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Certificaathouders BRL 1001 
T.a.v. de directie 

 
 

Datum: April 2022 
Ons kenmerk: 00.201.736 
Behandeld door: R.E. van Galen 
Betreft: Aanvaarding gewijzigde BRL 1001 

 
 

Geachte directie, 
 

De BRL 1001 “Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen” is  aanvaard door de KOMO 
Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO en is gepubliceerd op 24 februari 2022. Dit 
betekent dat uiterlijk op 24 februari 2023 de conversie naar uw nieuwe certificaat gereed dient te zijn. 

 
De aanvaarding van de BRL 1001 is het resultaat van overleg met belanghebbende marktpartijen, waarbij 

gekeken is naar de marktwensen en de ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving.  

 

Per 1 januari 2023 gaat de Bbl ( Besluit bouwwerken leefomgeving) het Bouwbesluit vervangen en per die 

datum is ook de invoering van de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) gepland. 

Opmerking: de invoering van Bbl en Wkb was oorspronkelijk gepland op 1 januari 2021, maar is eerst 

uitgesteld tot 1 januari 2022 en nu tot 1 januari 2023). 

 

In het kader van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) komt er meer nadruk te liggen op: 

-  bewezen prestaties in de toepassing; 

-  toepassingsvoorwaarden; 

-  toepassingsvoorbeelden; 

-  verwerkingsvoorschriften. 

 

Met het oog op borgen van bewezen prestaties in de toepassing zijn in paragraaf 7.3 van deze BRL drie 

aspecten/onderwerpen toegevoegd aan de periodieke controle, deze aspecten/onderwerpen dient de 

certificatie-instelling nu ook 2x per jaar te controleren en komen bovenop de reguliere periodieke controles. Het 

gaat hierbij om de volgende aspecten/onderwerpen: 

 

• een door of namens de houder van het attest-met-productcertificaat gemaakte projectmatige 
sterkteberekening op het voldoen aan de in het Bouwbesluit respectievelijk Besluit bouwwerken 
leefomgeving genoemde eisen. Deze beoordeling is niet van toepassing indien de certificaathouder 
uitsluitend in het attest-met-productcertificaat opgenomen toepassingsvoorbeelden van de niet-dragende 
binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, vastgelegd in (overspannings)tabellen en 
verankeringstabellen/-overzichten, produceert en levert; 

• een door of namens de houder van het attest-met-productcertificaat gemaakte projectmatige bepaling van 
de warmteweerstand Rc op het voldoen aan de in het Bouwbesluit respectievelijk Besluit bouwwerken 
leefomgeving genoemde eisen en de in het KOMO® attest-met-productcertificaat vastgelegde prestaties. 
Deze beoordeling is niet van toepassing indien de certificaathouder uitsluitend in het attest-met-
productcertificaat opgenomen toepassingsvoorbeelden van de niet-dragende binnenspouwbladen en 
gevelvullende elementen, vastgelegd in tabellen met warmteweerstanden, produceert en levert; 

• de door of namens de houder van het attest-met-productcertificaat gemaakte projectmatige (aansluit)details 
op het voldoen aan de in het KOMO® attest-met-productcertificaat vastgelegde principe detaillering. Deze 
beoordeling is niet van toepassing indien de certificaathouder uitsluitend in het attest-met-productcertificaat 
opgenomen toepassingsvoorbeelden van de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende 
elementen, vastgelegd in tabellen en standaard (aansluit)details, produceert en levert. 
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Verder is bij de reeds bestaande periodieke controle het volgende toegevoegd: 

• De blijvende waarde en geschiktheid van de door de certificaathouder opgestelde 
verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden (en onderhoudsvoorschriften indien van 
toepassing). 

Waarom: 

Omdat de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden onder de Wkb en in de huidige opzet van 

(attest-met-)productcertificatie van KOMO, voorwaardelijk worden gesteld voor de prestatie in de toepassing 

en daarom meer aandacht vereisen, moeten deze worden aangescherpt. 

 

Onze controleurs zullen u verder informeren over de aanpassingen en deze voor 8 januari 2023 
toetsen tijdens de komende controles. Wanneer uw bedrijf heeft aangetoond te voldoen aan 
deze eisen, zullen wij overgaan tot uitgifte van een vernieuwd certificaat. De verschillende  
wijzigingen hebben we samengevat in bijlage 1 van dit schrijven. 
 
Op woensdag 11 mei organiseren we van 15.00 tot 16.00 een  bijeenkomst via teams over de gewijzigde 
eisen uit de BRL 1001. 
 
Tijdens deze informatie bijeenkomst zullen wij ook een korte toelichting geven op KOMO certificatie in relatie 
tot de Wet kwaliteitsboring voor het bouwen (Wkb). 
 
U kunt zich aanmelden door uw e-mail adres aan ons door te geven dan kunnen wij u toevoegen aan de online 
Teams bijeenkomst. Het e-mail adres waarmee u wilt deelnemen kunt u doorgeven aan s.geytenbeek@skh.nl. 
De informatiebijeenkomst wordt gegeven door Bas van Etten en Remko van Galen. Mocht u vooraf al vragen 
hebben en u wilt deze beantwoord hebben tijdens de bijeenkomst dan kunt u deze vooraf doorgeven aan 
r.vangalen@skh.nl. 
 

In verband met de extra jaarlijkse controles stijgt het jaartarief voor de certificaathouders met € 690,-- per 
certificaat.  

 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u deze informatie 
aan de hiertoe binnen uw organisatie aangewezen medewerkers door te geven. 

 
Met vriendelijke groet, 
SKH 
 
Drs. H.J.O. van Doorn 
 
 
Bijlage: overzicht wijzigingen BRL 1001 
 

mailto:mail@skh.nl
mailto:s.geytenbeek@skh.nl
mailto:r.vangalen@skh.nl


Zekerheid met meerwaarde www.skh.nl            Pagina 1 van 10 

 

Postbus 159, 6700 AD WAGENINGEN IBAN: NL42RABO 0121906183 

Nieuwe Kanaal 9f, 6709 PA  WAGENINGEN K.v.K. Arnhem 09190347 

Telefoon: (0317) 45 34 25 E: mail@skh.nl | W: skh.nl 
 

 
 

BIJLAGE 1 

Overzicht wijzigingen BRL 1001 d.d.24-02-2022 ten opzichte van BRL 0101 d.d. 16-12-2003 inclusief wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 

Paragraaf 
nummer 
BRL 1001 
d.d. 24-02-
2022 

Wijziging in BRL 1001 d.d. 24-02-2022  Actie door certificaathouder 

1.3 Geldigheid 
De KOMO® attesten-met-productcertificaat die op basis van die versie van de BRL zijn afgegeven 
verliezen in elk geval hun geldigheid 12 maanden na publicatie van deze BRL. 

Deze BRL is met een overgangstermijn 
van 1 jaar per 24-02-2023 van kracht 

1.7 Merken en aanduidingen 
Naast de gebruikelijke markering mag er een QR-merk worden aangebracht op het product dat 
verwijst naar de gegevens van het betreffende KOMO® attest-met-productcertificaat op de website van 
KOMO® 

Ter informatie 

3.3.1 Hout 
Het vochtgehalte van het hout op het moment van verwerken dient te voldoen aan: 
- hout met afmetingen (hoogte) groter dan 175 mm: 15 + 2 - 4%: 
- hout met afmetingen (hoogte) kleiner of gelijk 175mm: maximaal 20% 

Opnemen in IKB ingangscontrole en 
productiecontrole 

3.3.2 Staal 
Koudgewalste profielen 
Constructief 
Dunwandige koudgevormde stalen profielen vervaardigd van plaatstaal, kwaliteit ten minste S280GD 
conform NEN-EN 1993-1-3 en continu dompelverzinkt Z275 N A C conform NEN-EN 10346. 
Niet-constructief: 
Dunwandige koudgevormde stalen profielen vervaardigd van plaatstaal continu dompelverzinkt Z275 
N A C conform NEN-EN 10346, kwaliteit ten minste conform NEN-EN 14195. 
Warmgewalste profielen 
Profielstaal, staalkwaliteit Fe 360: afmetingen volgens berekening, toleranties volgens  
NEN-EN 10024 voor I profielen, NEN-EN 10279 voor U-profielen en NEN-EN 10055 voor T-profielen. 

inkoop 

3.3.3 Plaatmateriaal 
Spouwzijde (buitenzijde) 
Triplex 
Triplex dient te voldoen aan de eisen van BRL 1705, minimaal klasse 3 en een dikte minimaal 9 mm. 
De sd-waarde dient ≤ 1 m te zijn. 
 

inkoop 
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OSB 
OSB dient te voldoen aan de eisen van BRL 1106 en klasse 3 of 4 volgens NEN-EN 300 en dikte 
minimaal 9 mm. De sd-waarde dient ≤ 1 m te zijn. 
Vezelcementplaat 
Asbestvrije vezelcementplaten met een volumieke massa minimaal 1150 kg/m3 en een dikte minimaal 
3,5 mm.  
Cementgebonden houtspaanplaat 
Cementgebonden houtspaanplaat dient te voldoen aan de eisen van BRL 1105 en een dikte minimaal 
3 mm. 
Spaanplaat  
Spaanplaat dient te voldoen aan de eisen van BRL 1101 en een dikte minimaal 10 mm, constructieve 
toepassingen minimaal klasse P5 volgens NEN-EN 312, niet-constructieve toepassingen minimaal 
klasse P3 volgens NEN-EN 312. 
Hardboard  
Hardboard, oil tempered, dikte minimaal 3 mm, volumieke massa minimaal 900 kg/m3 volgens NEN-
EN 316, klasse HB.H volgens NEN-EN 622-2. 
Gipsvezelplaat  
Gipsvezelplaat dient te voldoen aan de eisen van BRL 1102 met een minimale buigsterkte van 5,5 
N/mm2 en een dikte minimaal 10 mm. 
Waterkerende, dampdoorlatende minerale wolplaat 
Minerale wol dient te voldoen aan de eisen van BRL 1308 en aan de eisen van waterkerendheid en 
waterdampdoorlatendheid van BRL 4708. 
 
Binnenzijde  
Gipsvezelplaat  
Gipsvezelplaat dient te voldoen aan de eisen van BRL 1102 met een minimale buigsterkte van 5,5 
N/mm2 en een dikte minimaal 10 mm. 
Gipskartonplaat  
Gipskartonplaat dient te voldoen aan de eisen van BRL 1009 en een dikte minimaal 9,5 mm. 
Triplex (achter gipskartonplaat of gipsvezelplaat) 
Triplex dient te voldoet aan de eisen van BRL 1705, minimaal klasse 4/5 en een dikte minimaal 9 mm. 
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OSB (achter gipskartonplaat of gipsvezelplaat) 
OSB dient te voldoen aan de eisen van BRL 1106 en klasse 3 of 4 volgens NEN-EN 300 en dikte 
minimaal 6 mm. 
Spaanplaat (achter gipskartonplaat of gipsvezelplaat) 
Spaanplaat dient te voldoen aan de eisen van BRL 1101 en een dikte minimaal 10 mm, constructieve 
toepassingen minimaal klasse P5 volgens NEN-EN 312, niet-constructieve toepassingen minimaal 
klasse P3 volgens NEN-EN 312. 

3.3.4 Regendicht of waterkerend membraan 
Regendichte of waterkerende membranen dienen, overeenkomstig de eisen van BRL 4708, te 
voldoen aan waterdichtheidsklasse W1 en slagregendicht. Een volledig verticaal toegepast membraan 
heeft ten minste waterdichtheidsklasse W2/waterkerend. Het regendicht of waterkerend membraan 
dient te voldoen aan en te worden toegepast overeenkomstig de voorschriften en uitvoeringsrichtlijnen 
van de SKH-Publicatie 12-02 “Folies in de gebouwschil met prefab houten bouwdelen”. 

inkoop 

3.3.5 Isolatiematerialen 
Minerale wol dient te voldoen aan de eisen van BRL 1308. Polystyreen dient te voldoen aan de eisen 
van BRL 1306. Cellulose dient te voldoen aan de eisen van NEN-EN 15101-1. Polyurethaan en 
resolschuim dienen te voldoen aan de eisen van BRL 1304-1. 

inkoop 

3.3.6 Dampremmende folies 
Dampremmende folies overeenkomstig SKH-Publicatie 12-02 “Folies in de gebouwschil met prefab 
houten bouwdelen”. Een naad in een dampremmende folie moet, overeenkomstig SKH-Publicatie 12-
02, met een overlap worden afgetaped of afgekneld. De overlap ter plaatse van de afknelling dient ten 
minste 100 mm te zijn. De dampremming aan de binnenzijde dient overeenkomstig de richtlijnen van 
SKH-Publicatie 12-02 te zijn afgestemd op de dampdoorlatendheid aan de buitenzijde. 

inkoop 

3.3.7 Dichtingsmaterialen 

Voor toepassing als (lucht-)afdichting tussen bouwdelen: afdichtingsbanden uit synthetisch rubber 
(EPDM) volgens de eisen van NEN-ISO 3934 of DIN 7863-1 of schuimbanden volgens de eisen van 
NEN 3413 en in het geval van V3e en V5 geïmpregneerde schuimband overeenkomstig de eisen van 
BRL 2802 

 

 

 

Inkoop   
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3.3.8 Slabben 

Slabben die volledig afwaterend zijn toegepast in een hellingshoek vanaf 9 dienen waterdicht te zijn 
tot ten minste 200 mm waterkolom bepaald overeenkomstig NEN-EN 1928 methode A. De 
beproevingsmethode mag zijn gemodificeerd overeenkomstig paragraaf 5.2.3 van NEN-EN 13859-1. 
Slabben in overige toepassingen dienen waterdicht te zijn tot ten minste 1000 mm waterkolom, zijn 
vervaardigd van EPDM in een dikte van minimaal 0,5 mm, flexibel PVC in een dikte van minimaal 0,45 
mm of DPC (polyethyleen) met een gewicht van minimaal 270 g/m2. Slabben dienen een overmaat te 
hebben van minimaal 100 mm en maximaal 200 mm aan weerszijden zowel in de hoogte als in de 
breedte, uitgezonderd eventueel de richting die na montage UV-belast blijft. UV-belaste slabben 
dienen te zijn vervaardigd van EPDM of flexibel PVC. 

inkoop 

3.3.9 Verfsystemen 
Gondlaksystemen moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 0814. 
Voor- en aflaksystemen moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 0817. 

inkoop 

3.3.10 Bevestigingsmiddelen  
 
Nagels, nieten en schroeven 
Bevestiging van hout en houtachtige plaatmaterialen door middel van nagels, nieten of schroeven. 
Bevestiging van bekledingsmaterialen overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant 
van die bekledingsmaterialen.  
Bevestigingsmiddelen toegepast in aan de spouwzijde dienen een zinklaagdikte van nominaal 5 µm te 
hebben of te zijn van een RVS-legering. Nieten aan de spouwzijde dienen echter altijd van een RVS-
legering te zijn. Bevestigingsmiddelen toegepast in direct contact met weer en wind dienen te zijn van 
een RVS-legering. 
Gipsvezelplaten zijn bevestigd met speciale corrosiewerend behandelde nagels, schroeven of nieten. 
Gipskartonplaten zijn zodanig bevestigd met speciale corrosiewerend behandelde gipsschroeven of 
gipsnagels dat het karton niet verder is beschadigd dan de doorboring ervan. Houten of houtachtige 
gevelbekleding is bevestigd met nagels of schroeven van een RVS-legering overeenkomstig BRL 
4103. 
 
Lijm 

Lijmen in dragende houtconstructies dienen te voldoen de eisen van BRL 2338. Overige houtlijmen 
dienen te voldoen aan de eisen van BRL 2339. 
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3.3.11 Verankeringen 
Voor de bevestiging van de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen aan de 
omringende constructie (het bouwkundig kader) dient gebruik te worden gemaakt van verzinkte stalen 
koppelankers, strippen, hoekijzers, beugels, draadeinden en/of houtdraadbouten. Deze stalen 
onderdelen toegepast in klimaatklasse 2 of 3 zoals bedoeld in NEN-EN 1995-1-1 moeten thermisch 
verzinkt zijn overeenkomstig de daaraan gestelde eisen in NEN-EN 10346 of elektrolytisch verzinkt 
overeenkomstig de daaraan gestelde eisen in NEN-EN 10152. 
Het aanbrengen van constructieve ankers in verhard beton dient plaats te vinden overeenkomstig de 
eisen van BRL 0509. 

inkoop 

3.3.12 Gevelelementen 
Houten gevelelementen die in de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen 
worden opgenomen moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in BRL 0801. 
Kunststof gevelelementen die in de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen 
worden opgenomen moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in BRL 0703. 
Metalen gevelelementen die in de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen 
worden opgenomen moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in BRL 2701. 

inkoop 

3.3.13 Houten buitendeuren 
Houten buitendeuren die in de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen worden 
opgenomen dienen te voldoen aan en toegepast te worden overeenkomstig de eisen van BRL 0803. 

Inkoop 

3.3.14 Ventilatieroosters 
Ventilatieroosters die in de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen worden 
opgenomen dienen te voldoen aan en toegepast te worden overeenkomstig de eisen van BRL 5701. 

inkoop 

3.3.15 Houten gevelbekleding 
Houten gevelbekleding aangebracht op de gevelvullende elementen dient te voldoen aan de eisen van 
BRL 4103. 

Inkoop/wvb 

3.4/3.5 Betreft steenachtige materialen over het algemeen nvt nvt 

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

IKB 
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4.1.26 Thermische isolatie, BB-artikel 5.3 
Een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een 
badruimte heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 4,7 m2.K/W.  
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, 
deuren en kozijnen in verticale uitwendige scheidingsconstructies, samengesteld met de niet-
dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, ten hoogste 1,65 W/m2.K bedraagt en 
welke voorwaarden hiervoor gelden. Indien op gebouwniveau wordt uitgegaan van een gemiddelde 
warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren en kozijnen van ten hoogste 1,65 W/m2.K, is een 
grotere warmtedoorgangscoëfficiënt van die onderdelen toelaatbaar tot ten hoogste 2,2 W/m2.K. 

werkvoorbereiding 

4.3 Eisen vanuit Besluit bodemkwaliteit  
Voor zover van toepassing dient de certificaathouder zich ervan te overtuigen dat de door hem 
toegepaste producten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Daarvoor dient hij na te 
gaan of voor de betreffende producten een milieu-hygiënische verklaring vereist is en zo ja of deze 
aanwezig is. (Bijv. steenstrips) 

Inkoop/wvb/verkoop 

5.1.3 Tabel 3 Toleranties  

 

*  verschil in diagonalen 
**  de kromming van stijlen en regels dient altijd naar één zijde gericht te zijn 

 

Haaksheid (diagonaal) * Kromming ** Vlakheid 
binnenoppervlak 

Tolerantie op nominale maat 
[mm]  

H
o

o
g

te
 

B
re

e
d

te
 

D
ik

te
 

+/- 2 mm + 0,5 mm per m1 
diagonaal 

2 mm/m 1,5 mm/m +/- 3 mm 1 ‰ +/- 2 mm 

IKB 
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6.2 Verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden 
In de verwerkingsvoorschriften dienen ten minste de onderstaande aspecten en onderwerpen 
verwerkt te worden: 
transport naar de bouwplaats;  
• lossen, opslag en transport op de bouwplaats;  

• beschermen van de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen tijdens 
transport, opslag en de bouwfase;  

• herstellen van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen bij beschadigingen;  

• voorwaarden voor bewerkingen en aanpassingen aan de niet-dragende binnenspouwbladen en 
gevelvullende elementen;  

• wijze van hijsen en hijsvoorzieningen om vervorming van de elementen te voorkomen;  

• montage instructie inzake het plaatsen van de elementen tegen het bouwkundig kader, inclusief 
anker- en bevestigingsplan;  

• afdichtingen, vochtkeringen en folie-overlappen;  

• aanvullende voorschriften t.b.v. geluid;  

• aanvullende voorschriften uit oogpunt van brandveiligheid;  

• bescherming in de bouwfase;  

• afwerking.  

IKB  

6.3.3 Beheersing van documenten 
De houder van het attest-met-productcertificaat dient van elk project een projectdossier samen te 
stellen met ten minste de volgende documenten: 
• Projectmatige sterkteberekening 
• Projectmatige berekening van de warmteweerstand Rc 
• Projectmatige (aansluit)details 
• Projectmatige controle of wordt voldaan aan de bouwregelgeving  
• Het projectdossier dient ten minste 20 jaar te worden bewaard. 

IKB / werkvoorbereiding 
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6.3.4.1  
tabel 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controle op het productieproces 

Wat wordt beoordeeld 
(voor zover van 
toepassing en relevant) 

Frequentie beoordelingen Wijze van registratie 

Materiaal specificaties zoals toegepast * 

Hout of staal Projectmatig  Schriftelijk  

Plaatmateriaal 

Isolatiemateriaal 

Folies 

Bevestigingsmiddelen 

Dichtingsmaterialen 

Slabben 

Constructie en/of samengestelde onderdelen gerelateerd aan het Bouwbesluit / Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) die achteraf niet meer te beoordelen zijn. 

Isolatiemateriaal; 
geslotenheid 

Steekproef, ten minste 1 x per 
productie batch 

Fotografisch  

Dichtingen; 
aanwezigheid en 
plaatsing  

Dampremmende folie; 
aanwezigheid, 
bevestiging en 
overlappingen 

Verlijming  

Achterhoutconstructie 
gevelbekleding 

   
   
   
   

IKB Productiecontrole dient aantoonbaar 
te worden uitgevoerd 
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Constructie en/of samengestelde onderdelen gerelateerd aan het Bouwbesluit / Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) die ook achteraf beoordeeld kunnen worden 

Vernageling 
verbindingen; aantal en 
afmeting 

Steekproef, ten minste 1x per 
productie batch 

Schriftelijk  

Vernageling beplating; 
h.o.h. afstand en 
afmeting 

Folie-overlappen, 
slabben en 
dichtingsbanden 

Inbouw kozijnen en 
geveldoorvoeren 

Gevelbekleding 

Afmetingen en 
haaksheid elementen 

 

6.3.4.2 Registratie 
Geregistreerde gegevens dienen ten minste 20 jaar bewaard te worden 

IKB 

6.3.4.5 Maatregelen bij niet-overeenkomstige producten 
- Product dient te worden gemarkeerd en niet worden uitgeleverd  
- Nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nopdig,  corrigerende maatregelen te worden 

genomen 
- Geregistreerd dient te worden welke afwijkingen geconstateerd zijn en welke corrigerende of 

aanvullende maatregelen getroffen zijn. 
 

IKB 

7.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen 
4 periodieke beoordelingen per jaar 
2x per jaar beoordeeld de certificatie-instelling  

- Een projectmatige sterkte berekening* 
- Projectmatige bepaling van de warmte weerstand Rc volgens de NTA 8800* 
- Projectmatige aansluitdetails* 

 

werkvoorbereiding 
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* Deze beoordeling is niet van toepassing indien de certificaathouder uitsluitend in het attest-met-   
  productcertificaat opgenomen standaarduitvoeringen van Niet-dragende binnenspouwbladen en 
gevelvullende elementen, vastgelegd in overspannings-, warmteweerstands-tabellen en standaard 
(aansluit)details, produceert en levert. 

7.5 
 

Tekortkomingen 

• Tekortkomingen die de prestaties van het product in de toepassing met betrekking tot de 
eisen van de Bouwbesluit-afdelingen 2.1, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 en 2.15 respectievelijk met 
betrekking tot de eisen van de paragrafen 4.2.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 en 4.2.16 van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) nadelig kunnen beïnvloeden (kritieke 
tekortkomingen, categorie A); 

• Tekortkomingen die de prestaties van het product in de toepassing met betrekking tot de 
eisen van de Bouwbesluit-afdelingen 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.10, 4.4, 5.1 en 7.3 respectievelijk 
met betrekking tot eisen van de paragrafen 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.9, 4.4.1, 4.6.1 en 
4.6.2 en artikel 6.26 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) nadelig kunnen 
beïnvloeden (kritieke tekortkomingen, categorie B); 

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

Directie / kwaliteitsfunctionaris  

7.6 Sanctiebeleid 
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.  

- Geprefabriceerde niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen  
- kunnen pas weer onder het KOMO® attest-met-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. 

- Tekortkoming categorie C; Geen (schriftelijke) reactie van de certificaathouder vereist. 
Beoordeling kan tijdens de volgende periodieke beoordeling plaatsvinden. 

Directie / kwaliteitsfunctionaris 
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