikte, geslotenheid van de verffilm, de hechting van de verf en de applicatie condities te 
kunnen controleren. 
De betreffende laboratorium- en meetapparatuur dienen voorzien te zijn van een identificatie 
waarmee de kalibratiestatus te bepalen is. 
Wanneer nodig dient de laboratorium- en meetapparatuur met gespecificeerde tussenpozen te 
zijn gekalibreerd. De certificaathouder dient de resultaten van de uitgevoerde kalibraties te 
registreren. 
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6.3.6 MAATREGELEN BIJ NIET-OVEREENKOMSTIGE PROCESSEN 

Indien uit de resultaten van de interne kwaliteitscontroles blijkt dat de werkzaamheden voor 
een bepaald project niet voldoen aan de gestelde eisen dient: 
▪ Nagegaan te worden op welke wijze het eindresultaat alsnog aan de eisen kan gaan 

voldoen; 
▪ Nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nodig, de werkwijze te worden aangepast 

om vergelijkbare onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen; 
▪ Geregistreerd te worden welke afwijkingen geconstateerd zijn en welke corrigerende of 

aanvullende maatregelen getroffen zijn. 
 
Indien de hiervoor bedoelde onvolkomenheden pas aan het licht komen als het project al is 
afgerond, dient ook de opdrachtgever hierover te worden geïnformeerd en wordt deze 
betrokken bij de te zetten vervolgstappen. 
 
Producten of onderdelen van producten waarvan tijdens het uitvoeringsproces blijkt dat zij niet 
aan de eisen voldoen, moeten als zodanig herkenbaar zijn. 

6.3.7 KLACHTENBEHANDELING 

Een KOMO-certificaathouder dient te beschikken over een procedure voor de behandeling 
van klachten in relatie tot het geleverde werk. 
In deze procedure dient ten minste geregeld te zijn: 
▪ Wie de verantwoordelijke functionarissen zijn voor de beoordeling en behandeling van 

klachten; 
▪ De registratie van klachten en het bijbehorende opvolgings- en afhandelingstraject; 
▪ De beoogde opvolgings- en afhandelingstermijnen; 
▪ Het adequaat informeren van de klager; 
▪ Het treffen van herstel- en corrigerende maatregelen naar aanleiding van klachten. 

6.3.8 BEHEERDER KWALITEITSSYSTEEM 

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het 
beheer van en verantwoordelijk is voor het functioneren van de interne kwaliteitsbewaking. 
Deze functionaris dient over het functioneren van de interne kwaliteitsbewaking direct te 
rapporteren aan de directie. Deze functionaris beschikt daartoe over passende 
bevoegdheden. 

6.3.9 BEHEER VAN DOCUMENTEN EN REGISTRATIES 

Een KOMO-certificaathouder draagt er zorg voor dat: 
▪ De actuele versies van de kwaliteitsdocumenten beschikbaar zijn voor alle medewerkers die 

deze nodig hebben en op de plaatsen waar deze worden gebruikt. Dat geldt ook voor 
project- en/of proces specifieke handleidingen en montage-instructies; 

▪ De opgestelde procedures en instructies, bedoeld in par. 6.3.1, regelmatig worden 
beoordeeld en waar nodig geactualiseerd en bij voortduring effectief zijn geïmplementeerd;  

▪ Nieuwe en gewijzigde kwaliteitsdocumenten worden geautoriseerd en vrijgegeven voor 
gebruik door een aangewezen verantwoordelijke; 

▪ De vervallen kwaliteitsdocumenten ten minste 10 jaar worden bewaard; 
▪ De gerealiseerde registraties die relevant zijn voor de aantoonbaarheid van het conform 

deze KOMO-beoordelingsrichtlijn beheerst verloop van processen en overig normconform 
handelen, correct geïdentificeerd, leesbaar en traceerbaar zijn. 

 
De in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn bedoelde projectdocumenten en -registraties 
worden voor de duur van ten minste 10 jaren bewaard of zoveel langer als uit jurisprudentie blijkt 
. 

6.4 TIJDELIJK GEEN UITVOERING  

In het geval (tijdelijk) geen processen worden uitgevoerd kan bij een stop langer dan 12 
maanden, op verzoek van de KOMO-certificaathouder, de geldigheid van het KOMO-
procescertificaat (tijdelijk) worden opgeschort. Een dergelijke opschorting kan door de certificatie-
instelling voor in totaal maximaal 1 jaar worden verleend. Een opschorting kan door de certificatie 
instelling worden verlengd onder voorwaarde dat de totale duur van opschorting niet meer is dan 
2 jaar. Nadat de opschorting is verleend kan een KOMO-certificaathouder verzoeken om zijn 
opschorting eerder te beëindigen. 
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Bij een opschortingsperiode langer dan 1 jaar dient voorafgaand aan de hervatting van onder 
KOMO-procescertificaat uit te voeren processen middels een extra beoordeling te worden 
nagegaan of nog aan alle eisen in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn wordt voldaan en de 
opgeschorte status kan worden omgezet naar een geldige status. Bij een opschorting langer dan 
2 jaar zal de certificatie instelling het procescertificaat moeten intrekken. 
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7 EISEN AAN HET TOELATINGSONDERZOEK EN DE PERIODIEKE BEOORDELINGEN 

7.1 ALGEMEEN 

Ten behoeve van het verlenen van het KOMO-procescertificaat voert de certificatie-instelling een 
toelatingsonderzoek uit. Na afgifte van het KOMO-procescertificaat voert de certificatie-instelling 
periodieke beoordelingen uit. 

7.2 TOELATINGSONDERZOEK 

De aanvrager van het KOMO-procescertificaat geeft aan welke processen moeten worden 
opgenomen in het af te geven procescertificaat. De aanvrager verstrekt alle relevante gegevens 
met betrekking tot deze processen ten behoeve van het opstellen van de processpecificatie en de 
verklaring over het eindresultaat van de processen, zoals die zullen worden opgenomen in het af 
te geven procescertificaat. 
Ten behoeve van het verlenen van het procescertificaat voert de certificatie-instelling een 
toelatingsonderzoek uit in het kader waarvan: 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de aanvrager in staat is om d.m.v. zijn 
kwaliteitssysteem bij voortduring te waarborgen dat het proces van uitvoering, alsmede het 
eindresultaat bij oplevering voldoen aan de eisen zoals deze in hoofdstukken 3, 4 en 5 in 
deze BRL zijn vastgelegd. Beoordeling van het realisatieproces en van het eindresultaat 
daarvan maken hiervan deel uit. 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de operationele systematiek van kwaliteitsborging 
voldoet aan de eisen in hoofdstuk 6 van deze BRL. 

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten t.a.v. het realisatieproces, 
het eindresultaat daarvan en/of interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten 
voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. 

 

Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het KOMO-

procescertificaat, al dan kan worden verleend. 

7.3 AARD EN FREQUENTIE VAN DE PERIODIEKE BEOORDELINGEN 

De certificatie-instelling voert, onaangekondigd, vier keer per jaar periodieke beoordelingen uit bij 
de KOMO-certificaathouder op de naleving van zijn verplichtingen. Bij bedrijven die ISO 9001 
gecertificeerd zijn, door een certificatie-instelling die geaccrediteerd is door de Raad voor 
Accreditatie en in de scope de applicatie van coatings hebben staan worden drie keer per jaar 
periodieke beoordelingen uitgevoerd.  
Over aanpassing van de aan te houden beoordelingsfrequentie beslist het College van 
Deskundigen. 
 
De beoordelingen zullen in ieder geval betrekking hebben op: 
▪ Beoordeling van de blijvende en effectieve toepassing van het kwaliteitssysteem; 
▪ De interne kwaliteitsbeoordelingen van de KOMO-certificaathouder; 
▪ De resultaten van de uitgevoerde beoordelingen; 
▪ Het voorbereidingsproces; 
▪ Voor zover van toepassing, metingen in het proces; 
▪ Voor zover van toepassing, metingen aan/van het eindresultaat; 
▪ Kwalificatie van medewerkers; 
▪ De naleving van de vereiste procedures. 

De bevindingen van elke uitgevoerde beoordeling zullen door de certificatie-instelling 
naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport. 

 
Het land van de aanvrager dient in het algemeen veilig te zijn t.b.v. beoordelingsbezoeken door 
de certificatie-instelling. 

7.4 SANCTIEBELEID 

Het sanctiebeleid (de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen) 
dient te zijn vastgelegd in een procedure van de certificatie-instelling of in een daartoe separaat 
opgesteld document. 
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8 EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

8.1 ALGEMEEN 

De certificatie-instelling moet beschikken over een procedure . waarin de algemene regels zijn 
vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit de algemene regels voor 
het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: 

• de wijze waarop aanvragers worden geïnformeerd over de behandeling van een 
aanvraag; 

• de uitvoering van het onderzoek; 

• de beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek; 

• de algemene regels ten aanzien van de uitvoering van beoordelingen en de daarbij 
gehanteerde beoordelingsaspecten; 

• de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 

• de regels bij beëindiging van een certificaat; 

• de mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de 
certificatie-instelling. 

8.2 CERTIFICATIEPERSONEEL 

Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

• Controleur: belast met de uitvoering van de externe beoordeling; 

• Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de 
beoordeling van de rapporten van keurmeesters/ laboranten; 

• Beoordelaar: de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; 
beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen; 

• Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 
toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde 
beoordelingen. 

8.2.1 KWALIFICATIE-EISEN 

Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het 
uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring 
gelden de volgende kwalificatie-eisen: 
 

Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring 

Controleur 
Uitvoerder 
vooronderzoek 

MBO-niveau 
 

-  Productie en toepassing van applicatie of 
 gelijkwaardig 
-  Opleiding auditor ISO 9001 
-  Tweejarige ervaring in de houtindustrie of 
 daaraan gelijkwaardig 

Beoordelaar HBO-niveau -  Bouwkundige opleiding of gelijkwaardig 
- Productie en toepassing applicatie van verf 
- Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend niveau 
 in de houtindustrie of daaraan gelijkwaardig. 

Beslisser HBO-niveau 
 

-  Managementervaring of gelijkwaardig 
-  Certificatie of gelijkwaardig 
-  Accreditatiecriteria of gelijkwaardig 
-  Kennis van relevante certificatiesystematiek 

 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en 
ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende 
criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 

8.2.2 KWALIFICATIE CERTIFICATIEPERSONEEL 

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van kennis en kunde 
aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet 
dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
De bevoegdheid t.a.v. kwalificeren moet in het kwaliteitsproces van de certificatie-instelling zijn 
vastgelegd. 
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8.3 DOSSIER TOELATINGSONDERZOEK EN PERIODIEKE BEOORDELINGEN 

De certificatie-instelling legt de bevindingen van haar toelatingsonderzoek en periodieke 
beoordelingen vast in een dossier. Een dossier moet aan de volgende eisen voldoen: 
• Volledigheid; het dossier doet een uitspraak over het voldoen aan de in deze KOMO-
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. 
• Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten 
traceerbaar zijn vastgelegd. 

8.4 BESLISSINGEN OVER HET KOMO-PROCESCERTIFICAAT 

De resultaten van toelatingsonderzoeken en periodieke beoordelingen moeten worden 
beoordeeld door een daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek 
betrokken is geweest en op basis daarvan wordt door deze besloten of het KOMO-
procescertificaat kan worden verleend of dat de oplegging van sancties en/of het schorsen of 
intrekken van het KOMO-procescertificaat is vereist. 
De beslissing over de verlening van een KOMO-procescertificaat of over de oplegging van 
maatregelen t.a.v. van het KOMO-procescertificaat moet zijn gebaseerd op de in het 
dossier vastgelegde bevindingen. Deze beslissingen moeten plaats vinden door een daartoe 
gekwalificeerde beslisser en die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is geweest. De 
beslissing moet traceerbaar worden vastgelegd. 

8.5 RAPPORTAGE AAN COLLEGE VAN DESKUNDIGEN 

Over de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan t.a.v. de KOMO-
procescertificaten op basis van deze KOMO-beoordelingsrichtlijn wordt door de certificatie-
instellingen tenminste jaarlijks gerapporteerd aan het College van Deskundigen. In deze 
rapportage moeten geanonimiseerd de volgende onderwerpen aan de orde komen: 
▪ Mutaties in aantal kwaliteitsverklaringen (nieuw/vervallen); 
▪ Aantal uitgevoerde beoordelingen relatie tot de vastgestelde frequentie; 
▪ Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken; 
▪ Resultaten van de beoordelingen; 
▪ Opgelegde maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; 
▪ Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde processen. 

8.6 INTERPRETATIE VAN EISEN 

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van de in KOMO-deze beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. Dit interpretatiedocument is 
beschikbaar voor/bij de leden van het CvD en de certificatie-instellingen die op basis van deze 
KOMO-beoordelingsrichtlijn actief zijn en wordt, indien van toepassing, gepubliceerd op de 
website van de schemabeheerder die deze beoordelingsrichtlijn heeft opgesteld.  
Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn is verplicht de daarin 
vastgelegde interpretaties te hanteren. 
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9 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

9.1 PUBLIEKRECHTELIJKE REGELGEVING 

Er is geen publiekrechtelijke regelgeving van toepassing. 

9.2 NORMATIEVE DOCUMENTEN 

NEN-EN-ISO 9001:2015   Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen 
 

BRL 0801: 2019  Houten gevelelementen 
BRL 0803: 2021  Houten buitendeuren 
BRL 0807: 2019  Vulmiddelen voor hout 
BRL 0814: 2016  Filmvormende coatings voor toepassing op hout 
BRL 0817: 2019  Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout 
BRL 0821: 2012  Niet- en Semi- Filmvormende coatings op niet en maatvast  
  hout 
BRL 2211: 2011+WB:2016 Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen 
 
SKH-Publicatie 98-04: 2017 Voorwaarden voor het afwerken van geveltimmerwerk met 
  watergedragen verven in de timmerindustrie 
SKH-Publicatie 07-01: 2021 Overzicht van toegelaten afdichtmiddelen voor de timmerindustrie 
SKH- Publicatie 99- 05:2018 Lijst van goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in houten 

gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) met de bijlage 
Kwaliteitseisen Hout   

SKH-Publicatie 06-03: 2019 Protocol Afwerken houten gevelelementen en houten 
buitendeuren op basis van prestatie-eisen 


