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VOORWOORD 

 

Deze KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld in samenwerking met de 
begeleidingscommissie “Hout- en natuurvezel-kunststof-composiet halffabricaten in exterieur en 
interieur toepassingen”. Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld door het College van Deskundigen 
van SKH waarin belanghebbende partijen op het gebied van deze beoordelingsrichtlijn zijn 
vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt zo nodig deze 
beoordelingsrichtlijn bij. Waar in deze beoordelingsrichtlijn sprake is van “College van Deskundigen” of 
CvD is daarmee bovengenoemd college bedoeld. 
 

Deze KOMO-beoordelingsrichtlijn zal worden gehanteerd door certificerende 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-productcertificaat 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-productcertificaat op basis van 
deze BRL; 

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

 
Deze beoordelingsrichtlijn is gewijzigd vanwege aanpassing aan herziene normen na reactiveren. 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de beoordelingsrichtlijn BRL 0825 “Hout- en natuurvezel-
kunststof-composiet halffabricaten in exterieur en interieur toepassingen” d.d. 18-05-2015. 
 
 
 
 
 
Uitgever: 
Certificatie-instelling SKH 
Postbus 159 
6700 AD Wageningen 
Telefoon (0317) 45 34 25 
E-mail mail@skh.nl 
Website http://www.skh.nl 
 
 
 
Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is 
mogen de uitspraken in het op basis van deze beoordelingsrichtlijn afgegeven KOMO® 

Productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of 
ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring. 
 
© 2019 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 SKH. 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 

 Inleiding 
Op basis van de voorschriften in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn wordt een KOMO-
productcertificaat afgegeven voor hout- en natuurvezel-kunststof-composiet halffabricaten in 

exterieur en interieur toepassingen. Met dit KOMO-productcertificaat kan de KOMO-
certificaathouder aan zijn opdrachtgevers aantonen dat een deskundige onafhankelijke 
organisatie toeziet op het productieproces van de certificaathouder, de kwaliteit van het 
product en de kwaliteitsborging daarvan. Hierdoor mag ervan uitgegaan worden dat het 
product voldoet aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde kwaliteitseisen. 
 

De in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn vastgestelde eisen voor certificatie worden door de 
certificatie-instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, dan 
wel die 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-productcertificaat voor “Hout- en natuurvezel-
kunststof-composiet halffabricaten in exterieur en interieur toepassingen”. 
 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie-
instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, 
zoals vastgelegd in hun procedures voor certificatie. 

 Onderwerp en toepassingsgebied 
De voorliggende beoordelingsrichtlijn (BRL) en het KOMO-productcertificaat hebben 
betrekking op hout- en natuurvezel-kunststof-composiet halffabricaten in exterieur en 
interieur toepassing. 
  
De beoordelingsrichtlijn omschrijft de eisen die gesteld worden aan de vervaardiging, 
productkenmerken en controle van hout- en natuurvezel-kunststof-composietmateriaal. 

Onder het KOMO-productcertificaat valt het hout- en natuurvezel-kunststof-
composietmateriaal als halffabricaat of halfproduct. 
 
De beproevingsmethoden c.q. toetsingsmethoden zijn expliciet vermeld dan wel aangeduid 
door een verwijzing naar een bijlage, norm of ander aangewezen document. 
 
Het halffabricaat kan op verschillende manieren zijn samengesteld met hout- of andere 
natuurvezels en een thermoplastische kunststof als twee van de (belangrijkste) 
componenten. De eisen gesteld aan de productkenmerken in deze BRL hebben betrekking 
op de productkenmerken als grondstof/halffabricaat voor verschillende eindproducten in 
exterieur- en interieurtoepassingen (verschillende gebruiksklassen volgens NEN-EN 335). 
 
Onder hout- en natuurvezel-kunststof-composiet (HKC) materialen wordt onder de 

geldigheid van dit KOMO-productcertificaat verstaan: samengesteld materiaal van 
houtachtige vezels gemengd met kunststof en hulpstoffen vormgegeven door middel van 
een extrusieproces (zoals bijvoorbeeld profielen voor het vervaardigen van kozijnen en het 
samenstellen van gevels en/of gevelelementen). 
 

Het KOMO-productcertificaat heeft betrekking op materialen samengesteld met 
thermoplastische- en thermohardende kunststoffen. Onder kunststoffen worden zowel 
aardolie gebaseerde kunststoffen alsmede bio-kunststoffen en bio-plastics verstaan. 
Onder houtachtige vezels worden verstaan houtvezels (van bomen), houtmeel of 
houtspaanders, alsmede overige houtachtige vezels zoals vlas, hennep, etc., alsmede 
houtachtige- en plantaardige vezels afkomstig van (rest) landbouwgewassen zoals 
rijsthulzen, zonnebloemhulzen, etc. Houtachtige vezels worden aangeduid met ligno-
cellulose materialen. Voor de code die gehanteerd wordt om aan te geven om welk type 
ligno-cellulose materiaal ( hout, bamboe, vlas, hennep,…) het gaat, wordt uitgegaan van de 
codering weergegeven in tabel 12 van NEN-EN 15534-4. 
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Onder hulpstoffen wordt verstaan: additieven (zoals couplingsagents, kleurstoffen en 
pigmenten), vulstoffen en vloeigedrag beïnvloedende hulpstoffen zoals kalk, klei, etc. 
 

Het KOMO-productcertificaat heeft betrekking op samengestelde materialen van een 
kunststof gebaseerde compound met minimaal 15% natuurlijke ligno-cellulose materialen. 
 
Indien het hout- en natuurvezel-kunststof-composiet halffabricaat voldoet aan (een deel van) 
de eisen te stellen aan de productkenmerken zoals opgenomen in deze BRL voor de 
toepassing in een eindproduct, dan dient de verwerker van het hout- en natuurvezel-
kunststof-composiet halffabricaat separaat van deze BRL, zelf aan te tonen dat het 
eindproduct voldoet aan de daaraan gestelde eisen zoals vermeld in voor dat eindproduct 
geldende normen en/of beoordelingsrichtlijnen (BRL). 
 

Het KOMO-productcertificaat heeft betrekking op hout- en natuurvezel-kunststof-composiet 
halfproducten, bedoeld te worden toegepast in producten voor niet-constructieve 
bouwkundige alsmede niet-bouwkundige toepassingen in o.a. de bouw, de grond-, weg- en 
waterbouw (GWW), alsmede in de timmer-, de meubel- en de verpakkingsindustrie. 
Profielen als gereed eindproduct, aan te brengen als afwerkingsmateriaal voor gevels en 
(buiten)vloeren, vallen buiten deze BRL, hiervoor is een andere BRL (0824) beschikbaar. 
Halffabricaten waarvan de eindtoepassing niet bekend is kunnen wel onder deze BRL 0825 
vallen, waarbij de geschiktheid voor bepaalde gebruiksklassen volgens NEN-EN 335 moet 
worden aangetoond. 

In het KOMO-productcertificaat zal zo nodig het toepassingsgebied nader worden 
omschreven, inclusief eventuele beperkingen en/of toepassingsvoorwaarden. 
 
De halffabricaten kunnen worden verwerkt tot eindproduct voor verschillende 
toepassingsgebieden bijvoorbeeld: 

• Niet-constructieve bouwkundige toepassingen: stapelelementen (zoals 
sandwichpanelen), (dragende) veranda’s, achterconstructies; 

• Niet-constructieve bouwkundige toepassingen: boeidelen, daklijsten, regels, 
kozijnen/dorpels; 

• Niet-bouwkundige toepasssingen: tuinhuisjes, bergingen, dierenverblijven, 
schuttingen, schuttingpalen, pergola’s, plantenbakken; 

• Toepassingen in de GWW: beloopbare delen toegepast in vlonders, steigers, loop- 
en brugdekken, brugliggers, brug staanders, beschoeiingen en damwanden. 

 
Ten behoeve van de leesbaarheid wordt in deze BRL gesproken over hout- en natuurvezel-
kunststof-composiet (HKC) waarmee een samengesteld halffabricaat wordt bedoeld van een 
kunststof compound met hout en/of overige ligno-cellulose materialen. 

 Geldigheid 
Vanaf de publicatiedatum kunnen KOMO® productcertificaten door SKH worden afgegeven 
op basis van deze beoordelingsrichtlijn. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt  
BRL 0825 d.d. 18-05-2015. De productcertificaten die op basis van de vervangen 
beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen hun geldigheid 26-12-2020. 
 
Op basis van de hiervoor vermelde vorige versie mogen tot uiterlijk 3 maanden voordat de 
huidige productcertificaten moeten worden vervangen nieuwe productcertificaten worden 
afgegeven. 
 

De geldigheidsduur van het KOMO-productcertificaat 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. 
 
In het geval (tijdelijk) geen productieprocessen worden uitgevoerd, kan bij een stop langer 
dan 12 maanden, op verzoek van de certificaathouder, de geldigheid (tijdelijk) worden 
opgeschort. Een opschorting van de geldigheid kan door de certificatie-instelling voor 
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.  
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Echter bij een opschortingsperiode langer dan 1 jaar dient voor de aanvang van de 
productieprocessen middels een extra periodieke beoordeling te worden nagegaan of het 

KOMO-productcertificaat kan worden behouden. 

Bij een opschorting langer dan 2 jaar zal de certificatie-instelling het KOMO-
productcertificaat moeten intrekken. 

 Relatie met Europese Verordening Bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 
Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is 
geen geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing. 

 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 deze rapporten 
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 certificatie instellingen die managementsystemen 
certificeren; 

− NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria; 

− NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie instellingen die producten 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 accreditatie instelling 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; deze overeenkomsten worden aangeduid met 
respectievelijk EA-MLA, IAF-MLA en ILAC-MRA. Indien geen accreditatie-certificaat kan 
worden overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is 
voldaan. 

 KOMO-productcertificaat 
Op basis van deze KOMO-beoordelingsrichtlijn worden KOMO-productcertificaten 
afgegeven. De uitspraken in deze productcertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4, 
5, 6, 7 en 8 van deze beoordelingsrichtlijn. 
 

Het af te geven KOMO-productcertificaat moet overeen komen met het model-

productcertificaat zoals dat voor deze KOMO-beoordelingsrichtlijn op de website van 

KOMO (www.KOMO.nl) wordt gepubliceerd voor deze versie van de KOMO-
beoordelingsrichtlijn. 

 Merken en aanduidingen 
De onder het KOMO-productcertificaat geleverde HKC halffabricaten dienen leesbaar te 
zijn voorzien van:  

− het KOMO woord- of beeldmerk; 

− nummer KOMO-productcertificaat; 

− een batchnummer of de productiedatum; 

− vermelding “algemeen” of vermelding gebruiksklasse conform NEN-EN 335 (indien 
getoetst aan betreffende gebruiksklasse (alle gebruiksklassen of een specifieke 
gebruiksklasse). 
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De uitvoering van het beeldmerk is als volgt: 

 
 

Na afgifte van het KOMO-productcertificaat mag door de KOMO-certificaathouder dit 

KOMO- beeldmerk ook worden gebruikt bij zijn publieke uitingen t.a.v. zijn KOMO-
gecertificeerde producten. 
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2 TERMEN EN DEFINITIES 
Voor begrippen die samenhangen met certificatie wordt verwezen naar de website van de 
Stichting KOMO® (www.komo.nl) en het reglement van de certificatie-instelling. 
 
Kunststoffen:  in algemene zin alle chemische verbindingen die door niet-natuurlijke 

scheikundige processen worden gemaakt. Kunststof is een organisch 
materiaal dat is opgebouwd uit zeer grote moleculen die ontstaan door 
synthese (een reactie waardoor een nieuwe stof ontstaat) van 
grondstoffen. 

 
Thermoplast: kunststoffen die onder invloed van druk en warmte theoretisch 

onbeperkt van vorm kunnen veranderen. 
 
Thermoharders: kunststoffen waarbij de vormbaarheid eenmalig is. Als deze onder 

invloed van druk en warmte een bepaalde vorm aannemen, kan deze 
niet opnieuw veranderd worden. 

 
Ligno-cellulose: een polysacharide die door nagenoeg alle planten wordt gemaakt 

(vooral bomen). De stof zit in veel natuurlijke vezels. Hout bestaat 
voor een groot deel uit cellulose, maar bevat ook andere stoffen als 
lignine en hemicellulose. Lignine (houtstof) is een chemische stof, die 
voorkomt in de celwand van verschillende cellen. 

 
Halffabricaat, 
halfproducten:  producten waarvan na verdere behandeling een ander product wordt 

vervaardigd. 
 
Profiel:  Een profiel is een functionele vorm die de montage, het functioneren 

en de belasting van de specifieke toepassing zo efficient mogelijk 
invult en zo is gemaakt dat deze geen overbodig materiaal bevat, en 
dezelfde sterkte geeft als een massief product. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemische_verbinding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheikunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemische_synthese
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polysacharide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vezel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lignine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemicellulose
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3 TOELATINGSONDERZOEK EN PERIODIEKE BEOORDELINGEN 
Ten behoeve van het verlenen van het KOMO-productcertificaat voert de certificatie-

instelling een toelatingsonderzoek uit. Na afgifte van het KOMO-productcertificaat voert de 
certificatie-instelling periode beoordelingen uit. 

 Toelatingsonderzoek 
Ten behoeve van het toelatingsonderzoek geeft de aanvrager aan wat welk HKC materiaal 

moet worden opgenomen in het af te geven KOMO-productcertificaat en wat ten aanzien 
van dat HKC materiaal moet worden opgenomen. De aanvrager verstrekt alle relevante 
gegevens ten behoeve van het opstellen van de “technische specificatie” van het HKC 

materiaal zoals die zal worden opgenomen in het af te geven KOMO-productcertificaat. 
Ten behoeve van het verlenen van het productcertificaat: 

• Voert de certificatie instelling een toelatingsonderzoek uit zoals vermeld in par. 3.3 

van deze KOMO-beoordelingsrichtlijn. 

• Dient de certificatie instelling vast te stellen dat de aanvrager in staat is om: 
– Bij voortduring het productieproces te waarborgen; 
– De kwaliteit van het product te waarborgen, 

zodanig dat voldaan wordt aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. 
 
In de hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 is aangegeven welke uitspraken moeten of kunnen worden 
opgenomen. 
 
Voor het bemonsteren van de proefstukken voor het toelatingsonderzoek wordt NEN-EN 
326-2 gevolgd (weergegeven in NEN-EN15534-1 en NEN-EN 15534). De productkenmerken 
uit hoofdstuk 4 en 5 en de (extra, aanvullende) productkenmerken die de producent  wil 
declareren worden op dit materiaal bepaald. De bemonstering dient uitgevoerd te worden 
volgens hoofdstuk 5 en de verwijzing in de tabellen en vermeld in de corresponderende 
normen. Het bemonsteren van de proefstukken en het bepalen van de productkenmerken 
gebeuren onder toezicht van de certificatie-instelling. 

 Periodieke beoordelingen 
Na de afgifte van het KOMO-productcertificaat worden door de certificatie instelling 

periodieke beoordelingen uitgevoerd zoals vermeld in par. 3.3 en par. 9.2 van deze KOMO-
beoordelingsrichtlijn. 

 Uitvoering toelatingsonderzoek en periodieke beoordelingen 
Tot het toelatingsonderzoek en de periodieke beoordelingen behoren: 

• Beoordeling van het productieproces van de aanvrager/certificaathouder waarbij 
nagegaan wordt of het HKC materiaal dat wordt geproduceerd voldoet aan de in 

hoofdstukken 4 en 5 van deze KOMO-beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen en aan de 
technische specificatie zoals op te nemen/opgenomen in het productcertificaat. 

• Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager/certificaathouder t.a.v. het 
productieproces waarbij nagegaan wordt of dit kwaliteitssysteem voldoet aan de in 

hoofdstukken 7 en 8 van deze KOMO-beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen. 

• Beoordeling van het verwerkings- of toepassingsvoorschrift van de 
aanvrager/certificaathouder waarbij nagegaan wordt of dit voldoet aan de in hoofdstuk 6 

van deze KOMO-beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen. 
Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten ten aanzien van het 
productieproces en/of het kwaliteitssysteem en de daarin vermelde resultaten voldoen aan 

de eisen in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn. 
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4 EISEN TE STELLEN AAN DE PRODUCTKENMERKEN: ALGEMEEN 
In dit hoofdstuk worden de algemene eisen gesteld aan de productkenmerken waar alle 
HKC producten aan moeten voldoen of waar informatie over aangeleverd dient te worden.  

 Karakterisering en herkomst van het materiaal  
De volgende karakteristieken dienen te zijn bepaald. 

- De herkomst (producent van het HKC); 
- De handelsnaam van het materiaal;  
- De samenstelling (receptuur) en de wijze van samenstellen (productie) van het 

HKC inclusief pigmenten en additieven, moet bekend zijn bij de certificerende 
instelling; 

- In ieder geval wordt het type basis polymeer, het type en het gehalte aan ligno-
cellulose materiaal (hout-en/of natuurvezel, (minimaal 15%) opgenomen in het 
certificaat. 

 Dichtheid 
Ten aanzien van de spreiding in de proefresultaten geldt een maximum van +/- 10% ten 
opzichte van de gemiddelde dichtheid. 
 
Bepalingsmethode 
De dichtheid wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN-ISO 1183-1 of gelijkwaardig na 
klimatisering bij 65% (± 5 %) RV, bij een temperatuur van 20 ºC. 
 
Toelatingsonderzoek 
Beoordeeld wordt of de dichtheid van het materiaal voldoet aan de prestatie-eisen.  
 
KOMO®-productcertificaat 
Het KOMO®-productcertificaat vermeldt van de toegepaste materialen de dichtheid. 

 Vochtgehalte  
Het vochtgehalte van het HKC mag een maximale spreiding van +/- 2% hebben ten opzichte 
van het in het in de kwaliteitsverklaring vermelde evenwichtsvochtgehalte afhankelijk van de 
toepassing. 
 
Bepalingsmethode 
Het vochtgehalte wordt bepaald met de droogstoofmethode overeenkomstig NEN-EN 322. 
 
Toelatingsonderzoek 
Beoordeeld wordt of het vochtgehalte voldoet aan de prestatie-eisen. 
 
KOMO®-productcertificaat 
Het KOMO®-productcertificaat vermeldt van de toegepaste materialen het vochtgehalte en 
de condities waarbij dit is bepaald. 

 Lengte-gewicht 
Lengte-gewicht betreft massa per lengte eenheid van het profiel (in kg/m). De individueel 
gemeten waarden mogen maximaal 5% afwijken van de door de producent opgegeven 
waarden van het lengte-gewicht van het profiel (conform tabel 1 van NEN-EN 15534-4). 
 
Bepalingsmethode 
Het lengte-gewicht van het HKC profiel wordt bepaald conform NEN-EN 15534-1; § 6.5. 
 
Toelatingsonderzoek 
Beoordeeld wordt of het door de producent opgegeven lengte-gewicht en toegestane 
toleranties, bepaald conform conform  NEN-EN 15534-1; § 6.5, juist zijn. 
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KOMO®-productcertificaat 
Het KOMO®-productcertificaat vermeldt de door de producent opgegeven lengte-gewicht en 
toegestane toleranties van het HKC. 

 Maatvoering, maatafwijkingen en vervorming 
Maatvoering betreft de door de producent opgegeven dikte en breedte van het profiel. 
Maatafwijkingen betreffen de verschillen ten opzichte van de opgegeven maatvoering. De 
vervorming betreft de vlakheid van het profiel en cupping. 
 
Bepalingsmethode 
Maatvoering, maatafwijkingen en vervorming  van het HKC profiel worden bepaald conform 
NEN-EN 15534-1; § 6.6. 
 
Toelatingsonderzoek 
Beoordeeld wordt of de opgegeven maatvoering, maatafwijkingen en vervorming, bepaald 
conform NEN-EN 15534-1; § 6.6, juist zijn. 
 
KOMO®-productcertificaat 
Het KOMO®-productcertificaat vermeldt de door de producent opgegeven  maatvoering en 
toegestane toleranties van het HKC. 

 Wateropname en zwelling 
De zwelling van het HKC betreft de verandering van dikte, breedte en lengte van het profiel 
na waterbelasting. De maximaal toegestane wateropname en dikte, breedte en lengte zwel 
na de kooktest dienen te voldoen aan de eisen die in tabel 7 van NEN-EN 15534-4 gesteld 
worden aan de eigenschap “Swelling and water absorption (use class 3 or 4). 
 
Bepalingsmethode 
De zwelling van het HKC wordt bepaald na een kooktest conform NEN-EN 15534-1; § 8.3.3. 
 
Toelatingsonderzoek 
Beoordeeld wordt of de opgegeven zwelling, bepaald conform NEN-EN 15534-1; § 8.3.3., 
voldoet aan de eisen. 
 
KOMO®-productcertificaat 
Het KOMO®-productcertificaat vermeldt dat de zwelling van het HKC voldoet aan de 
minimale prestatie-eisen. 

 Per gebruiksklasse 
Opgegeven dient te worden in welke gebruiksklasse en productgroep het HKC materiaal 
toegepast kan worden. Hiervoor dient naast de algemene eisen het HKC materiaal te 
voldoen aan de specifieke producteisen per gebruiksklasse. 
 
Bepalingsmethode 
Gedefinieerde gebruiksklassen en productgroepen zijn weergegeven in hoofdstuk 5. 
Bepalingsmethoden en producteisen per gebruiksklasse zijn weergegeven in § 5.3 van deze 
BRL. 
 
Toelatingsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of het HKC materiaal voldoet aan de producteisen van de opgegeven 
gebruiksklasse. 
 
KOMO®-productcertificaat 
Het KOMO®-productcertificaat vermeldt de gebruiksklasse(n) en productgroep(en) waarin 
het HKC product mag worden toegepast en dat het HKC materiaal voldoet aan de minimale 
eisen gesteld per gebruiksklasse en productgroep, conform hoofdstuk 5 van deze BRL. 
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5 EISEN TE STELLEN AAN PRODUCTKENMERKEN PER GEBRUIKSKLASSE EN 
MATERIAAL   
In tabel 1 staan de mogelijke HKC (half)producten ingedeeld per gebruiksklasse (deze tabel 
kan aangevuld worden met nieuwe (half)producten). De verplichte en facultatief (optioneel) 
te bepalen materiaal- en productkenmerken worden gegeven per gebruiksklasse en staan 
weergegeven in tabel 2. In de tabellen 3 t/m 6 worden te bepalen productkenmerken met de 
(indien van toepassing) eisen te stellen aan die productkenmerken per gebruiksklasse 
weergegeven. 
 
Afhankelijk van de gebruiksklasse (NEN-EN 335) dient er onderzocht te worden of het HKC-
materiaal voldoet aan eisen te stellen aan de productkenmerken zoals weergegeven in tabel 
3 t/m 6. De bepalingsmethode is in de tabellen 2 weergegeven in de tweede kolom. 
Afhankelijk van de toepassing kunnen aanvullende eisen worden gesteld. 

 
Indien van het HKC halffabricaat overeenkomstig deze beoordelingsrichtlijn is aangetoond 
dat aan de eisen van een specifieke toepassing wordt voldaan kan deze toepassing worden 
vermeld in het KOMO®-productcertificaat. Het voldoen aan de eisen dient aangetoond te 
worden door een onafhankelijk laboratorium dat voldoet aan de daarvoor in paragraaf 1.5 
aangegeven acreditatienorm. Het voldoen aan eisen die facultatief zijn kan, indien dat 
aangetoond is overeenkomstig deze beoordelingsrichtlijn, opgenomen worden in het 
KOMO®-productcertificaat. 
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Tabel 1: Gebruiksklassen, toepassingsgebied en mogelijke eindproducten voor 

halffabrikaten. 

 
  

Gebruiksklasse

toepassing/toepassingsgebied product

Gebruiksklasse 1

(binnen, onderdak) binnen vloerdeel

plint

wanddeel

kozijn/post

Gebruiksklasse 2

(binnen, onderdak,  met benatting) onder afdak vloerdeel

wanddel

galerij/veranda vloerdeel

Gebruiksklasse 3

(Buiten, bovengronds in weer en wind) vlonder dekdeel

regel/onderligger

tuin schuttingplank

paal/staander

schuur/berging wanddeel

paal/staander

geluidscherm schuttingplank

paal/staander

bouw/gevel rabatdeel

regel 

kozijn/dorpel

Gebruiksklasse 4

(In grond- en/of zoetwatercontact) GWW damwandplank

damwandregel

verkeerspaal

Brug dekdeel

Product
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Tabel 2: (Half)productkenmerken, bepalingsmethoden en eisen voor HKC (half)producten per 

gebruiksklasse (1 t/m 4). O = optioneel;  V = verplicht te bepalen

  

Eigenschap
volgens paragraaf van 

NEN-EN 15534-1:2014
 basis norm 1 2 3 4

Fysisch

dichtheid 6.2 NEN-EN-ISO 1183-1 V V V V

vochtgehalte 6.3 NEN-EN 322 V V V V

lengte gewicht (profiel) 6.5 V V V V

maatvoering, maatafwijkingen 

en vervorming
6.6.2 + 6.6.3 + 6.6.4 V V V V

wrijvingscoefficient 1) 

(vloer oppervlak)
NEN-EN 15534-4 table 1 V 1) V 1) V 1) V 1)

afwerkbaarheid (coatings) bijlage 1 van BRL 0825 O O O O

Mechanisch

treksterkte 7.2 NEN-EN ISO 527-1 O O O O

Buigsterkte

 buigsterkte materiaal (compound) 7.3.1 NEN-EN ISO 178 V V V V

buigsterkte product (profiel) 7.3.2 + Annex A    7.3.2 + Annex A V 1) V 1) V 1) V 1)

maximale kracht (profiel) NEN-EN 15534-4 § 4.5.2 V 1) V 1) V 1) V 1)

doorbuiging bij 500 N (profiel) NEN-EN 15534-4 § 4.5.2 V 1) V 1) V 1) V 1)

sterkte onder cyclische 

klimaat belasting
8.3.2, 7.3.2 + Annex A NEN-EN 321 O O V 1) V 4)

impact weerstand (vallende massa) 7.1.2 NEN-EN 15534-4 tabel 2 V 1) V 1) V 1) V 1)

kruipgedrag 7.4 NEN-EN 15534-4 § 4.5.3 V 1) V 1) V 1) V 4)

hardheid (Brinell) 7.5 NEN-EN 1534 V 1) V 1) V V

schroefhoudend vermogen 7.6 NEN-EN 13446 V3) V3) V3) V3)

Duurzaamheid

Snelverwering

of Xenon test 8.1 NEN-EN ISO 4892-2 O O V V

of QUV 8.1 NEN-EN 927-6 O O V V

Natuurlijke (buiten) verwering 8.2 NEN-EN 927-3 O O O O

zwelling en wateropname

koud water dompeling 8.3.1 NEN-EN 317 V 1) V 1) V 1) V 4)

kooktest 8.3.3 NEN-EN 15534-4 tabel 7 (zw + kr) V V V V

weerstand organismen

termieten 8.4 NEN-EN 117 O O O O

basidiomycetes 8.5 NVN-ENV 12038 O O O V

grondcontact 8.5.3 CEN/TS 15083-2 O O O V

verkleuring door

micro-schimmels 8.5.4 O O O O

algen 8.5.6 O O O O

Thermisch

lineaire thermische uitzetting 9.2 NEN-ISO 11359-2 O V V V

Brandgedrag5)
 (in combinatie met EN 13501-1 i.h.k.v. de bijdrage tot brand, Reaction to Fire)

kleine vlam (KV) 9.6.1 NEN-EN-ISO 11925-2 v5) v5) v5) O

Single Burning Item (SBI) 9.6.2 NEN-EN 13823 v5) v5) v5) O

hitte stralings bron (HSB) 9.6.3 NEN-EN-ISO 9239-1 v5) v5) O O

1) alleen verplicht voor de producttoepassingen; vloerdelen, vloeroppervlak en dekdelen

2) alleen verplicht voor de producttoepassingen gevelbekleding

3) alleen verplicht voor HKC toegepast als palen en balken waar delen op bevestigd worden

4) alleen verplicht voor damwandprofielen

5) Volledige classificatie brandklasse naar EN 13501-1:  verplicht voor gevelbekleding en/of vloerdelen, vloeroppervlak en dekdelen indien van toepassing.

     Verplicht:  voor gevelbekleding 9.6.1 (KV) + 9.6.2 (SBI) (klassen B, C, D); voor vloerdelen 9.6.1 (KV) + 9.6.3 (HSB) (klassen B fl, Cfl en Dfl).

GebruiksklasseBepalingsmethode
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 Sterkte van HKC  
Bij de bepaling van de sterkte wordt onderscheid gemaakt tussen de sterkte van het 
massieve materiaal en de sterkte van een product of profiel (bij hol profiel van een dekdeel). 
 

• Het (pure) massieve materiaal wordt op sterkte beproefd volgens NEN-EN-ISO 178 

• HKC producten voor niet-dragende toepassingen wordt getest volgens NEN-EN 310 
(NEN-EN 15534-4, op volledig profiel). 

 Afwerkbaarheid (facultatief). 
Indien het HKC bedoeld is om afgewerkt te worden toegepast, moet worden aangetoond dat 
het HKC is af te werken. Het is mogelijk hiervoor een bepaald afwerkmiddel voor te schrijven 
of een algemene afwerkbaarheid aan te geven. 
 
Het protocol voor het aantonen van de afwerkbaarheid is opgenomen in bijlage 1. 

 Eisen te stellen aan de productkenmerken per gebruiksklasse 
In de tabellen 3 tm 6 staan de bepalingsmethoden en de eisen te stellen aan de 
productkenmerken per gebruiksklasse weergegeven.  
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Tabel 3. Bealingsmethode en eisen te stellen aan de product/materiaal kenmerken voor HKC 

(half)producten voor gebruiksklasse 1; Binnentoepassing.

 

  

Eigenschap prestatie eisen Toelating periodiek

volgens paragraaf van 

NEN-EN 15534-1:2014
 basis norm certificaat

toezicht 

frequentie (per jaar)

Fysisch

dichtheid 6.2 NEN-ISO 1183-1 2) x 1

vochtgehalte 6.3 NEN-EN 322 2) x 1

lengte gewicht (profiel) 6.5 NEN-EN 15534-4 tabel 1 x 1

maatvoering, maatafwijkingen 

en vervorming
6.6.2 + 6.6.3 + 6.6.4 NEN-EN 15534-4 tabel 1 x 1

wrijvingscoefficient 1) 

(vloer oppervlak)
NEN-EN 15534-4 table 1 NEN-EN 15534-4 tabel 1 x

Mechanisch

Buigsterkte

 buigsterkte materiaal (compound) 7.3.1 NEN-EN-ISO 178 2) x

buigsterkte product (profiel)  1) 7.3.2 + Annex A    7.3.2 + Annex A NEN-EN 15534-4 tabel 3 x

maximale kracht (profiel) 1) NEN-EN 15534-4  § 4,5,2 NEN-EN 15534-4 tabel 3 x

doorbuiging bij 500 N (profiel)  1) NEN-EN 15534-4  § 4,5,2 NEN-EN 15534-4 tabel 3 x

impact weerstand (vallende massa)  1) 7.1.2 NEN-EN 15534-4 tabel 2 NEN-EN 15534-4 tabel 2 x

kruipgedrag 1) 7.4 NEN-EN 15534-4  § 4,5,3 NEN-EN 15534-4 tabel 4 x

hardheid (Brinell) 7.5 NEN-EN 1534 2) x

Duurzaamheid

zwelling en wateropname

koud water dompeling1) 2) 8.3.1 NEN-EN 317 NEN-EN 15534-4 tabel 7 x

kooktest 2) 8.3.3 NEN-EN 15534-4 tabel 7 (zw + kr) x 1

Brandgedrag4)
 (in combinatie met EN 13501-1 i.h.k.v. de bijdrage tot brand, Reaction to Fire)

kleine vlam (KV) 9.6.1 NEN-EN-ISO 11925 2) x4)

Single Burning Item (SBI) 9.6.2 NEN-EN 13823 2) x4)

hitte stralings bron (HSB) 9.6.3 NEN-EN-ISO 9239-1 2) x4)

1) alleen verplicht voor de producttoepassingen; vloerdelen

2) opgave leverancier/producent

3) alleen verplicht voor de producttoepassing: gevelbekleding

4) Volledige classificatie brandklasse naar EN 13501-1:  verplicht voor gevelbekleding en/of vloerdelen, vloeroppervlak en dekdelen indien van toepassing.

     Verplicht:  voor gevelbekleding 9.6.1 (KV) + 9.6.2 (SBI) (klassen B, C, D); voor vloerdelen 9.6.1 (KV) + 9.6.3 (HSB) (klassen B fl, Cfl en Dfl).

Bepalingsmethode

Gebruiksklasse 1    -    Binnentoepassing
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Tabel 4. Bepalingsmethode en eisen te stellen aan de productkenmerken voor HKC producten voor 

gebruiksklasse 2; Onder afdak.

 

  

Eigenschap prestatie eisen Toelating periodiek

volgens paragraaf van 

NEN-EN 15534-1:2014
 basis norm certificaat

toezicht 

frequentie (per jaar)

Fysisch

dichtheid 6.2 NEN-EN-ISO 1183-1 2) x 1

vochtgehalte 6.3 NEN-EN 322 2) x 1

lengte gewicht (profiel) 6.5 NEN-EN 15534-4 tabel 1 x 1

maatvoering, maatafwijkingen 

en vervorming
6.6.2 + 6.6.3 + 6.6.4 NEN-EN 15534-4 tabel 1 x 1

wrijvingscoefficient 1) 

(vloer oppervlak)
NEN-EN 15534-4 table 1 NEN-EN 15534-4 tabel 1 x

Mechanisch

Buigsterkte

 buigsterkte materiaal (compound) 7.3.1 NEN-EN-ISO 178 2) x

buigsterkte product (profiel)  1) 7.3.2 + Annex A    7.3.2 + Annex A NEN-EN 15534-4 tabel 3 x

maximale kracht (profiel) 1) NEN-EN 15534-4 § 4,5,2 NEN-EN 15534-4 tabel 3 x

doorbuiging bij 500 N (profiel)  1) NEN-EN 15534-4 § 4,5,2 NEN-EN 15534-4 tabel 3 x

impact weerstand (vallende massa)  1) 7.1.2 NEN-EN 15534-4 tabel 2 NEN-EN 15534-4 tabel 2 x

kruipgedrag 1) 7.4 NEN-EN 15534-4 § 4,5,3 NEN-EN 15534-4 tabel 4 x

hardheid (Brinell) 7.5 NEN-EN 1534 2) x

Duurzaamheid

zwelling en wateropname

koud water dompeling1) 2) 8.3.1 NEN-EN 317 NEN-EN 15534-4 tabel 7 x

kooktest 
2) 8.3.3 NEN-EN 15534-4 tabel 7 (zw + kr) x 1

Thermisch

lineaire thermische uitzetting 9.2 NEN-ISO 11359-2 NEN-EN 15534-4 tabel 8 x

Brandgedrag4)
 (in combinatie met EN 13501-1 i.h.k.v. de bijdrage tot brand, Reaction to Fire)

kleine vlam (KV) 9.6.1 NEN-EN-ISO 11925-2 2) x4)

Single Burning Item (SBI) 9.6.2 NEN-EN 13823 2) x4)

hitte stralings bron (HSB) 9.6.3 NEN-EN-ISO 9239-1 2) x4)

1) alleen verplicht voor de producttoepassingen; vloerdelen

2) opgave leverancier/producent

3) alleen verplicht voor de producttoepassingen gevelbekleding

4) Volledige classificatie brandklasse naar EN 13501-1:  verplicht voor gevelbekleding en/of vloerdelen, vloeroppervlak en dekdelen indien van toepassing.

     Verplicht:  voor gevelbekleding 9.6.1 (KV) + 9.6.2 (SBI) (klassen B, C, D); voor vloerdelen 9.6.1 (KV) + 9.6.3 (HSB) (klassen B fl, Cfl en Dfl).

Gebruiksklasse 2    -    onder afdak

Bepalingsmethode
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Tabel 5. Bepalingsmethode en eisen te stellen aan de productkenmerken voor HKC producten voor 

gebruiksklasse 3; Buitentoepassing. 

 

  

Eigenschap prestatie eisen Toelating periodiek

volgens paragraaf van 

NEN-EN 15534-1:2014
 basis norm certificaat

toezicht 

frequentie (per jaar)

Fysisch

dichtheid 6.2 NEN-EN-ISO 1183-1 2) x 1

vochtgehalte 6.3 NEN-EN 322 2) x 1

lengte gewicht (profiel) 6.5 NEN-EN 15534-4 tabel 1 x 1

maatvoering, maatafwijkingen 

en vervorming
6.6.2 + 6.6.3 + 6.6.4 NEN-EN 15534-4 tabel 1 x 1

wrijvingscoefficient 1) 

(vloer oppervlak)
NEN-EN 15534-4 table 1 NEN-EN 15534-4 tabel 1 x

Mechanisch

Buigsterkte

 buigsterkte materiaal (compound) 7.3.1 NEN-EN-ISO 178 2) x

buigsterkte product (profiel)  1) 7.3.2 + Annex A    7.3.2 + Annex A NEN-EN 15534-4 tabel 3 x

maximale kracht (profiel) 1) NEN-EN 15534-4 § 4,5,2 NEN-EN 15534-4 tabel 3 x

doorbuiging bij 500 N (profiel)  1) NEN-EN 15534-4 § 4,5,2 NEN-EN 15534-4 tabel 3 x

sterkte onder cyclische 

klimaat belasting 1)
8.3.2, 7.3.2 + Annex A NEN-EN 321 NEN-EN 15534-4 tabel 7 x

impact weerstand (vallende massa)  1) 7.1.2 NEN-EN 15534-4 tabel 2 NEN-EN 15534-4 tabel 2 x

kruipgedrag 1) 7.4 NEN-EN 15534-4 § 4,5,3 NEN-EN 15534-4 tabel 4 x

hardheid (Brinell) 7.5 NEN-EN 1534 2) x

Duurzaamheid

Snelverwering

of Xenon test 8.1 NEN-EN-ISO 4892-2 NEN-EN 15534-4 tabel 7 x

of QUV 8.1 NEN-EN 927-6 NEN-EN 15534-4 tabel 7 x

zwelling en wateropname

koud water dompeling 1) 2) 8.3.1 NEN-EN 317 NEN-EN 15534-4 tabel 7 x

kooktest 2) 8.3.3 NEN-EN 15534-4 tabel 7 (zw + kr) x 1

Thermisch

lineaire thermische uitzetting 9.2 NEN-ISO 11359-2 NEN-EN 15534-4 tabel 8 x

Brandgedrag4)
 (in combinatie met EN 13501-1 i.h.k.v. de bijdrage tot brand, Reaction to Fire)

kleine vlam (KV) 9.6.1 NEN-EN-ISO 11925-2 2) x4)

Single Burning Item (SBI) 9.6.2 NEN-EN 13823 2) x4)

1) alleen verplicht voor de producttoepassingen; vloerdelen, vloeroppervlak en dekdelen

2) opgave leverancier/producent

3) alleen verplicht voor de producttoepassingen gevelbekleding

4) Volledige classificatie brandklasse naar EN 13501-1:  verplicht voor de producttoepassing gevelbekleding; verplicht 9.6.1 (KV) + 9.6.2 (SBI) (klassen B, C, D).

Gebruiksklasse 3    -    buiten toepassing

Bepalingsmethode
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Tabel 6. Bepalingsmethode en eisen te stellen aan de productkenmerken voor HKC producten voor 

gebruiksklasse 4; Water- en grondcontact. 

 

  

Eigenschap prestatie eisen Toelating periodiek

volgens paragraaf van 

NEN-EN 15534-1:2014
 basis norm certificaat

toezicht 

frequentie (per jaar)

Fysisch

dichtheid 6.2 NEN-EN-ISO 1183-1 2) x 1

vochtgehalte 6.3 NEN-EN 322 2) x 1

lengte gewicht (profiel) 6.5 NEN-EN 15534-4 tabel 1 x 1

maatvoering, maatafwijkingen 

en vervorming
6.6.2 + 6.6.3 + 6.6.4 NEN-EN 15534-4 tabel 1 x 1

wrijvingscoefficient 1) 

(vloer oppervlak)
NEN-EN 15534-4 table 1 NEN-EN 15534-4 tabel 1 x

Mechanisch

Buigsterkte

 buigsterkte materiaal (compound) 7.3.1 NEN-EN-ISO 178 2) x

buigsterkte product (profiel)  1) 7.3.2 + Annex A    7.3.2 + Annex A NEN-EN 15534-4 tabel 3 x

maximale kracht (profiel) 1) NEN-EN 15534-4 § 4,5,2 NEN-EN 15534-4 tabel 3 x

doorbuiging bij 500 N (profiel)  1) NEN-EN 15534-4 § 4,5,2 NEN-EN 15534-4 tabel 3 x

sterkte onder cyclische 

klimaat belasting 1) 3) 8.3.2, 7.3.2 + Annex A NEN-EN 321 NEN-EN 15534-4 tabel 7 x

impact weerstand (vallende massa)  1) 7.1.2 NEN-EN 15534-4 tabel 2 NEN-EN 15534-4 tabel 2 x

kruipgedrag 1) 3) 7.4 NEN-EN 15534-4 § 4,5,3 NEN-EN 15534-4 tabel 4 x

hardheid (Brinell) 7.5 NEN-EN 1534 2) x

Duurzaamheid

Snelverwering

of Xenon test 8.1 NEN-EN-ISO 4892-2 NEN-EN 15534-4 tabel 7 x

of QUV 8.1 NEN-EN 927-6 NEN-EN 15534-4 tabel 7 x

zwelling en wateropname

koud water dompeling 1) 3) 8.3.1 NEN-EN 317 NEN-EN 15534-4 tabel 7 x

kooktest 
2) 8.3.3 NEN-EN 15534-4 tabel 7 (zw + kr) x 1

weerstand organismen

basidiomycetes 8.5 NVN-ENV 12038 NEN-EN 15534-4 tabel 6 x

grondcontact 8.5.3 CEN/TS 15083-2 NEN-EN 15534-4 tabel 6 x

Thermisch

lineaire thermische uitzetting 9.2 NEN-ISO 11359-2 NEN-EN 15534-4 tabel 8 x

1) alleen verplicht voor de producttoepassingen; vloerdelen, vloeroppervlak en dekdelen

2) opgave leverancier/producent

3) verplicht voor damwandprofielen

Gebruiksklasse 4    -    water &  grondcontact

Bepalingsmethode
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6 VERWERKINGS- en TOEPASSINGSVOORSCHRIFT 
Bij het HKC halffabricaat dient een verwerkingsvoorschrift te worden meegeleverd of (op de 
website van de producent) beschikbaar te zijn. De volgende onderwerpen dienen hierin 
minimaal te worden opgenomen. 
 

• Maatregelen te nemen tijdens transport, opslag en bescherming van het HKC in de be- 
en verwerkingsfase. 

• Eventuele overige aspecten en aanwijzingen die van belang zijn om het product op 
juiste wijze te be- en verwerken en die tot een stabiel eindproduct kunnen leiden.  
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7 EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE CONTROLE OP HET HKC 
HALFFABRICAAT  

 Algemeen 
De producent dient een volledige en bijgewerkte administratie te voeren met betrekking tot 
alle geldende eisen van deze beoordelingsrichtlijn. 
  
De producent dient ervoor te zorgen dat het HKC halffabricaat dat onder KOMO®-
productcertificaat wordt geproduceerd en geleverd duidelijk geïdentificeerd en gescheiden is 
van HKC halffabricaat zonder KOMO®-productcertificaat. 

 Registratie 
Alle relevante gegevens (vast te stellen in overleg met de producent) betreffende de 
producten van het HKC (waaronder vochtgehalte vezels, dichtheid en andere extra 
gegevens) en het productieproces (waaronder temperatuur, tijd en druk van de machines, 
etc.) dienen door de producent schriftelijk vastgelegd te worden middels een registratie en 
tijdens de controles en monstername door de certificatie-instelling beschikbaar te zijn. 

 Uniformiteit productieproces 
De producent dient aan te tonen dat de uniformiteit van het productieproces constant blijft. 
Om deze uniformiteit zeker te stellen dient van iedere productiebatch of order, minimaal één 
monstername plaats te vinden en getest te worden op onderstaande productkenmerken. 

• Zwelling en water opname volgens § 4.6 van deze BRL; 

• Lengte-gewicht conform NEN-EN 15534-1 § 6.5. en § 4.4 van deze BRL. 
De bepaling van deze productkenmerken is representatief voor de overige 
producteigenschappen zoals die in het kader van deze BRL van dit product zijn bepaald en 
geven daarmee voldoende vertrouwen, in combinatie met het gehanteerde kwaliteitsysteem, 
dat de continuiteit van het product is gewaarborgd. 
 
In overleg met de C.I. en met toestemming van de C.I. kan een andere discriminerende 
eigenschap genomen worden om de uniformiteit van het productieproces te waarborgen, 
mits aangetoond dat deze eigenschap een maat is voor de uniformiteit van het 
productieproces. Dit moet dan schriftelijk worden vastgelegd in het IKB. 
 
De gemiddelde waarde moet ten minste voldoen aan de waarde zoals die door de producent  
is gedeclareerd. De proefstukken dienen te worden bewaard ter controle van certificatie-
instelling. 
Wanneer na verloop van tijd uit de controles is gebleken dat de kwaliteit van het HKC 
halffabricaat constant is kan de certificatie-instelling besluiten dat de frequentie van de 
interne controles aangepast kan worden. 
 
Voor de bewaartermijn voor productiegegevens wordt verwezen naar §8.5. 
 
Wanneer er voorgenomen wijzigingen van het productieproces plaatsvinden, is de producent 
verplicht om de certificatie-instelling hiervan op de hoogte te stellen. Als naar oordeel van de 
certificatie-instelling het proces dermate is wordt aangepast dat veranderingen in de 
productkenmerken te verwachten zijn, moeten de productkenmerken opnieuw worden 
aangetoond en vastgelegd.  
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8 EISEN AAN HET INTERNE KWALITEITSSYSTEEM 

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

 Kwaliteitssysteem 
De certificaathouder dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat is toegesneden op 
de processen en het toepassingsgebied zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn. 
Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder is vastgelegd in een kwaliteitshandhoek dat 
ten minste de volgende elementen bevat: 

• een beschrijving van de onderneming en haar organisatie; 

• een directieverklaring met de uitgangspunten en doelstellingen van het 
kwaliteitsbeleid; 

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

• de procedures voor interne beoordelingen; 

• de behandeling van klachten; 

• de procedures inzake inkoop en beoordeling van leveranciers; 

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

• de beschreven werkmethoden en –instructies; 

• de beschreven van toepassing zijnde veiligheidsinstructies; 

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

• de procedures voor het uitvoeren van een directiebeoordeling; 

• het schema van interne kwaliteitsbewaking (conform §8.3). 

 Interne kwaliteitsbewaking 
De certificaathouder moet beschikken over een door hem toegepast schema van de interne 
kwaliteitsbewaking (IKB-schema) waarin tenminste de eisen uit dit hoofdstuk zijn 
opgenomen. 

De certificaathouder moet in dit schema tenminste het volgende aantoonbaar vastleggen: 

• Op welke aspecten door de organisatie van de certificaathouder controles worden 
uitgevoerd; 

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

• Hoe vaak deze controles worden uitgevoerd; 

• Of en zo ja, de wijze waarop de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard; 

• Identificatie en naspeurbaarheid van leveringen. 
De interne kwaliteitsbewaking dient de certificaathouder in staat te stellen om bij voortduring 
aan te tonen dat aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen wordt voldaan. 

 Beheer kwaliteitssysteem 
Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het 
beheer van de interne kwaliteitsbewaking 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. 

 Beheer van documenten en registraties 
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 instructies. 
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• De opgestelde procedures en instructies, bedoeld in par. 8.2 en 8.11, 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 gerealiseerde registraties die relevant zijn voor de aantoonbaarheid van het 
conform deze Beoordelingsrichtlijn beheerst verloop van het productieproces en 
overig normconform handelen, correct geïdentificeerd, leesbaar en traceerbaar zijn.   

 

De producent dient te beschikken over een passende en toegankelijke registratie van de 
uitgevoerde keuringen en beproevingen en deze op peil te houden om aan de hand hiervan 
aan te tonen, dat voldaan is aan de gestelde eisen. Daar waar nodig dienen statistische 
technieken te worden toegepast op de onderzoeksresultaten. 
 

De in deze beoordelingsrichtlijn bedoelde projectdocumenten en -registraties worden voor 
de duur van ten minste 10 jaren bewaard en langer indien een wettelijk voorschrift daartoe 
verplicht. 
Uitzondering op de bewaartermijn van registraties zijn de beproevingsmonsters uit de 
productiecontrole. Deze hebben een bewaartermijn van minimaal 1 jaar. 
Naar aanleiding van beoordeling kan de certificatie-instelling beslissen de bewaartermijn te 
verkorten of te verlengen. 
(In geval van verkorte bewaartermijn dienen altijd de gegevens van leveringen sinds de 
controle beschikbaar te zijn). 

 Controle meetmiddelen 
Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten ten minste jaarlijks 
gekalibreerd worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. 
Kalibratie kan intern (gekalibreerde referentie-meetmiddelen) of extern (kalibratiebedrijf) 
worden uitgevoerd. 

 Laboratorium 
Voor het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden dient men te beschikken over een 
uitgeruste (aparte) ruimte en over de voorgeschreven meet- en beproevingsapparatuur. Bij 
gebruikmaking van een extern laboratorium dient dit door de certificatie-instelling te zijn 
goedgekeurd. Bij voorkeur dient een extern laboratorium te zijn geaccrediteerd op basis van 
NEN-EN-ISO/IEC 17025. 
 
De monsters gebruikt voor keuring en beproeving zijn duidelijk geïdentificeerd. Eventuele 
beproevingsvolgorde dient herkenbaar te zijn. 
 
De producent van de HKC halffabricaten dient, afhankelijk van de producten die gemaakt 
worden en voor zover dit van toepassing is op de uit te voeren verplichte controles voor de 
betreffende producten, te beschikken over de volgende apparatuur:  

• Thermostaatbad (of andere middelen om monsters in kokend water te kunnen 
onderdompelen); 

• Droogstoof (minimaal 100°C),nauwkeurigheid ±2 °C; 

• Weegschaal en/of balans met een nauwkeurigheid van ± 0,01 gram; 

• Schuifmaat met nauwkeurigheid ±0,01 mm; 

• Stopwatch met nauwkeurigheid ±1 seconde; 

• Thermometers, inclusief een geijkte thermometer, nauwkeurigheid ±0,5 °C; 

• Trekbank. 

 Toelevering 
Grondstoffen, halfproducten, etc., waarvoor verwezen is naar een andere 
beoordelingsrichtlijn, moeten aan de eisen van desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. 
De ontvangen goederen moeten volgens het kwaliteitssysteem gecontroleerd worden op de 
specificaties zoals die voor grondstoffen en halfproducten zijn vastgelegd in de receptuur 
van het product. Hiervan dient een registratie te worden bijgehouden. 
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 Maatregelen bij niet-overeenkomstige producten 
Indien uit de resultaten van de interne kwaliteitsbewaking blijkt dat bepaalde producten niet 
voldoen aan de gestelde eisen, dient: 

• Het product (HKC halffabrikaat) te worden gemarkeerd en niet te worden uitgeleverd; 

• Nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nodig, corrigerende maatregelen te 
worden genomen.  

• Geregistreerd dient 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 halfproduct al 
is geleverd, dient ook de opdrachtgever hierover te worden geïnformeerd en wordt deze 
betrokken bij de te zetten vervolgstappen. 

 Klachtenbehandeling 
De certificaathouder dient te beschikken over een procedure voor de behandeling van 
klachten in relatie tot het geleverde product.  
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. 

 Procedures en werkinstructies 
De certificaathouder moet procedures kunnen overleggen voor: 

• Hoe om te gaan met afwijkingen; 

• De corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; 

• De behandeling van klachten; 

• De beheersing van de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren (registratie, 
bewaarplicht, enz.). 
 

De certificaathouder moet beschikken over werkplekinstructies (inclusief controle op het 

productieproces). 
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9 EISEN TE STELLEN AAN DE PERIODIEKE BEOORDELINGEN 

 Algemeen 
De externe beoordeling wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform de eisen van 
het College van Deskundigen en het productcertificatiereglement van de certificatie-
instelling. 

 Aard en frequentie van de externe beoordelingen 
De certificatie-instelling controleert, onaangekondigd, 2 x per jaar of bij voortduring aan de 
technische specificatie wordt voldaan, of de productie in overeenstemming is met de door de 
producent vastgelegde en met de certificatie-instelling overeengekomen specificaties en of 
het interne kwaliteitsbewakingssysteem van de producent aan de in hoofdstukken 7 en 8 
vastgelegde eisen voldoet. 
 
Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage opgesteld.  
Het College van Deskundigen kan bovengenoemde beoordelingsfrequentie op grond van 
argumenten bijstellen. 
 
Tevens dienen van ieder type HKC halffabricaat ieder jaar 1 maal monster(s) door de 
certificatie-instelling te worden getrokken voor nader onderzoek door een extern 
laboratorium (onderzoek afhankelijk van het type materiaal, overeenkomstig hoofdstuk 5 van 
deze BRL). Indien daartoe aanleiding bestaat kunnen extra monsters worden getrokken. De 
kosten voor een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de producent. 
 
Het land van de aanvrager dient in het algemeen veilig te zijn t.b.v. beoordelingsbezoeken 
door de certificatie-instelling. Bij negatieve reisadviezen wordt het land niet bezocht en 
kunnen derhalve op de productielocatie geen beoordelingsbezoeken worden uitgevoerd. In 
het geval dat er geen beoordeling kunnen worden uitgevoerd wordt de geldigheid van het 
KOMO® productcertificaat (tijdelijk) opgeschort. 

 Sanctiebeleid 
Het sanctiebeleid (de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen) 
dient te zijn vastgelegd in de in paragraaf 10.1 genoemde procedure van de certificatie-
instelling of in een daartoe separaat opgesteld document. 
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10 EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

 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. 

 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: belast met 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. 

 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 HKC of  
 houten halffabricaten of gelijkwaardig 
-  Opleiding auditor ISO 9001 
-  Tweejarige ervaring in de houtindustrie of 
 daaraan gelijkwaardig 

- Beoordelaar HBO-niveau -  Bouwkundig of andere type opleiding of 
 gelijkwaardig 
-  Productie en toepassing van HKC of 
 houten halffabricaten  
-  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. De bevoegdheid ten aanzien van kwalificeren 
moet in het kwaliteitsproces van de certificatie instelling zijn vastgelegd. 
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 Dossiers toelatings - en certificatie-onderzoek 
De resultaten van het toetsings- en certificeringsonderzoek worden door de certificatie-
instelling vastgelegd in een dossier.  Het dossier moet aan de volgende eisen voldoen: 
• Volledigheid; het dossier doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn 

gestelde eisen. 
• Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten 

traceerbaar zijn vastgelegd. 

De beslisser over verlening van het KOMO-productcertificaat moet zijn beslissing kunnen 
baseren op de in het dossier vastgelegde bevindingen. 

 Beslissing over het KOMO® Productcertificaat 
De beslissing over de verlening van het KOMO-productcertificaat en/of de oplegging van 
sancties en/of het schorsen of intrekken daarvan moet plaats vinden door een daartoe 
gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is geweest. Op 

basis van de beoordeling wordt door de beslisser besloten of het KOMO-productcertificaat 
kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken vereist zijn voordat 

het KOMO-productcertificaat kan worden verleend. De beslissing moet traceerbaar zijn 
vastgelegd. 

 Rapportage aan college van deskundigen 
De certificatie-instelling rapporteert minimaal jaarlijks over de uitgevoerde 
certificatiewerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de 
orde komen: 

− mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen); 

− aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie; 

− resultaten van de controles; 

− opgelegde maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; 

− ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen mag de interpretatie van de in deze beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. Dit 
interpretatiedocument is, indien van toepassing, beschikbaar via 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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11 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 
ASTM D 3359-09e2:2009 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape 

Test; 
 
BRL 0824: 2014 Hout kunststof-composiet profielen toegepast als vloer- 

en/of gevelbekleding 
BRL 0814:2016 Filmvormende coatings voor toepassing op hout; 
BRL 0817:2019 Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout  
 
CPR Verordening bouwproducten EU 305/2001; 
 
CEN/TS 15083-2:2005 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde 

producten - Bepaling van de natuurlijke duurzaamheid 
van massief hout tegen houtaantastende schimmels - 
Deel 2: Zachtrotschimmel; 

 
NEN-EN 117:2012 Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de 

giftgrenswaarden tegen Reticulitermes-soorten 
(Europese termieten) (Laboratoriummethode); 

NEN-EN 310:1993 Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de 
elasticiteitsmodulus bij buiging en van de buigsterkte; 

NEN-EN 317:1993 Spaanplaat en vezelplaat - Bepaling van de 

diktetoename door zwelling na onderdompeling in water; 

NEN-EN 321:2001 Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de 
vochtbestendigheid bij cyclische beproevingen; 

NEN-EN 322:1993 Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van het 
vochtgehalte; 

NEN-EN 326-2:2010+A1:2014 Houtachtige plaatmaterialen - Monsterneming, wijze van 
zagen en inspectie - Deel 2: Testen van prototypen en 
productiecontrole in de fabriek; 

NEN-EN 335:2013 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde 
producten - Gebruiksklassen: Definities, toepassing op 
 massief hout en op houtachtige plaatmaterialen; 

NEN-EN 927-3:2019 Verven en vernissen - Verf en verfsystemen voor hout 
voor buitentoepassing - Deel 3: Beproeving van 
natuurlijke veroudering; 

NEN-EN 927-6:2018 Verven en vernissen - Deklaagmaterialen en 
deklaagsystemen voor hout voor buitengebruik - Deel 6: 
Blootstelling van deklagen voor hout door kunstmatige 
verwering met gebruik van fluorescerende UV lampen en  
water; 

 
NEN-EN 1534:2010 Houten vloeren en parket - Bepaling van de weerstand 

tegen indrukking (Brinell) – Beproevingsmethode; 
NEN-EN 13446:2002 Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de 

uittrekkracht van bevestigingsartikelen; 
NEN-EN 13823:2010+A1:2014 Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten -

Bouwproducten, met uitzondering van vloerafwerkingen, 
blootgesteld aan een thermische aanval met een 
brandend voorwerp; 

NEN-EN 15534-1:2014+A1:2017 Composieten gemaakt van op cellulose gebaseerde 
thermoplasten (doorgaans hout-polymeer composieten 
(WPC) genoemd of natuurlijke vezel composieten (NFC)) 
- Deel 1: Beproevingsmethoden voor karakterisering van 
materialen en producten; 

NEN-EN 15534-4:2014 Composieten gemaakt van op cellulose gebaseerde 
materialen en thermoplasten (doorgaans hout-polymeren 
(WPC) of natuurlijke vezel composieten (NFC) genoemd) 
- Deel 4: Specificaties voor lagen en tegelprofielen; 

NEN-EN-ISO 178:2019 Kunststoffen - Bepaling van de buigeigenschappen 
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NEN-EN-ISO 527-1:2019 Kunststoffen - Bepaling van de trekeigenschappen - Deel 
1: Algemene beginselen; 

NEN-EN-ISO 1183-1:2019 Kunststoffen - Methoden voor het bepalen van  
(Cor. 2019-05) de dichtheid van niet-geschuimde kunststoffen - Deel 1: 

Dompelmethode, vloeistof pyknometermethode en 
titratiemethode 

NEN-EN-ISO 4892-2:2013 Kunststoffen - Blootstellings-methode aan 
laboratoriumlichtbronnen bloot te stellen - Deel 2: Xenon 
booglampen; 

NEN-EN-ISO 4628-2:2016 Verven en vernissen - Evaluatie van de degradatie van 
verflagen - Aanduiding van de intensiteit, hoeveelheid en 
omvang van algemeen voorkomende gebreken - Deel 2: 
Beoordeling van de mate van blaarvorming; 

NEN-EN-ISO 9001:2015  Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen; 
NEN-EN-ISO 9239-1:2010 Bepaling van de bijdrage tot de brandvoortplanting van 

vloerbedekkingen - Deel 1: Bepaling van het 
brandgedrag met een warmtestralingsbron; 

NEN-EN-ISO 11925-2:2010 Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van  
/C1:2011 bouwproducten bij directe blootstelling aan vlammen - 

Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron; 
 
NEN-EN-ISO/IEC 17020 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren 

van verschillende soorten instellingen die keuringen 
uitvoeren; 

NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die 
audits en certificatie van managementsystemen 
uitvoeren; 

NEN-EN-ISO/IEC 17025 Algemene eisen voor de compententie van test - en 
kalibratielaboratoria; 

NEN-EN-ISO/IEC 17065 Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor certificatie- 
instellingen die certificaten toekennen aan producten, 
 processen en diensten; 

 
NEN-ISO 11359-2:1999 Kunststoffen - Thermomechanische analyse (TMA) - Deel 

2: Bepaling van de lineaire thermische 
uitzettingscoefficient en de verglazingstemperatuur; 

 
NVN-ENV 12038:2002 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde 

producten - Houtachtige plaatmaterialen - 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand 
tegen houtaantastende basidiomyceten; 

 
SKH-Publicatie 98-04:2017 Voorwaarden en interne controles voor het industrieel 

afwerken van geveltimmerwerk met waterverdunbare 
 verven; 

SKH-Publicatie 05-01:2018 Bepaling van de hechting van verf op hout; 
SHK-Publicatie 06-02:2011 Beoordeling van de geslotenheid van een verffilm op 

hout; 
SKH-Publicatie 08-02: 2015 Bepaling van de waterdoorlatendheid na kritische droging 

en volledige droging van verf op hout; 
SKH-Publicatie 10-02:2011 Controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek. 
SKH-Publicatie 97-04: 2014 Beoordelingsgrondslag Houtsoorten voor toepassing in 
 timmerwerk; eisen en bepalingsmethoden 



 
Beoordelingsrichtlijn 0825 Hout- en natuurvezel-kunststof-composiet halffabricaten in exterieur en 
interieur toepassingen                                              d.d. 26-06-2020 
 
 

Pagina 31 van 34 
  

BIJLAGE 1.  Protocol voor het bepalen van de afwerkbaarheid. (informatief) 
 

Voor een aantal eindproducten, waaronder ramen, deuren en kozijnen kan het HKC mogelijk met een 

filmvormend verfsysteem worden afgewerkt. De afwerkbaarheid van het HKC halffabricaat wordt 

aangetoond aan de hand van drie verfsystemen die zijn gecertificeerd conform BRL 0814 of 

BRL 0817. De keuze van het verfsysteem wordt bepaald door de instelling die het onderzoek uitvoert, 

zo nodig in overleg met de industrie (verf en HKC). Hierbij gebruik gemaakt van drie normale 

dekkende (grond)verfsystemen (kleur RAL 9010), bij materialen zonder bloedende inhoudsstoffen of 

drie isolerende dekkende (grond)verfsystemen (kleur RAL 9010), bij materialen waarbij gebleken is 

dat ze wateroplosbare en mobiele inhoudsstoffen bevatten. 

Facultatief zijn testen met drie transparante systemen (in meest kritische toegelaten kleur). 

 

Beoordelingsmethodiek 

1. Beoordeling bloedend of niet bloedend aan de hand van benatten met water (SKH-Publicatie 05-

01 §7.4) 

2. Applicatie verfsystemen en beoordeling geslotenheid verflaag overeenkomstig SKH-Publicatie 

06-02. 

3. Beoordeling droge en natte hechting na 7 dagen drogen overeenkomstig SKH-Publicatie 05-01 

(inclusief verkleuring als gevolg van benatting van het ingesneden patroon). Bepalingsmethode is 

minimaal gelijkwaardig aan de test overeenkomstig ASTM D 3359-09e2. 

4. Beoordeling uittreden inhoudsstoffen overeenkomstig paragraaf 5.2.7.3 (inclusief 

hechtingbeoordeling overeenkomstig SKH-Publicatie 05-01) 

5. Blarentest volgens SKH-Publicatie 97-04 paragraaf 5.2.7.3 (bepalingsmethode minimaal 

gelijkwaardig aan de bepaling overeenkomstig de NEN-EN-ISO 4628-2) 

6. Vocht-vorst test volgens SKH-Publicatie 10-02 

 

Niet al deze testen zijn altijd noodzakelijk om de afwerkbaarheid van een HKC halffabricaat te 

bepalen. De beoordeling op het bloeden van het materiaal, geslotenheid verflaag, hechting en 

uittreden inhoudsstoffen (test; 1, 2, 3 en 4) moeten altijd worden uitgevoerd. Afhankelijk van de 

resultaten van deze testen en het wateropname gedrag, dienen aanvullend de volgende testen 

uitgevoerd te worden: 

 

a. Indien de wateropname laag is, er een gesloten verflaag in normale systeemopbouw aan te 

brengen is en er geen doorbloeden van vluchtige inhoudsstoffen optreedt hoeven er geen 

verdere testen uitgevoerd te worden. 

b. Indien de wateropname hoog is of er een extra laag nodig is voor verkrijgen van gesloten verflaag 

dient aanvullend de blarentest (test 5) uitgevoerd te worden.  

c. Indien een extra laag noodzakelijk is voor verkrijgen van gesloten verflaag of wanneer het HKC 

halffabricaat bloedend is dient aanvullend de vocht-vorst test (test 6) uitgevoerd te worden. 

 

  



 
Beoordelingsrichtlijn 0825 Hout- en natuurvezel-kunststof-composiet halffabricaten in exterieur en 
interieur toepassingen                                              d.d. 26-06-2020 
 
 

Pagina 32 van 34 
  

Omschrijving testmethoden 

1. Beoordeling bloedend of niet bloedend aan de hand van benatting met  water (SKH-Publicatie 

05-01 §7.4)  

De beoordeling wordt uitgevoerd aan één standaard dekkend afwerksysteem aan 15 monsters, 

bij voorkeur afkomstig uit 3 leveringen of productiebatches. Bij het aanbrengen van het 

gecertificeerd standaard dekkend grondverf- of voorlak systeem conform BRL 0814 of BRL 0817 

worden alle proefstukken voorzien van twee (grond)lagen, aangebracht door middel van airless 

spuiten of door middel van een andere applicatiemethode volgens het verwerkingsvoorschrift van 

de leverancier.  

Na applicatie vindt conditionering van de afgewerkte monsters plaats gedurende 7 dagen bij 

20 °C en 65% RV. 

De beoordeling van hechting onder vochtige omstandigheden wordt vervolgens voorbereid 

volgens SKH-Publicatie 05-01 §7.4. dwz er worden insnijdingen door de verf gemaakt en hierop 

wordt gedurende 1 uur nat filtreer papier gelegd. Het HKC halffabricaat  wordt als niet-bloedend 

beoordeeld wanneer er buiten het ingesneden patroon geen verkleuringen optreden. De 

hechtingstest kan nu worden afgerond en de resultaten gebruikt voor onderdeel 3. Is het HKC 

halffabricaat wel bloedend (buiten de insnijdingen vindt wel verkleuring plaats), dan moet worden 

overgestapt op 3 isolerende verfsystemen voor de onderdelen 2 en verder. 

Proefstukgrootte (minimaal): 12 x 70 x 300 mm; 

 

2. Applicatie verfsystemen en beoordeling geslotenheid verflaag (SKH-Publicatie 06-02) 

Bij het aanbrengen van een dekkend systeem worden alle proefstukken voorzien van twee 

(grond)lagen van een gecertificeerd grondverf- of voorlak systeem conform BRL 0814 of 

BRL 0817, aangebracht door middel van airless spuiten of door middel van een andere 

applicatiemethode volgens het verwerkingsvoorschrift van de leverancier. 

Bij het aanbrengen van transparante voorlaksystemen, worden alle proefstukken voorzien van 

een gecertificeerd transparant voorlak systeem conform BRL 0817, aangebracht door middel van 

airless spuiten of door middel van een andere applicatiemethode volgens verwerkingsvoorschrift 

van de leverancier. 

 

Geslotenheid verflaag 

Vóór beproeving wordt beoordeeld of er een gesloten verflaag is verkregen conform SKH-

Publicatie 06-02. Is dit niet het geval, dan wordt een extra laag tot minimaal 140 µm totale droge 

verflaagdikte aangebracht. Blijkt het dan nog niet mogelijk een gesloten verflaag te verkrijgen, 

dan wordt het HKC halffabricaat niet vrijgegeven voor toepassing in geveltimmerwerk. 

Na applicatie vindt conditionering van de afgewerkte monsters plaats gedurende 7 dagen bij 

20 °C en 65% RV. Hierna worden de volgende beproevingen uitgevoerd: 

 

3. Beoordeling hechting droog en nat na 7 dagen drogen (SKH-Publicatie 05-01) inclusief 

verkleuring als gevolg van benatting van het ingesneden patroon 

De natte hechting wordt uitgevoerd per afwerksysteem aan 15 monsters zo mogelijk van 3 

verschillende leveringen of productiebatches. De droge hechting wordt uitgevoerd per 

afwerksysteem aan 3 monsters, tenzij de variatie in natte hechting een groter aantal vereist. De 

eis voor natte en droge hechting is klasse 0 of 1 conform SKH-Publicatie 05-01. Ten minste 13 

van de 15 monsters moeten voldoen aan de bovenstaande eisen. 

 



 
Beoordelingsrichtlijn 0825 Hout- en natuurvezel-kunststof-composiet halffabricaten in exterieur en 
interieur toepassingen                                              d.d. 26-06-2020 
 
 

Pagina 33 van 34 
  

3.1 Verkleuring 

Na de vochtbelasting t.b.v. de natte hechting test wordt tevens beoordeeld of er verkleuring als 

gevolg van inhoudsstoffen is opgetreden. De eis is hierbij dat geen verkleuring buiten het 

ingesneden patroon mag optreden bij het toepassen van isolerende verfsystemen. 

Proefstukgrootte (minimaal): 12 x 70 x 300 mm. 

 

4. Beoordeling uittreden inhoudsstoffen (IR bestralen) inclusief hechtingbeoordeling  

(SKH-Publicatie 05-01) 

Het uittreden van inhoudsstoffen wordt per afwerksysteem aan 15 monsters bepaald. De test 

bestaat uit 1x 8 uur bestralen (infra-rood lamp) van het proefstukoppervlak zodanig dat eenzijdig 

een oppervlaktetemperatuur van 70 °C wordt bereikt. Hierna worden de monsters visueel 

beoordeeld op het uittreden van inhoudsstoffen (bijvoorbeeld lijm) en op andere gebreken aan de 

verflaag; hechting wordt bepaald conform SKH-Publicatie 05-01. 

Proefstukgrootte: 12 x 70 x 150 mm; 

 

5. Blarentest 

Door eenzijdige vochtbelasting van het HKC halffabricaat  kunnen eventueel wateroplosbare 

inhoudsstoffen in het HKC halffabricaat  versneld naar een van de oppervlakken migreren. 

Onderzocht worden de mogelijke gevolgen, zoals blaarvorming, onthechting of verkleuring;  

indien nodig, zie opmerkingen hierboven, wordt blaarvorming aan 10 proefstukken per 

afwerksysteem bepaald. De proefstukken monsters zijn driezijdig afgewerkt en de beide kopse 

kanten worden afgedicht met een daarvoor geschikt middel (SKH-Publicatie 08-02). De 

proefstukken worden met de niet-afgewerkte zijde naar binnen toe in de blarenkast geplaatst. De 

watertemperatuur in de blarenkast is 40 ± 1 °C. Het klimaat rondom de blarenkast is 23 °C en 

50% RV. De test duurt 10 dagen. Voor en na de test worden de monsters gewogen. Na de test 

worden de monsters visueel beoordeeld op blaarvorming conform NEN-EN ISO 4628-2, 

verkleuringen en andere vormen van onthechting..  

De test wordt afgesloten met een beoordeling van de hechting middels SKH-Publicatie 05-01. 

Proefstukgrootte: 12 x 70 x 150 mm; 

 

6. Vocht-vorsttest (SKH-Publicatie 10-02) 

Indien noodzakelijk (zie opmerkingen hier boven) wordt de vocht-vorsttest uitgevoerd. De test 

volgt in principe SKH-Publicatie 10-02. In afwijking daarvan wordt een vereenvoudigde procedure 

gevolgd:  

1. Proefstukken worden 1 week geconditioneerd 

2. Per verfsysteem worden 10 proefstukken in RAL 9010 getest 

3. Proefstukken worden voor de eerste wateropname, voor de vierde wateropname en na afloop 

van de laatste stap gewogen. 

4. Proefstukken worden alleen na afloop van de laatste stap visueel beoordeeld op gebreken. 

Daarna wordt de hechting beoordeeld conform SKH-Publicatie 05-01. 

Proefstukgrootte: 12 x 70 x 150 mm; 
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Eisen aan de afwerkbaarheid 

De uitkomst van de test wordt als volgt omgezet in de afwerkbaarheid van het HKC halffabricaat . 

1. Alle geteste systemen zijn als voldoende zijn beoordeeld. 

De afwerkbaarheid van een HKC halffabricaat  wordt algemeen vrijgegeven. De verwerker is 

verplicht om vóór verwerking van het gekozen afwerksysteem zelf de verdraagzaamheid te testen 

met het HKC volgens de aanwijzingen in SKH-Publicatie 98-04 en dit met de daarin 

voorgeschreven regelmaat te herhalen. 

 
2. Niet alle geteste systemen zijn als voldoende beoordeeld.  

De afwerkbaarheid van een HKC halffabricaat wordt onder voorwaarden vrijgegeven. De 

verfleverancier heeft de verplichting om zijn verfadvies te onderbouwen met onafhankelijke 

hechtingtesten specifiek uitgevoerd op de betreffende HKC-materiaal. De verwerker is verplicht 

om vóór verwerking van het gekozen afwerksysteem zelf de verdraagzaamheid te testen met het 

HKC halffabricaat  volgens de aanwijzingen in SKH-Publicatie 98-04 en dit met de daarin 

voorgeschreven regelmaat te herhalen. 

3. Geen van de geteste systemen als goed zijn beoordeeld.  

In dit geval is het HKC halffabricaat  niet geschikt om te worden vrijgegeven voor algemene 

afwerkbaarheid. OPMERKING: De verwerker is verplicht om vóór verwerking met een gekozen 

afwerksysteem hiervoor afwerkbaarheid aan te tonen middels de in deze publicatie beschreven 

afwerkbaarheidstesten. 

 


