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Voorwoord 

Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld in samenwerking met de technische commissie 
Begeleidingscommissie BRL 9923. De BRL is vastgesteld 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 BRL 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 BRL 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 in verband met wijzigingen in de Richtlijn Steigers en vragen uit de 
markt.  

Uitgever: 
Certificatie-instelling SKH   
Nieuwe kanaal 9f 
6709 PA Wageningen 
Telefoon (0317) 453425 
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 beoordelingsrichtlijn door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie 
berusten alle rechten bij SKH. Het gebruik van het wijzigingsblad door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend 
toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SKH is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 
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1. INLEIDING, ALGEMENE BEPALINGEN EN ALGEMENE EISEN 

1.1 Inleiding 

Op basis van de voorschriften in deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt een KOMO®-productcertificaat 
afgegeven voor Houten Steigerdelen. Met dit certificaat kan de certificaathouder aan zijn afnemers 
aantonen dat een deskundige onafhankelijke organisatie toeziet op het productieproces van de 
certificaathouder, de kwaliteit van het product, de kwaliteitsborging daaromtrent, alsmede op de 
prestaties van het product in zijn toepassing. Hierdoor mag ervan uitgegaan worden dat het product de 
kenmerken bezit zoals deze in voorliggende BRL zijn vastgelegd. 

De in deze BRL 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®-productcertificaat voor Houten 
Steigerdelen.         

Naast de eisen die in deze BRL zijn vastgelegd stellen de certificatie-instellingen aanvullende eisen in 
de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie, zoals vastgelegd in hun interne certificatie-
procedures.  

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op houten steigerdelen vervaardigd van Europees vuren, 
Europees dennen of Europees douglas, die zijn bedoeld om te worden toegepast als vloerdelen of 
leuning op een steiger zoals bedoeld onder paragraaf 4.1.1 van de Richtlijn Steigers. 

1.3 Geldigheid 

Deze versie van de BRL vervangt de versie van d.d. 01-10-2004. 

De KOMO®-productcertificaten die op basis van die versie van de BRL zijn afgegeven verliezen in elk 
geval hun geldigheid 6 maanden na publicatie van de BRL.  

Op basis van de hiervoor vermelde vorige versie van deze BRL mogen tot uiterlijk 3 maanden voordat 
de huidige productcertificaten moeten worden vervangen, nieuwe certificaten worden afgegeven. 

De geldigheidsduur van het KOMO®-productcertificaat is onbeperkt. De geldigheidsduur kan worden 
beperkt (beëindigd) door onder meer: 

• Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn, 

• Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen. 

1.4 Relatie met Wet- en regelgeving 

1.4.1 Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op de producten waarop deze BRL betrekking heeft is geen geharmoniseerde Europese norm van 
toepassing. 

1.4.2 Arbeidsomstandighedenbesluit  

Op de toepassing en het gebruik van producten waarop deze BRL betrekking heeft is het 
Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing, te weten art. 3.16, art. 7.23b en art. 7.34. 

1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen 

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsrichtlijn kan de aanvrager, in het 
kader van externe controle, rapporten van conformiteit beoordelende instellingen overleggen om aan te 
tonen dat aan de eisen van deze BRL 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. 
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1.6 KOMO®-productcertificaat 

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden KOMO®-productcertificaten afgegeven. De uitspraken 
in deze productcertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken en 3, 4, en 5 van deze BRL.  

Het af te geven productcertificaat moet overeenkomen met het model productcertificaat zoals dat voor 
deze versie van de BRL op de website van KOMO® (www.komo.nl) wordt gepubliceerd.  

1.7 Merken en aanduidingen 

Op ieder houten steigerdeel moet het volgende worden aangebracht: 

• Het KOMO-beeldmerk of -woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie 
aanduiding. 

De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt: 

  

De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt: 

KOMO® 

De afleverdocumenten dienen in ieder geval het volgende te bevatten: 

• Het KOMO-beeldmerk of KOMO-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie 
aanduiding 

• Naam certificaathouder 

• Afmetingen 

• Hoeveelheid 

• Sterkteklasse 

Daarnaast mag een QR-merk worden aangebracht dat verwijst naar de gegevens van het betreffende 
KOMO®-productcertificaat op de website van KOMO®. 

Na afgifte van het KOMO®-productcertificaat mag dit KOMO-beeldmerk door de certificaathouder ook 
worden gebruikt bij zijn publieke uitingen t.a.v. zijn gecertificeerde activiteiten zoals aangegeven in het 
“Reglement voor het gebruik van de KOMO-merken” zoals dat wordt gepubliceerd op de KOMO-
website. Voor het gebruik van het KOMO-merk door hun afnemers zijn de “Regels voor het gebruik van 
de KOMO-merken door niet-certificaathouders” van toepassing. 
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2. TERMINOLOGIE 

Zie voor een verklaring van de terminologie zoals die in deze Beoordelingsrichtlijn gebruikt wordt voor 
certificatie de begrippenlijst op de website van de Stichting KOMO® (www.komo.nl). 

 

Houten steigerdelen 

Houten steigerdelen zijn gezaagde, ongeschaafde, op sterkte gesorteerde houten delen aan de 
uiteinden voorzien van kramplaten. 

 

Leuning 

Randbeveiliging van werkvloeren ter voorkoming van valgevaar.  

 

Steiger 

Tijdelijke constructie opgebouwd rondom of in bouwwerk voor de bereikbaarheid en uitvoering voor de 
desbetreffende werkzaamheden.  

 

Vloerdeel 

Zie houten steigerdeel.  

 

Terminologie houtgebreken 

Zie voor een verklaring van de terminologie zoals die in deze Beoordelingsrichtlijn gebruikt wordt voor 
houtgebreken de norm NEN 5461. 
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3. EISEN AAN DE TE VERWERKEN PRODUCTEN EN/OF MATERIALEN 

3.1 Algemeen  

Aan de grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) die bij de productie worden 
verwerkt/toegepast worden de volgende eisen gesteld: 

3.1.1 Houtsoort 

Voor de productie van houten steigerdelen mogen de volgende houtsoorten gebruikt worden:  

• Europees vuren (Picea abies) 

• Europees dennen (Abies Alba/Abies Grandis) 

• Europees douglas (Pseudotsuga menziesii). 

Grenswaarde 

De houtsoort van de houten steigerdelen dient te voldoen aan Europees vuren (Picea abies), Europees 
Dennen (Abies Alba/Abies Grandis) of Europees Douglas (Pseudotsuga menziesii). 

Bepalingsmethode 

De houtsoort dient visueel bepaald te worden. 

3.1.2 Kramplaten 

Ter voorkoming van het optreden van kopscheuren en vervormingen in steigerdelen dienen 
kramplaten aan beide uiteinden zowel aan de boven- als aan de onderkant van het steigerdeel te 
worden aangebracht. 

Grenswaarde 

De kramplaten van de houten steigerdelen dienen te voldoen aan de classificaties: DX51D + Z275-N-
A-C of gelijkwaardig. 

De minimale afmeting van de kramplaat is: 35 x175 x 0,9 mm 

Bepalingsmethode 

De classificatie van de kramplaten dient bepaald te worden overeenkomstig NEN-EN 10346. 

3.2 Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

De certificatie instelling beoordeeld of de toegepaste grondstoffen, producten en/of materialen (incl. 
halfproducten) voldoen aan de eisen van de betreffende beoordelingsrichtlijn en worden toegepast 
volgens de voorgeschreven voorwaarden en verwerkingsvoorschriften. 
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4. EISEN TE STELLEN AAN HET PRODUCT 

In dit hoofdstuk zijn de eisen te stellen aan het product, vertaald naar de productkenmerken  van Houten 
Steigerdelen opgenomen waaraan het product moet voldoen, evenals de bepalingsmethoden en de 
grenswaarden om vast te stellen dat aan deze eisen wordt voldaan. 

4.1 Product kenmerken 

4.1.1 Afmetingen 

Houten steigerdelen dienen te worden ingezaagd op de volgende minimale afmetingen: 

• 32 mm x 200 mm 

• 38 mm x 200 mm 

• 50 mm x 200 mm. 

Grenswaarde 

De toelaatbare afwijking van de nominale maat die de werkelijke maat mag hebben is in tabel 1 gegeven.  

 

Tabel 1 — Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor houten steigerdelen 

Nominale maat  

mm 

Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat  

mm 

 Individueel Gemiddeld 

Dikte -1 t/m +3 0 t/m +1 

Breedte -2 t/m +4 0 t/m +1 

Lengte 0 t/m + 50 - 

Bepalingsmethode 

De maatafwijkingen moeten zijn bepaald volgens paragraaf 7.1 van NEN 5461. 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

Gecontroleerd wordt of de juiste afmetingen ingezaagd zijn. 
 

Opmerking: 
Indien de houten steigerdelen uit vers hout worden geproduceerd zullen deze naar verloop van tijd gaan 
drogen en krimpen. Tabel 2 geeft een indicatie van de minimale afmeting na drogen. 

 
Tabel 2  

houtvochtgehalte 
>30% 

houtvochtgehalte 
20% 

houtvochtgehalte 
12% 

32 x 200 mm 31 x 195 mm 30 x 190 mm 

38 x 200 mm 37 x 195 mm 36 x 190 mm 

50 x 200 mm 49 x 195 mm 48 x 190 mm 

 

 

4.1.2 Sterkte 

Grenswaarde 

De sterkte van de houten steigerdelen dient te voldoen aan C18 overeenkomstig NEN-EN 338. 

Bepalingsmethode 

De sterkte dient bepaald te worden overeenkomstig NEN-EN 14081-1. 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Gecontroleerd wordt of: 

• de sterkteklasse conform NEN-EN 14081-1 is bepaald; 

• de bepaalde sterkteklasse minimaal aan C18 voldoet. 
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4.1.3 Visuele aspecten 

Houten steigerdelen dienen aanvullend visueel gesorteerd te worden conform tabel 3.  

 

Tabel 3 

aspect eis 

Kwasten Kantkwasten Max. 0,5 x dikte 

Schietkwasten Zijkant: max. 0,5 x dikte 

Hartzijde: lengte max. 10 cm 

Kwastgroep Maximale som van de kwasten gelijk aan  

0,8 x dikte + 0,4 x breedte 

Scheuren Langsscheur Max. 0,3 x lengte steigerdeel 

Som van langsscheuren Max. 0,6 x lengte steigerdeel 

Eindscheur (kop) Max. 100 mm lang 

Reactiehout  Toegelaten tot 20 % van de doorsnede van 
het hout 

Topbreuk  Toegelaten over maximaal ½ van de breedte 
van het hout, in het midden van de breedte, 
met daarbuiten een draadverloop van 
maximaal 1:6 

Drukbreuk  Niet toegelaten 

Schade  Toegelaten tot 5 % van de doorsnede van het 
hout 

Schimmel-
aantasting 

Blauw tot grijs Toelaatbaar 

Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Vervorming 
maximaal 

Gebogen hout  8 mm per 2 m houtlengte 

Krom hout  4 mm per 2 m houtlengte 

Scheluw hout  4 mm per 2 m houtlengte 

Hol hout    2 mm 

Wan  Toegelaten over maximaal 1/10 van de dikte 
en van de breedte, geen eis aan de lengte 

Grenswaarde 

De visuele aspecten van de houten steigerdelen dienen te voldoen aan tabel 3. 

Bepalingsmethode 

De visuele aspecten dienen bepaald te worden overeenkomstig NEN 5499. 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

Gecontroleerd wordt of de houten steigerdelen correct gesorteerd worden. 

4.1.4 Kramplaten 

Ter voorkoming van het optreden van kopscheuren en vervormingen in steigerdelen dienen kramplaten 
aan beide uiteinden zowel aan de boven- als aan de onderkant van het steigerdeel te worden 
aangebracht. 

Grenswaarde 

De plaats van de kramplaat is minstens 50mm en maximaal 100mm gerekend vanaf het uiteinde van 
de steigerplank. De randen van de kramplaten dienen gelijk te liggen met of onder het oppervlak van 
het steigerdeel. 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

Gecontroleerd wordt of kramplaten op juiste wijze aangebracht zijn. 
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5. EISEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER EN HET KWALITEITSSYSTEEM 

5.1 Algemeen 

De directie van de 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. 

5.2 Gebruiksvoorschriften en toepassingsvoorwaarden 

Een houten steigerdeel dat geleverd is onder het KOMO®-productcertificaat mag alleen gebruikt worden 
als steigerdeel in een steigerconstructie. De gebruiker is vanaf het moment van afleveren 
verantwoordelijk voor het in standhouden van een optimale conditie van het houten steigerdeel. 
Naast dit algemene gebruiksvoorschrift dient de producent tevens een eigen gebruiksvoorschrift op te 
stellen dat minimaal de volgende onderwerpen dient te omvatten namelijk:  

• controle bij ontvangst; 

• gebruik op de bouwplaats; 

• controle bij terugname; 

• instructie voor opslag. 

5.3 Eisen aan de certificaathouder 

5.3.1 Eisen i.v.m. het productieproces 

Certificaathouder dient te waarborgen dat de productie van houten steigerdelen te allen tijde 
aantoonbaar conform alle eisen in deze beoordelingsrichtlijn verloopt.  

5.4 Kwaliteitssysteem 

5.4.1 Beheerder van het 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. 

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer en 
functioneren van het kwaliteitssysteem. 

5.4.2 Kwaliteitshandboek 

Het kwaliteitssysteem moet toegesneden zijn op het produceren, opslaan en leveren van de producten 
zoals vastgelegd in het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn. 

Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder is vastgelegd in een kwaliteitshandhoek dat ten minste 
de volgende elementen bevat:  

• Het schema van interne kwaliteitsbewaking, inclusief ingangscontrole, productiecontrole en 
eindcontrole; 

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

• 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; 

• Het beheer van de kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsregistraties. 

5.4.3 Beheersing van documenten 

De schriftelijk vastgelegde procedures voor de keuring en de beproeving moeten door daartoe 
bevoegde personen binnen het bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd op 
geschiktheid en doelmatigheid. De beheersing van documenten moet bewerkstelligen, dat alleen 
geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar zijn. Het intern kwaliteitssysteem dient 
in een Engels, Duits of Nederlandse versie aanwezig te zijn. 
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5.4.4 Keuring en beproeving 

 

De producent dient een systeem van interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de 
volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 

• een ingangscontrole op de grondstoffen; 

• werkplekinstructies (incl. controle op het productieproces en/of de montage en/of het onderhoud; 

• controle op het eindproduct; 

• de controle op de meetapparatuur; 

• klachtenregistratie; 

 

Van de keuringen en beproevingen, zoals omschreven in het IKB schema dient een registratie te worden 
bijgehouden. Geregistreerde gegevens dienen ten minste 20 jaar te worden bewaard 

 

Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten tenminste jaarlijks gecontroleerd 
worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. 
 
Ten aanzien van de meetnauwkeurigheid van meetmiddelen gelden de volgende uitzonderingen op 
de eisen en criteria gesteld in de NEN 5461. Meetmiddelen moeten ten minste een 
meetnauwkeurigheid hebben volgens tabel 4. 

 
Tabel 4 – Vereiste meetnauwkeurigheden  

Aspect Meetnauwkeurigheid 

lengte 1 cm 

dikte/breedte 1 mm 

houtgebreken 1 mm 

vervormingen 1 mm 

 

 

De deskundigheid van de visueel sorteerders, met inbegrip van de beoordeling van het gesorteerde 
materiaal moet ten minste iedere 12 maanden worden gecontroleerd. Hierbij dient iedere sorteerder 
(individueel) ten minste 15 delen 32 x 200 mm en 15 delen 50 x 200 mm te sorteren op de eisen van 
paragraaf 3.1.1, 4.1.2 (indien er zelf op sterkte wordt gesorteerd) en 4.1.3 van deze BRL. Van de 
gesorteerde delen moet ten minste 90% goed gesorteerd te zijn. 

 

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. 

 

Indien uit de resultaten van de interne kwaliteitsbewaking blijkt dat bepaalde producten niet voldoen aan 
de gestelde eisen, dient: 

• Het product 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. 

5.4.5 Opslag van grondstoffen, materialen en gerede producten 

Van de grondstoffen en materialen die voor het productieproces noodzakelijk zijn en daarvoor in 
voorraad worden gehouden dient bij levering nagegaan te worden of deze voldoen aan de te stellen 
eisen. Deze grondstoffen en materialen dienen te worden opgeslagen volgens de daarvoor geldende 
eisen. Deze opslag dient zodanig te worden uitgevoerd dat de productkenmerken daarvan niet nadelig 
worden beïnvloed. 

De gerede producten die nog niet worden uitgeleverd dienen op een zodanige wijze te worden 
opgeslagen dat de kwaliteit van de betreffende producten is gewaarborgd 
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5.4.6 Klachtenbehandeling 

De producent (houder van het productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over een 
klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het product waarop het 
productcertificaat betrekking heeft en de toepassing ervan. Per klacht dient te worden aangegeven hoe 
de klacht is geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd door passende corrigerende 
maatregelen. 
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6. EXTERNE CONFORMITEITSBEOORDELINGEN 

6.1 Algemeen 

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 
periodieke beoordelingen uit. 

6.2 Toelatingsonderzoek 

De aanvrager van het productcertificaat geeft aan welke producten moeten worden opgenomen in het 
af te geven productcertificaat. De aanvrager verstrekt alle relevante gegevens van deze producten ten 
behoeve van het opstellen van de productspecificatie en de verklaring over de productkenmerken zoals 
die zullen worden opgenomen in het productcertificaat. 

Ten behoeve van het verlenen van het productcertificaat voert de certificatie-instelling een 
toelatingsonderzoek uit waarbij: 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de aanvrager in staat is om d.m.v. zijn kwaliteitssysteem bij 
voortduring te waarborgen dat de producten de kenmerken bezitten, respectievelijk de prestaties 
leveren zoals deze in de hoofdstukken 3 en 4 in deze BRL zijn vastgelegd. Beoordeling van het 
productieproces en van het gereed product maken hiervan deel uit. 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de operationele systematiek van kwaliteitsborging voldoet 
aan de eisen in hoofdstuk 5 van deze BRL. 

• De certificatie-instelling de beschikbare gebruiksvoorschriften en toepassingsvoorwaarden 
beoordeelt. 

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten t.a.v. het product 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 productcertificaat, 
al dan niet kan worden verleend. 

6.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen 

De certificatie-instelling voert na afgifte van het productcertificaat periodieke beoordelingen uit bij de 
certificaathouder op de naleving van zijn verplichtingen. Bij de inwerkingtreding van deze 
beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 2 periodieke beoordelingen per jaar. 

De periodieke beoordelingen zullen in ieder geval betrekking hebben op: 

• De resultaten van de door de certificaathouder uitgevoerde productcontroles conform hoofdstuk 3 
en 4. 

• Beoordeling van de blijvende en effectieve toepassing van het kwaliteitssysteem conform 
hoofdstuk 5.  

• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten. 

• De blijvende waarde en geschiktheid van de door de certificaathouder opgestelde 
gebruiksvoorschriften en toepassingsvoorwaarden. 

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

Van deze beoordelingen wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Op advies van het College van 
Deskundigen, kunnen het sanctiebeleid en bovengenoemde beoordelingsfrequentie op grond van 
argumenten bijgesteld worden, maar zal ten minste 1 periodieke beoordeling per jaar zijn. 

 
De certificaathouder dient de certificatie-instelling in de gelegenheid te stellen om de uitvoering van de 
productieprocessen op productielocatie te beoordelen.  
Certificaathouder meldt al haar productielocaties tijdig bij de certificatie-instelling. 
 

Het land van de certificaathouder/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 geen beoordelingsbezoeken worden uitgevoerd. In dat geval kan de 
geldigheid van het KOMO®-productcertificaat (tijdelijk) worden opgeschort. 
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6.4 Tekortkomingen 

6.4.1 Weging van tekortkomingen  

Bij de weging van een tekortkoming, in het kader van het toezicht na verlening van het productcertificaat 
door de certificatie-instelling, wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• Tekortkomingen die direct de kwaliteit van het product nadelig kunnen beïnvloeden (kritieke 
tekortkomingen, categorie A) 

• "Overige" tekortkomingen (niet-kritieke tekortkomingen, categorie B). 

De aspecten, welke als categorie A worden aangemerkt zijn vermeld in onderstaande tabel: 

3.1.1 Houtsoort 

3.1.2 Kramplaten 

4.1.1 Afmeting  

4.1.2 Sterkte 

6.4.2 Opvolging van tekortkomingen  

De opvolging van tekortkomingen door een certificatie-instelling is als volgt: 

• Kritieke afwijkingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden afgehandeld binnen de 
door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale termijn van 1 maand 

• Niet-kritieke afwijkingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden afgehandeld 
binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale termijn van 6 maanden 

6.4.3 Sanctie procedure  

De door de certificatie-instelling op te leggen sanctie voor de volgende situaties is:  

• Tekortkomingen categorie A; De certificaathouder dient binnen twee weken een schriftelijke 
reactie te geven (corrigerende maatregelen). Beoordeling van het effect van de corrigerende 
maatregelen dient tijdens een extra controle plaats te vinden. Geproduceerde steigerdelen kunnen 
pas weer onder het KOMO®-productcertificaat worden uitgeleverd als de corrigerende 
maatregelen door de CI zijn goedgekeurd.  

• Tekortkoming categorie B; De certificaathouder dient binnen een maand een schriftelijke reactie 
te geven (corrigerende maatregelen). Beoordeling van het effect van de corrigerende maatregelen 
kan tijdens de volgende periodieke beoordeling plaatsvinden. 

6.5 Opschorting productcertificaat 

In het geval (tijdelijk) geen producten worden geproduceerd en/of uitgeleverd kan, bij een stop langer 
12 maanden, op verzoek van de certificaathouder de geldigheid van zijn productcertificaat (tijdelijk) 
worden opgeschort. Een dergelijke opschorting kan door de certificatie-instelling voor in totaal maximaal 
24 maanden worden verleend. 
Nadat de opschorting is verleend kan een certificaathouder verzoeken om zijn opschorting eerder te 
beëindigen. 
Bij een opschortingsperiode langer dan 1 jaar dient voorafgaand aan de hervatting van productie en 
levering onder productcertificaat middels een extra beoordeling te worden nagegaan of nog aan alle 
eisen in deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan en de opgeschorte status kan worden omgezet naar 
een geldige status. 
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7. EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

7.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet beschikken over een procedure waarin de algemene regels zijn vastgelegd 
die bij certificatie worden gehanteerd. 

7.2 Certificatiepersoneel 

Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

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

• Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de beoordeling 
van de rapporten van de controleur. 

• 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 controles 

7.2.1 Competentie criteria certificatiepersoneel 

De kwalificatie-eisen voor het certificatie personeel bestaan uit kwalificatie-eisen voor het uitvoerende 
certificatiepersoneel zoals vastgelegd in onderstaande tabel. De competentie van het betrokken 
certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd.: 

 

Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring 

Controleur 

Uitvoerder 
vooronderzoek 

MBO-niveau - Productie en toepassing van naaldhout  of  

gelijkwaardig 

-  Opleiding auditor ISO 9001 

-  Tweejarige ervaring in de houtindustrie of daaraan      

 gelijkwaardig  

Beoordelaar HBO-niveau - Bouwkundige opleiding of gelijkwaardig 

- Productie en toepassing van Houten Steigerdelen  

-  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 

 

7.2.2 Kwalificatie certificatiepersoneel 

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van aangetoonde 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 kwaliteitssysteem van de certificatie-instelling zijn 
vastgelegd. 

7.3 Rapportage toelatingsonderzoek en periodieke beoordelingen 

De certificatie-instelling legt de bevindingen van haar toelatingsonderzoeken en periodieke 
beoordelingen vast in een eenduidig rapport. Een rapport moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Volledigheid; in de rapportage wordt een onderbouwd verslag gedaan van de vastgestelde mate 
van conformiteit met de in deze in de Beoordelingsrichtlijn gestelde eisen, 

• Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn 
vastgelegd. 

7.4 Beslissingen over KOMO®-productcertificaat 

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

7.5 Rapportage aan het College van Deskundigen 

Over de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan t.a.v. de productcertificaten op basis 
van deze 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: 

• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie, 

• Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken, 

• Aantal ingetrokken kwaliteitsverklaringen, 

• Resultaten van de beoordelingen, 

• Opgelegde maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen, 

• Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

7.6 Interpretatie van eisen 

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen 
vastleggen in een afzonderlijk interpretatiedocument. Dit interpretatie-document is beschikbaar voor/bij 
de leden van het CvD en de certificatie-instellingen die op basis van deze beoordelingsrichtlijn actief 
zijn. Dit document wordt gepubliceerd op de website van de schemabeheerder. Iedere certificatie-
instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn is verplicht de daarin vastgelegde 
interpretaties te hanteren. 
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8. DOCUMENTEN LIJST 

8.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

Op de toepassing en het gebruik van producten waarop deze BRL betrekking heeft is het 
Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing, te weten art. 3.16, art. 7.23b en art. 7.34. 

8.2 Normatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn normatief verwezen: 

NEN 5461:2011 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2010) - Gezaagd hout en  rondhout 
 - Algemeen gedeelte, Ontwerp. 

 

NEN 5499:2007/A1:2011 Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve 
toepassingen. 

 

NEN-EN 338:2016 Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen 

 

NEN-EN 10346:2015 Continu-dompelbeklede platte staalproducten - Technische 
leveringsvoorwaarden 

 

NEN-EN 14081-1:2005 Houtconstructies – Op sterkte gesorteerd hout met een 
 rechthoekige doorsnede – deel 1: Algemeen eisen, inclusief 
 wijzigingsblad A1:2011 

 

NEN-EN-ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen 
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