
 

 

 

 

KOMO-BRL 0826  

Gepubliceerd d.d. 02-07-2021  

 

 

BEOORDELINGSRICHTLIJN 

VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR 

BIOBASED BINDMIDDELEN VOOR TOEPASSING IN COATINGS OP HOUT EN 
HOUTACHTIGE MATERIALEN  

Uitgave: SKH 

 

Vastgesteld door het CvD van SKH d.d. 15–03–2021 

Aanvaard door de KOMO kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 02–07–2021 

 



KOMO-BRL 0826, Biobased bindmiddelen voor toepassing in coatings op hout en houtachtige 
materialen 02-07-2021 

pag. 2 van 28 

Uitgever(s):  

Certificatie-instelling SKH  

Nieuwe kanaal 9f 6709 PA Wageningen 

Telefoon (0317) 453425  

E-mail mail@skh.nl  

Website http://www.skh.nl 

 

© 2021 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 
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Voorwoord 

Deze KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld door het College van Deskundigen van SKH, 
waarin belanghebbende partijen op het gebied van deze beoordelingsrichtlijn zijn vertegenwoordigd. Dit 
college begeleidt ook de uitvoering van de certificatie op basis van deze beoordelingsrichtlijn en stelt 
deze zo nodig bij. Waar in deze beoordelingsrichtlijn sprake is van “College van Deskundigen” of CvD is 
daarmee bovengenoemd college bedoeld. 

 

Deze beoordelingsrichtlijn zal worden gehanteerd door certificatie-instellingen, die hiervoor een 
licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, in samenhang met hun vastgelegde procedures 
voor certificatie. In deze 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 
beoordelingsrichtlijn 

• De periodieke beoordelingen t.b.v. de instandhouding van een afgegeven KOMO®-productcertificaat  
op basis van deze beoordelingsrichtlijn 
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1. INLEIDING, ALGEMENE BEPALINGEN EN ALGEMENE EISEN 

1.1 Inleiding 

Op basis van de voorschriften in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt een KOMO®-

productcertificaat  afgegeven voor Biobased bindmiddelen voor toepassing in coatings. Met dit 
productcertificaat kan de certificaathouder aan zijn afnemers aantonen dat een deskundige 
onafhankelijke organisatie toeziet op het productieproces van de certificaathouder, de kwaliteit van 
het product en de kwaliteitsborging daaromtrent. Hierdoor mag ervan uitgegaan worden dat het 
product de eigenschappen bezit zoals deze in voorliggende beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd. 

De in deze beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen worden door de certificatie-instellingen, die 
hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, dan wel hiervoor een aanvraag hebben 
ingediend, en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, gehanteerd 
bij de behandeling van een aanvraag voor de afgifte en instandhouding van een KOMO®-

productcertificaat  voor Biobased bindmiddelen voor toepassing in coatings. 

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

1.2 Toepassingsgebied 

Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op biobased bindmiddelen die gebruikt worden voor de 
productie van biobased coatings op hout en houtachtige materialen. In deze beoordelingsrichtlijn 
wordt de methode omschreven waarop het biobased gehalte (gebruikte hoeveelheid biobased 
grondstoffen) in het bindmiddel bepaald wordt en worden eisen gesteld aan de prestaties van het 
bindmiddel in een richtreceptuur.  

Afhankelijk van het biobased gehalte wordt het bindmiddel ingedeeld een overeenkomstige klasse, 
zoals omschreven in 4.1.1. Voor de prestaties in een richtreceptuur kan worden getoetst of het 
bindmiddel geschikt is voor toepassing in: ‘coatings voor exterieur toepassing op hout’, dan wel een 
coating voor ‘niet- en semi filmvormende coatings op niet maatvast hout’ en/of een coating voor 
‘interieur toepassing, meubels’ en daarbij kan voldoen aan de eis voor het percentage VOS. 

1.3 Geldigheid 

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

• 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 beoordelingsrichtlijn betrekking heeft is geen geharmoniseerde 
Europese norm van toepassing. 

1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen 

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze 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 beoordelingsrichtlijn wordt voldaan. Er zal moeten worden 
aangetoond dat de betreffende inspectie-, analyse-, test- en/of evaluatierapporten zijn opgesteld 
door een instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de betreffende accreditatienorm 
die van toepassing is, te weten: 

• NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen 

• NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor instellingen die managementsystemen certificeren 

• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 

• NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor instellingen die producten, processen en diensten certificeren 
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Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor het 
betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of 
een andere accreditatieinstelling die geaccepteerd is als lid van een multilaterale overeenkomst 
inzake de wederzijdse erkenning en acceptatie van accreditatie, die binnen EA, IAF en ILAC zijn 
opgesteld. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de certificatie-instelling zelf 
beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

1.6 KOMO®-productcertificaat  

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden KOMO®--productcertificaten afgegeven. De 
uitspraken in deze productcertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 3, 4 en 5 van deze 
beoordelingsrichtlijn. Het certificaat geeft aan in welke coatings het/de product(en) kan/kunnen 
worden toegepast. 

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

1.7 Merken en aanduidingen 

Op de producten/verpakkingen moet het volgende worden aangebracht: 

• Het KOMO-beeldmerk/-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® 

 

• Naam certificaathouder 

• Een chargenummer 

• De uiterste verwerkingsdatum of de productiedatum in combinatie met de houdbaarheids-
termijn. 

• Afhankelijk van het biobased gehalte de klasse waarin het bindmiddel valt.  
 
Bovendien moet in de productdocumentatie van de producent ten minste de volgende informatie 
worden vermeld: 

 

• de gevarenaanduiding; 

• de verwerkingsvoorschriften. 
 

Opmerking: 

Indien op de producten en/of verpakkingen het KOMO-merk niet kan worden aangebracht (zoals 
bijvoorbeeld bij bulklevering) is de onderstaande tekst verplicht en anders facultatief. 

De afleverdocumenten dienen in ieder geval het volgende te bevatten: 

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

• Naam certificaathouder 

• De productnaam 

• Een chargenummer 

• De uiterste verwerkingsdatum of de productiedatum in combinatie met de houdbaarheids-
termijn. 

• Afhankelijk van het biobased gehalte de klasse waarin het bindmiddel valt. 
 

Daarnaast mag een QR-merk worden aangebracht dat verwijst naar de gegevens van het 
betreffende KOMO®-productcertificaat  op de website van KOMO. 
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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 KOMO-beoordelingsrichtlijn gebruikt 
wordt voor certificatie de begrippenlijst op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl). 

Aflaksysteem 

Onder een aflaksysteem zoals omschreven in paragraaf 4.2.2 wordt verstaan: Een verfsysteem 
bestaande uit één of meerdere lagen die onder geconditioneerde omstandigheden worden 
aangebracht zonder dat op de bouwplaats nog een afwerking hoeft te worden aangebracht. De 
kleurstelling is gelijk aan de eindkleur. De gewenste onderhoudsvrije periode is in principe een zaak 
van afstemming tussen verfleverancier en afnemer. Om een minimaal kwaliteitsniveau te garanderen 
is voor dekkende afwerking een minimale onderhoudsvrije termijn van 6 jaar voor lichte kleuren, 4 
jaar voor donkere kleuren en voor transparante afwerking een termijn van 2 jaar vereist, waarbij 
periodieke inspecties en bijwerken van beschadigingen in acht genomen worden. De termijn van 
periodieke periodes wordt vastgelegd in onderhoudscontracten. 

Bindmiddel 

Hoofdbestandsdeel van een coating dat voor een groot deel de eigenschappen bepaalt en werkt als 
matrix voor de overige grondstoffen. 

Biobased grondstoffen 

Grondstoffen die organisch koolstof bevatten afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zijnde geen 
fossiele oorsprong, zoals de landbouw, planten, dieren, schimmels. micro-organisme, het mariene 
milieu, of de bosbouw, waarbij de materialen in evenwicht leven met de atmosfeer (volgens ASTM 
D6866). 

Biobased koolstof gehalte 

Het percentage biobased koolstof (14C) aanwezig in het materiaal of het product ten opzichte van 
het totale gehalte aan organisch koolstof (TOC) in het product (volgens ASTM D6866). 

Filmvormende coating 

Een verflaag met een minimale droge verflaagdikte van 60 µm. 

Niet maatvast hout 

Niet maatvast hout is hout wat omschreven wordt als niet stabiel of semi stabiel hout zoals 
beschreven in NEN-EN 927-1. Te denken valt aan hout voor rabat, boeidelen en hout voor 
schuttingen. 

Niet-, semi filmvormende coatings 

Een verflaag met een maximale droge verflaagdikte van 60 µm. 

Richtreceptuur 

Een verfformulering ontwikkeld door de bindmiddelleverancier om de eigenschappen van het 
bindmiddel in zijn toepassing te testen. 

Vluchtige Organische Stoffen (VOS) 

Een organische verbinding met een beginkookpunt van 250 °C of lager, gemeten bij een 
standaarddruk van 101,3 kPa  

Voorlaksysteem 

Onder een voorlaksysteem zoals omschreven in paragraaf 4.2.2 wordt verstaan: Een verfsysteem 
bestaande uit één of meerdere lagen die industrieel (in een fabriek) worden aangebracht en binnen 
maximaal 18 maanden voor dekkende systemen en 6 maanden voor transparante systemen, na het 
verlaten van de fabriek op de bouw verder wordt afgewerkt met 1 kwastlaag met een totale droge 
laagdikte van minimaal 30 µm. De kleurstelling van de voorlak is nauw afgestemd op de kleur van 
de aflak die met gangbare bouwverven in de gewenste eindkleur, in één kwastlaag kan worden 
behaald.  
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3. EISEN AAN TE VERWERKEN PRODUCTEN EN/OF MATERIALEN 

3.1 Algemeen  

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

3.2 Verwerkingsvoorschriften 

De toe te passen grondstoffen, materialen en halfproducten moeten worden verwerkt 
overeenkomstig de bijbehorende verwerkingsvoorschriften en/of toepassingsvoorwaarden. 
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4. EISEN TE STELLEN AAN HET PRODUCT 

In dit hoofdstuk zijn de eisen omschreven die worden gesteld aan de producteigenschappen van 
biobased bindmiddelen voor toepassing in coatings, evenals de bepalingsmethoden om vast te 
stellen dat aan deze eisen wordt voldaan. 

4.1 Bindmiddel 

4.1.1 Biobased gehalte van het bindmiddel 

Het biobased gehalte van een bindmiddel, bepaald overeenkomstig methode B of C van ASTM 
D6866, bedraagt: 

 

Tabel 1. Klasse indeling biobased gehalte. 

Klasse methode 
Eis biobased gehalte  

(massa-%) 

1 

Methode B of C volgens ASTM D6866 

> 90 
 

2 61 – 90 
 

3 31 – 60 
 

4 10 – 30 
 

5 < 10 
 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Bij het toelatingsonderzoek wordt het biobased gehalte van het bindmiddel vastgesteld en wordt het 
bindmiddel ingedeeld in een bijhorende klasse.  

Tijdens de periodieke controle wordt een monster genomen dat ter controle naar een onafhankelijk 
laboratorium wordt gestuurd voor de bepaling van het biobased gehalte en wordt gecontroleerd of 
het biobased gehalte onveranderd is gebleven. De maximale afwijking t.o.v. het toelatingsonderzoek 
is ±5%, waarbij te allen tijde de klasse indeling gelijk moet blijven. 

 

KOMO® -productcertificaat 

Het KOMO®-productcertificaat vermeldt de klasse waarin het biobased bindmiddel wordt ingedeeld, 
met daarbij het gevonden percentage uit het toelatingsonderzoek. 
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4.2 Biobased bindmiddelen toegepast in een richtreceptuur 

Om de producteigenschappen van een biobased bindmiddelen vast te stellen en de geschiktheid 
voor toepassing in een coating te bepalen wordt het biobased bindmiddel getoetst in een, door de 
bindmiddelleverancier ontwikkelde, richtreceptuur. Afhankelijk van de toepassing waarvoor het 
bindmiddel geschikt wordt geacht, dienen de producteigenschappen uit minimaal één van de 
facultatieve paragrafen 4.2.2, 4.2.3 en/of 4.2.4 getoetst te worden. 

4.2.1 Percentage vluchtige organische stoffen aanwezig in de richtreceptuur 

Inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) ten gevolge van het 
gebruik van organische (co)solvents in coatings dient aangetoond te worden dat het mogelijk is om 
een richtreceptuur te maken, die voldoet aan minimaal één van de facultatieve paragrafen 4.2.2, 
4.2.3 en/of 4.2.4 EN waarbij het VOS gehalte ≤ 130 g/l is, bepaald volgens NEN-EN-ISO 11890-2. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Bij het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of het biobased bindmiddel toegepast in een  
richtreceptuur van de aanvrager, voldoet aan de hierboven genoemde eisen. 

Tijdens de periodieke controle wordt gecontroleerd of bij voortduring aan de eisen wordt voldaan. 

 

KOMO® -productcertificaat 

Het KOMO®-productcertificaat vermeldt of het biobased bindmiddel geschikt is voor toepassing in: 
‘coatings voor exterieur toepassing op hout’, dan wel een coating voor ‘niet- en semi filmvormende 
coatings op niet maatvast hout’ en/of een coating voor ‘interieur toepassing, meubels’ en daarbij kan 
voldoen aan de eis voor het percentage VOS.  

 

4.2.2 Biobased bindmiddelen toegepast in een richtreceptuur voor filmvormende 
voorlak- en aflaksystemen op hout (facultatief) 

Om de producteigenschappen van een biobased bindmiddelen vast te stellen en de geschiktheid 
voor toepassing in een exterieur coating te bepalen wordt het biobased bindmiddel getoetst in een, 
door de bindmiddelleverancier ontwikkelde, richtreceptuur. Als richtreceptuur wordt altijd een 
gepigmenteerde (wit) formulering getest, tenzij anders aangegeven door de aanvrager. 

4.2.2.1 Eigenschappen na kritische droging 

De eigenschappen na kritische droging, bepaald overeenkomstig SKH-Publicatie 08-02 
(waterdoorlatendheid) en SKH-Publicatie 05-01 (hechting), bedragen: 

 

Tabel 2. Eigenschappen en daaraan gekoppelde eisen na kritische droging  

 Methode Eis 

Wateropname SKH-Publ. 08-02 ≤ 250 g/m2 

Hechting na wateropname SKH-Publ. 05-01 maximaal klasse 1 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Bij het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of het biobased bindmiddel toegepast in een  
richtreceptuur van de aanvrager, voldoet aan de hierboven genoemde eisen. 

Tijdens de periodieke controle wordt gecontroleerd of bij voortduring aan de eisen wordt voldaan. 

 

KOMO® -productcertificaat 

Het KOMO®-productcertificaat vermeldt of het biobased bindmiddel geschikt is voor toepassing in 
coatings voor exterieur toepassing op hout en daarmee voldoet aan de eisen voor wateropname en 
hechting. Indien de eigenschappen na kritische droging niet bepaald zijn, wordt dit aangegeven op 
het KOMO®-productcertificaat. 
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4.2.2.2 Eigenschappen na volledige droging 

De eigenschappen na volledige droging, bepaald overeenkomstig SKH-Publicatie 08-02 
(waterdoorlatendheid) en SKH-Publicatie 05-01 (hechting), bedragen: 

 

Tabel 3. Eigenschappen en daaraan gekoppelde eisen na volledige droging 

 Methode Eis 

Wateropname SKH-Publ. 08-02 ≤ 150 g/m2 

Hechting na wateropname SKH-Publ. 05-01 maximaal klasse 1 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Bij het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of het biobased bindmiddel toegepast in een   
richtreceptuur van de aanvrager, voldoet aan de hierboven genoemde eisen. 

Er is geen periodieke controle, buiten de algemene periodieke controles zoals omschreven in 
hoofdstuk 6 

 

KOMO® -productcertificaat 

Het KOMO®-productcertificaat vermeldt of het biobased bindmiddel geschikt is voor toepassing in 
coatings voor exterieur toepassing op hout en daarmee voldoet aan de eisen voor wateropname en 
hechting. Indien de eigenschappen na volledige droging niet bepaald zijn, wordt dit aangegeven op 
het KOMO®-productcertificaat. 

4.2.2.3 Weerstand tegen wisselende belasting van vocht en vorst 

Na zes cycli van wisselende belasting van vocht en vorst, overeenkomstig SKH-Publicatie 10-01, 
worden de volgende eigenschappen behaald: 

 

Tabel 4. Eigenschappen en daaraan gekoppelde eisen na wisselende belasting van vocht  

en vorst 

 Methode Eis 

Hechting na laatste vriesstap SKH-Publ. 05-01 Maximaal klasse 1 

Blaarvorming NEN-EN-ISO 4628-2 Niet toegestaan 

Barstvorming NEN-EN-ISO 4628-4 Maximaal klasse 1S1 

Afbladderen  NEN-EN-ISO 4628-5 Niet toegestaan 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Bij het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of het biobased bindmiddel toegepast in een   
richtreceptuur van de aanvrager, voldoet aan de hierboven genoemde eisen. 

Er is geen periodieke controle, buiten de algemene periodieke controles zoals omschreven in 
hoofdstuk 6. 

 

KOMO® -productcertificaat 

Het KOMO®-productcertificaat vermeldt of het biobased bindmiddel geschikt is voor toepassing in 
coatings voor exterieur toepassing op hout en daarmee voldoet aan de eisen voor wisselende 
belasting van vocht en vorst. Indien de weerstand tegen wisselende belasting van vocht en vorst niet 
bepaald is, wordt dit aangegeven op het KOMO®-productcertificaat. 

4.2.2.4 Buitenduurzaamheid versnelde verwering 

In afwachting van de natuurlijke buitenduurzaamheid kan de buitenduurzaamheid bepaald worden 
middels versnelde verwering, overeenkomstig NEN-EN 927-6, met als uitzondering dat foutvrije 
vuren proefstukken worden gebruikt. 

 
  



KOMO-BRL 0826, Biobased bindmiddelen voor toepassing in coatings op hout en houtachtige 
materialen 02-07-2021 

pag. 13 van 28 

Voor voorlaksystemen geldt dat na 1008 uur onderstaande eigenschappen worden behaald: 

 

Tabel 5. Eigenschappen en daaraan gekoppelde eisen na versnelde verwering, voor een  

voorlaksysteem 

 Methode Eis  

Hechting SKH-Publ. 05-01 Max. klasse 1 

Blaarvorming NEN-EN-ISO 4628-2 Niet toegestaan 

Barstvorming NEN-EN-ISO 4628-4 Max. klasse 1S1 

Afbladderen  NEN-EN-ISO 4628-5 Niet toegestaan 

Krijten NEN-EN-ISO 4628-6 Max. klasse 1 

Glansverloop NEN-ISO 2813 Geen eis, meting bij aanvang en na 
versnelde verwering 

Kleurbehoud NEN-EN-ISO 11664-4 Geen eis, alleen meting bij aanvang 
en na versnelde verwering 

 

Voor aflaksystemen geldt dat na 2016 uur onderstaande eisen worden behaald: 

 

Tabel 6. Eigenschappen en daaraan gekoppelde eisen na versnelde verwering, voor een  

aflaksysteem 

 Methode Eis  

Hechting SKH-Publ. 05-01 Max. klasse 1 

Blaarvorming NEN-EN-ISO 4628-2 Niet toegestaan 

Barstvorming NEN-EN-ISO 4628-4 Max. klasse 3S1, 2S2, 2S3 

Afbladderen  NEN-EN-ISO 4628-5 Niet toegestaan 

Krijten NEN-EN-ISO 4628-6 Max. klasse 2 

Glansverloop NEN-ISO 2813 Geen eis, meting bij aanvang en na 
versnelde verwering 

Kleurbehoud NEN-EN-ISO 11664-4 Geen eis, alleen meting bij aanvang 
en na versnelde verwering 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Bij het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of het biobased bindmiddel toegepast in een   
richtreceptuur van de aanvrager is getest overeenkomstig NEN-EN 927-6 met eerder genoemde 
aanpassing en indien, voldoet aan de hierboven genoemde eisen. 

Er is geen periodieke controle, buiten de algemene periodieke controles zoals omschreven in 
hoofdstuk 6. 

 

KOMO® -productcertificaat 

Het KOMO®-productcertificaat vermeldt of het biobased bindmiddel geschikt is voor toepassing in 
coatings voor exterieur toepassing op hout en daarmee voldoet aan de eisen voor versnelde 
verwering. Indien de versnelde verwering niet bepaald is, wordt dit aangegeven op het KOMO®-
productcertificaat. 

 

4.2.2.5 Buitenduurzaamheid natuurlijke verwering 

De natuurlijke buitenduurzaamheid dient bepaald te worden, overeenkomstig NEN-EN 927-3, met 
als uitzondering dat foutvrije vuren proefstukken worden gebruikt, waarbij de uitwendige hoeken 
afgerond zijn met radius van 3 mm. Tevens dient het verfsysteem rondom aangebracht te worden. 
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Voor voorlaksystemen geldt dat na 18 maanden onderstaande eigenschappen worden behaald: 

 

Tabel 7. Eigenschappen en daaraan gekoppelde eisen na natuurlijke verwering, voor een  

voorlaksysteem 

 Methode Eis  

Hechting SKH-Publ. 05-01 Max. klasse 1 

Blaarvorming NEN-EN-ISO 4628-2 Niet toegestaan 

Barstvorming NEN-EN-ISO 4628-4 Max. klasse 1S1 

Afbladderen  NEN-EN-ISO 4628-5 Niet toegestaan 

Krijten NEN-EN-ISO 4628-6 Max. klasse 2 

Glansverloop NEN-ISO 2813 Geen eis, meting bij aanvang en na 
buitenexpositie 

Kleurbehoud NEN-EN-ISO 11664-4 Geen eis, meting bij aanvang en na 
buitenexpositie 

 

Voor aflaksystemen geldt dat na 60 maanden onderstaande eisen worden behaald: 

 

Tabel 8. Eigenschappen en daaraan gekoppelde eisen na natuurlijke verwering, voor een  

aflaksysteem 

 Methode Eis  

Hechting SKH-Publ. 05-01 Max. klasse 1 

Blaarvorming NEN-EN-ISO 4628-2 Niet toegestaan 

Barstvorming NEN-EN-ISO 4628-4 Max. klasse 3S1, 2S2, 2S3 

Afbladderen  NEN-EN-ISO 4628-5 Niet toegestaan 

Krijten NEN-EN-ISO 4628-6 Max. klasse 2 

Glansverloop NEN-ISO 2813 Geen eis, meting bij aanvang en na 
versnelde verwering 

Kleurbehoud NEN-EN-ISO 11664-4 Geen eis, alleen meting bij aanvang, 
om de 12 maanden en na 
buitenexpositie. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Bij het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of het biobased bindmiddel toegepast in een   
richtreceptuur van de aanvrager is getest overeenkomstig NEN-EN 927-3, met eerder genoemde 
aanpassingen en indien, voldoet aan de hierboven genoemde eisen. 

Er is geen periodieke controle, buiten de algemene periodieke controles zoals omschreven in 
hoofdstuk 6. 

 

KOMO® -productcertificaat 

Het KOMO®-productcertificaat vermeldt of het biobased bindmiddel geschikt is voor toepassing in 
coatings voor exterieur toepassing op hout en daarmee voldoet aan de eisen voor 
buitenduurzaamheid, natuurlijke verwering. Indien de natuurlijke verwering niet bepaald is, wordt dit 
aangegeven op het KOMO®-productcertificaat. 

4.2.3 Biobased bindmiddelen toegepast in een richtreceptuur voor niet- en semi 
filmvormende coatings op niet maatvast hout (facultatief) 

Om de producteigenschappen van een biobased bindmiddelen vast te stellen en de geschiktheid 
voor toepassing in een niet- en semi filmvormende coatings op niet maatvast hout te bepalen, wordt 
het biobased bindmiddel getoetst in een, door de bindmiddelleverancier ontwikkelde, richtreceptuur. 
Als richtreceptuur wordt altijd een aangekleurde (mahonie), glanzende, transparante formulering 
getest, tenzij anders aangegeven door de aanvrager.  
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4.2.3.1 Hechting na volledige droging 

Op aangeven van de aanvrager wordt de te onderzoeken richtreceptuur geappliceerd op geschaafde 
Western Red Cedar (WRC) rabatdelen. Nadat de proefstukken minimaal 7 dagen hebben gedroogd 
bij 20 ± 2 ⁰C en 65 ± 5% RV, wordt de hechting bepaald conform SKH-Publicatie 05-01 en dient deze 
te voldoen aan de in tabel 3 opgenomen eisen. 
 

Tabel 3. Hechting eis na volledige droging 

 Methode Eis 

Hechting na wateropname SKH-Publ. 05-01 maximaal klasse 1 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Bij het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of het biobased bindmiddel toegepast in een  
richtreceptuur van de aanvrager, voldoet aan de hierboven genoemde eisen. 

Tijdens de periodieke controle wordt gecontroleerd of bij voortduring aan de eisen wordt voldaan. 

 

KOMO® -productcertificaat 

Het KOMO®-productcertificaat vermeldt of het biobased bindmiddel geschikt is voor toepassing in 
een niet- en semi filmvormende coating voor niet maatvast hout en voldoet aan de hechting eisen. 

Indien de hechting na volledige droging niet bepaald is, wordt dit aangegeven op het KOMO®-
productcertificaat. 

4.2.3.2 Buitenduurzaamheid versnelde verwering 

In afwachting van de natuurlijke buitenduurzaamheid kan de buitenduurzaamheid bepaald worden 
middels versnelde verwering, overeenkomstig NEN-EN 927-6, met als uitzondering dat: geschaafde 
foutvrije Canadees Western Red Cedar paneeltjes gebruikt worden. De panelen zijn kwartiers 
gezaagd. De kopse kanten van de panelen worden afgedicht met een 2 laags polyurethaan 
afdichtmiddel. De afmetingen van de vier panelen zijn 310mm x 74mm x 20mm (+/- 2mm). 

 

Na 2016 uur versnelde verwering dient voldaan te worden aan de in tabel 4 opgenomen eisen. 
 

Tabel 4: Eisen na 2016 uur versnelde verwering, voor niet- en semi-filmvormende coatings op 
niet maatvast hout. 

 Methode Eis  

Afbladderen  NEN-ISO 4628-5 Klasse 0 

Verkleuring  NEN-ISO 4628-6 Klasse 2 of volledig egale verkleuring  

Hechting SKH-Publicatie 05-01 Maximaal 1 (nat en droog) 

Overschilderbaarheid na 
beoordeling 

Verwerkingsvoorschrift 
leverancier 

Na schoonmaken dient de onder-
grond geschikt te zijn om een nieuwe 
coating aan te kunnen brengen 

Hechting na 
overschilderen 

SKH-Publicatie 05-01 Maximaal 1 (droog) getest na 1 week 
opslag bij 20⁰C 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Bij het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of het biobased bindmiddel toegepast in een 
richtreceptuur van de aanvrager is getest overeenkomstig NEN-EN 927-6, met eerder genoemde 
aanpassingen en indien, voldoet aan de hierboven genoemde eisen. 

Er is geen periodieke controle, buiten de algemene periodieke controles zoals omschreven in 
hoofdstuk 6. 

 

KOMO® -productcertificaat 

Het KOMO®-productcertificaat vermeldt of het biobased bindmiddel geschikt is voor toepassing in 
niet- en semi-filmvormende coatings op niet maatvast hout en daarmee voldoet aan de eisen. Indien 
de versnelde verwering niet bepaald is, wordt dit aangegeven op het KOMO®-productcertificaat.  
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4.2.3.3 Buitenduurzaamheid natuurlijke verwering 

De buitenexpositie omvat geschaafd en fijn bezaagd Canadees Western Red Cedar waarop het 
(deel)verfsysteem wordt aangebracht. Het hout wordt geselecteerd uit foutvrije kwartiers gezaagde 
delen half-hout rabat voor de geschaafde kwaliteit en Zweeds rabat als fijnbezaagde kwaliteit. De 
kopse kanten van de panelen worden afgedicht met een 2 laags polyurethaan afdichtmiddel. De 
afmetingen van de 8 panelen zijn 900mm * werkbreedte. 

Het verfsysteem wordt aangebracht volgens voorschrift van de leverancier. Daarbij wordt het 
verbruik vastgelegd in grammen product per vierkante meter door middel van weging. 

In de buitenexpositie wordt als referentie onbehandeld Canadees Western Red Cedar in beide 
bewerkingen meegenomen. Dit wordt gedaan om het effect van de behandeling op met name barst- 
en scheurvorming en vergrijzing in kaart te brengen. 

De buitenexpositie wordt gedurende minimaal drie jaar beoordeeld. De panelen worden onder een 
hoek van 90º geëxposeerd op het zuidwesten. Er worden drie herhalingen uitgevoerd. Tijdens de 
expositie wordt ieder kwartaal het houtvochtgehalte capacitief bepaald. Tevens worden de delen 
jaarlijks visueel geïnspecteerd op barst- en scheurvorming, afschalen, vergrijzing en 
oppervlakteschimmelvorming. 

 

Tabel 5: Eisen na 36 maanden buitenduurzaamheid voor niet- en semi-filmvormende coatings 
op niet maatvast hout.. 

 Methode Eis  

Afbladderen  NEN-ISO 4628-5 Klasse 0 

Verkleuring  NEN-ISO 4628-6 Klasse 2 of volledig egale verkleuring  

Hechting SKH-Publicatie 05-01 Maximaal 1 (droog) 

Overschilderbaarheid na 
beoordeling 

Verwerkingsvoorschrift 
leverancier 

Na schoonmaken dient de ondergrond 
geschikt te zijn om een nieuwe coating 
aan te kunnen brengen 

Hechting na 
overschilderen 

SKH-Publicatie 05-01 Maximaal 1 (droog) getest na 1 week 
opslag bij 20⁰C 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Bij het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of het biobased bindmiddel toegepast in een 
richtreceptuur van de aanvrager is getest overeenkomstig NEN-EN 927-6, met eerder genoemde 
aanpassingen en indien, voldoet aan de hierboven genoemde eisen. 

Er is geen periodieke controle, buiten de algemene periodieke controles zoals omschreven in 
hoofdstuk 6. 

 

KOMO® -productcertificaat 

Het KOMO®-productcertificaat vermeldt of het biobased bindmiddel geschikt is voor toepassing in 
niet- en semi-filmvormende coatings op niet maatvast hout en daarmee voldoet aan de eisen. 

 

4.2.4 Biobased bindmiddelen toegepast in een richtreceptuur voor coatings voor 
interieur toepassing, meubels (facultatief) 

Om de producteigenschappen van een biobased bindmiddelen vast te stellen en de geschiktheid 
voor toepassing in een coating voor interieur toepassing te bepalen, wordt het biobased bindmiddel 
getoetst in een, door de bindmiddelleverancier ontwikkelde, richtreceptuur. Als richtreceptuur wordt 
altijd een gepigmenteerde (wit), matte (glans 15 – 25 GU bij hoek 60⁰) formulering getest, tenzij 
anders aangegeven door de aanvrager. 

4.2.4.1 Oppervlakte eigenschappen 

Op aangeven van de aanvrager wordt de bestandheid tegen verschillende vloeistoffen en beproeft 
volgens een van de klassen omschreven in tabel 6. De testen worden uitgevoerd op een multiplex 
plaat met witte MDO toplaag van 148 x 210 x 10 mm (+/- 2mm). 
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Tabel 6: Klasse indeling en eisen t.a.v. de bestandheid van oppervlakken tegen koude 
vloeistoffen, warmte en beschadigingen. 

Eigenschappen Methode Klasse 

A B C D 

Ethanol (48%) EN 12720 
6 uur 1 uur 10 minuten 10 minuten 

Eis: ≥ 4 op een beoordelingsschaal van 1-5, zie bijlage I 

Koffie EN 12720 
16 uur 6 uur 1 uur 10 minuten 

Eis: ≥ 4 op een beoordelingsschaal van 1-5, zie bijlage I 

Water EN 12720 
24 uur 16 uur 6 uur 1 uur 

Eis: ≥ 4 op een beoordelingsschaal van 1-5, zie bijlage I 

Mosterd 
(milde mosterd) 

EN 12720 
16 uur 6 uur - - 

Eis: ≥ 5 op een beoordelingsschaal van 1-5, zie bijlage I 

Rode wijn 
(Zuid-Europese wijn, 
alcohol ≥ 13 %vol.)* 

EN 12720 
16 uur  6 uur 10 minuten 2 minuten 

Eis: ≥ 5 op een beoordelingsschaal van 1-5, zie bijlage I 

Ui 
(sap/puree van gemalen 
witte uien) 

EN 12720 
16 uur 6 uur - - 

Eis: ≥ 5 op een beoordelingsschaal van 1-5, zie bijlage I 

* Voorbeelden van wijnen die in de regel voldoen zijn: Bordeaux, Chianti en Rioja 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Bij het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of het biobased bindmiddel toegepast in een 
richtreceptuur van de aanvrager, voldoet aan de eisen corresponderend bij de gedeclareerde klasse. 

Tijdens de periodieke controle wordt gecontroleerd of bij voortduring aan de eisen wordt voldaan. 

 

KOMO® -productcertificaat 

Het KOMO®-productcertificaat vermeldt of het biobased bindmiddel geschikt is voor toepassing in 
een coating voor interieur toepassing en welke klasse minimaal gehaald zou kunnen worden per 
eigenschap. Indien de oppervlakte eigenschappen niet bepaald zijn, wordt dit aangegeven op het 
KOMO®-productcertificaat. 

4.3 Gewijzigde producten 

Wijzigingen in de receptuur van het bindmiddel worden door de producent gedocumenteerd en 
gemeld aan de certificatie instelling. 

Bij significante wijzigingen (verandering van meer dan 10% per grondstof ten opzichte van de 
originele formulering, bijvoorbeeld verhoging van grondstof X van 10% naar 11%, 1/10=10%, dus 
melding richting certificatie-instelling) dient de producent indien de wijzigingen betrekking hebben op 
de bijdrage aan het biobased gehalte, dit opnieuw te bepalen, zoals omschreven in §4.1 van deze 
beoordelingsrichtlijn. 

Bij significante wijzigingen dient afhankelijk van de toepassing waarvoor de richtreceptuur is 
gecertificeerd, conform de in tabel 7 weergegeven beproeving aangetoond te worden dat de 
prestaties van de richtreceptuur tenminste gelijk gebleven zijn aan de voor het toelatingsonderzoek 
aangeboden richtreceptuur, dan wel dat de prestaties verbeterd zijn 
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Tabel 7: Uit te voeren onderzoek aan de richtreceptuur bij een significante wijziging in het 
biobased bindmiddel. 

Biobased bindmiddelen toegepast in een 
richtreceptuur voor: 

Uit te voeren beproevingen 

Voor- en aflaksystemen op hout §4.2.2.1 en §4.2.2.3 

Niet- en semifilmvormende coatings op niet 
maatvast hout 

§4.2.3.1 

Coatings voor interieur toepassing §4.2.4.1 

 

  



KOMO-BRL 0826, Biobased bindmiddelen voor toepassing in coatings op hout en houtachtige 
materialen 02-07-2021 

pag. 19 van 28 

5. EISEN AAN 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 Eisen aan de certificaathouder 

5.2.1  Eisen i.v.m. het productieproces 

Nadat een aanvrager het KOMO®-productcertificaat  heeft verkregen dient deze de productie van 
biobased bindmiddelen voor toepassing in coatings aantoonbaar conform alle eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn uit te voeren. 

5.2.2 Registratie van het productieproces 

Van iedere geproduceerde batch biobased bindmiddel voor toepassing in coatings dienen 
gedurende het productieproces minimaal de volgende zaken te worden geregistreerd: 

• Gebruikte grondstoffen (hoeveelheid en naam); 

• Proces parameters; 

• Keuringsresultaten. 

5.2.3 Keuringen en beproevingen 

Van alle in de toelating vermelde producten dient een productfile te worden bijgehouden. De 
productfile wordt bij het toelatingsonderzoek door de certificatie-instelling gewaarmerkt. Deze 
productfile dient ten minste de volgende gegevens te bevatten: 

• De receptuur van het product; 

• De te bepalen productspecificaties, de streefwaarden voor deze specificaties en de maximaal 
toelaatbare afwijking hiervan, alsmede de gemeten waarden; 

• De wijzigingen in de receptuur. 

 

Van iedere geproduceerde batch dienen minimaal de volgende eigenschappen te worden bepaald: 

• Vaste stof percentage w/w%; 

• pH; 

• Viscositeit. 

De producent geeft zelf aan wat de streefwaarden zijn en wat de maximaal toelaatbare afwijking 
hiervan is. 

5.3 Kwaliteitssysteem 

5.3.1 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, procescontrole en 
eindcontrole; 

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

• De behandeling van klachten; 

• De maatregelen in geval van niet-overeenkomstige producten; 

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

• De beschreven werkmethoden en –instructies; 

• De beschreven van toepassing zijnde veiligheidsinstructies; 

• Het beheer van de kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsregistraties.  
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5.3.2 Algemene eisen interne kwaliteitsbewaking 

De certificaathouder moet beschikken over een door hem toegepast schema van de interne 
kwaliteitsbewaking (IKB-schema). 

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

• De uitvoering van de interne kwaliteitscontrole door de organisatie van de certificaathouder of 
door een daarvoor door hem ingehuurde externe organisatie, 

• Volgens welke methoden (incl. monstername) deze controles plaats vinden, 

• Hoe vaak deze controles worden uitgevoerd, 

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

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 en vereiste kwaliteit is 
geleverd.  

5.3.3 Inkoop 

Een certificaathouder dient te beschikken over beschreven procedures met betrekking tot: 

• De (ingangs-)controle van ingekochte grondstoffen, materialen of halffabricaten die voor de 
productie, opslag en levering van het product van belang zijn. 

5.3.4 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 producteigenschappen 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.  

5.3.5 Beheersing van laboratorium- en meetapparatuur 

Vastgesteld moet worden welke laboratorium- en meetapparatuur er op basis van deze 
beoordelingsrichtlijn nodig is om aan te tonen dat de producten aan de gestelde eisen voldoen. 
Hierbij dient, voor zover van toepassing, de herleidbaarheid naar internationale standaarden te 
worden aangetoond. 

De betreffende laboratorium- en meetapparatuur dienen voorzien te zijn van een identificatie 
waarmee de kalibratiestatus te bepalen is. 

Wanneer nodig dient de laboratorium- en meetapparatuur met gespecificeerde tussenpozen te zijn 
gekalibreerd. De certificaathouder dient de resultaten van de kalibraties te registreren. 

5.3.6 Maatregelen bij niet-overeenkomstige producten 

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

• Nagegaan te worden op welke wijze deze producten alsnog aan de eisen kunnen gaan voldoen, 

• Nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nodig, de werkwijze te worden aangepast om 
vergelijkbare onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen, 

• Geregistreerd te worden welke afwijkingen geconstateerd zijn en welke corrigerende of 
aanvullende maatregelen getroffen zijn. 

Indien de hiervoor bedoelde onvolkomenheden pas aan het licht komen als het product al is geleverd 
en afhankelijk van de aard van de tekortkoming, dient ook de afnemer hierover te worden 
geïnformeerd en te worden betrokken bij de te zetten vervolgstappen.  
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5.3.7 Klachtbehandeling 

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

5.3.8 Beheerder kwaliteitssysteem 

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

5.3.9 Beheer van documenten en registraties 

De 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, 

• De opgestelde procedures en instructies, bedoeld in §5.3.1 regelmatig worden beoordeeld en 
waar nodig geactualiseerd en bij voortduring effectief zijn geïmplementeerd, 

• Nieuwe en gewijzigde kwaliteitsdocumenten worden geautoriseerd en vrijgegeven voor gebruik 
door een aangewezen verantwoordelijke, 

• De gerealiseerde registraties die relevant zijn voor de aantoonbaarheid van het conform deze 
beoordelingsrichtlijn beheerst verloop van het productieproces, correct geïdentificeerd, leesbaar 
en traceerbaar zijn. 

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

5.4 Tijdelijk geen productie c.q. levering 

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 12 maanden 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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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 en voor welke coatings de producten geschikt zijn. De aanvrager 
verstrekt alle relevante gegevens van deze producten ten behoeve van het opstellen van de 
productspecificatie en de verklaring over de producteigenschappen zoals die zullen worden 
opgenomen in het productcertificaat. 

Ten behoeve van het verlenen van het productcertificaat voert de certificatie-instelling een 
toelatingsonderzoek uit in het kader waarvan: 

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

• De certificatie-instelling dient te beoordelen of de operationele systematiek van 
kwaliteitsborging voldoet aan de eisen in hoofdstuk 5 van deze beoordelingsrichtlijn. 

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. Over de aard, omvang en frequentie van de 
uit te voeren periodieke beoordelingen beslist het College van Deskundigen.  

6.3.1 Kantooraudits 

Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op één 
periodieke beoordelingen per jaar. 

De periodieke beoordelingen zullen in ieder geval betrekking hebben op: 

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

• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten. 

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. 

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

6.3.2 Beoordelingen productielocatie en gereed product 

De certificaathouder dient de certificatie-instelling in de gelegenheid te stellen om de uitvoering van 
de productieprocessen op productielocatie(s) te beoordelen.  

Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie voor het uitvoeren van de 
productielocatie beoordelingen vastgesteld op één per jaar. 
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De beoordelingen op de productielocatie(s) zullen in ieder geval betrekking hebben op: 

• Voor zover van toepassing, metingen in het productieproces  

• Voor zover van toepassing, metingen aan/van het eindproduct  

• Beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers (zoals t.b.v. kwaliteitscontrole, 
monsterneming, etc.). 

• De naleving van de vereiste procedures. 

• Jaarlijkse monstername  

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

Ten behoeve van de externe verificatie worden één keer per jaar monsters extern onderzocht. 
Tijdens dit onderzoek wordt gecontroleerd of nog steeds aan de eisen uit 4.1 en afhankelijk van de 
toepassing waarvoor de richtreceptuur geschikt wordt geacht, aanvullend aan de eisen uit tabel 8 
wordt voldaan. 

 

Tabel 8: Jaarlijkse confirmatietesten van de richtreceptuur. 

Biobased bindmiddelen toegepast in een 
richtreceptuur voor: 

Uit te voeren beproevingen 

Voor- en aflaksystemen op hout §4.2.2.1  

Niet- en semifilmvormende coatings op niet 
maatvast hout 

§4.2.3.1 

Coatings voor interieur toepassing §4.2.4.1 

 

Indien noodzakelijk kan een C.I. in overleg met het CvD besluiten aanvullend onderzoek uit te 
voeren. 

 

De kosten voor een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de producent. 

6.4 Sanctiebeleid 

Het sanctiebeleid (de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen) dient 
te zijn vastgelegd in het reglement van de certificatie-instelling of in een daartoe separaat opgesteld 
document 

6.5 Tekortkomingen 

6.5.1 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 I 

• "Overige" tekortkomingen (niet-kritieke tekortkomingen, categorie II). 
De aspecten, welke als categorie I worden aangemerkt zijn: 

- Ingangscontrole grondstoffen niet conform procedure; 
- Procescontrole en eindcontrole niet conform procedure; 
- Het niet volgen van de procedure voor maatregelen in geval van niet-overeenkomstige 

producten; 
- Wijzigingen in de formulering; 
- Afwijkingen in het biobased gehalte; 
- Afwijkingen in de jaarlijkse monstername. 

 
Alle overige tekortkomingen zijn geclassificeerd als categorie II. 
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6.5.2 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 drie maanden. 

• 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 zes 
maanden. 
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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 keurmeesters/ laboranten; 

• Beoordelaar: de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; beslissingen 
over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen;Beslisser: belast met het 
nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting 
van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles. 

7.2.1 Competentie criteria certificatie personeel 

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. 

 

Tabel 9. Vereiste competenties certificatiepersoneel 

Functie Opleiding Kennis en ervaring 

Controleur Bachelor niveau • Productie en toepassing van coatings; 

• Opleiding auditor ISO 9001; 

• Tweejarige ervaring in de 
coatingindustrie of daaraan 
gelijkwaardig. 

Uitvoerder vooronderzoek Bachelor niveau • Master of Bachelor in de chemie of 
gelijkwaardig 

• Productie en toepassing van coatings  

• Minimaal 2 jaar ervaring op 
leidinggevend niveau in de coating-
industrie of daaraan gelijkwaardig 

Beoordelaar Bachelor niveau • Managementervaring of gelijkwaardig 

• Certificatie-ervaring of gelijkwaardig 

• Kennis van accreditatiecriteria of 
gelijkwaardig 

• Kennis van relevante certificatie-
systematiek 

 

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. 
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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 KOMO-beoordelingsrichtlijn gestelde eisen, 

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

 

Opmerking: Indien beoordelingen in het kader van deze beoordelingsrichtlijn worden gecombineerd met 
beoordelingen in het kader van declaraties die los staan van het KOMO®-productcertificaat , worden de 
resultaten van deze andere beoordelingen duidelijk gescheiden gerapporteerd.  

7.4 Beslissingen over KOMO®-productcertificaat  

De resultaten van een toelatingsonderzoek en periodieke beoordelingen moeten worden beoordeeld 
door de beoordelaar 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. 

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 beoordelaar 
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 KOMO-beoordelingsrichtlijn wordt door de certificatie-instellingen tenminste jaarlijks 
gerapporteerd aan het College van Deskundigen. In deze rapportage moeten geanonimiseerd de 
volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie, 

• Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken, 

• 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 één 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. 

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 

Er is geen publiekrechtelijke regelgeving van toepassing. 

8.2 Normatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn normatief verwezen: 

ASTM D6866 Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and Gaseous 
Samples using Radiocarbon Analysis 

NEN-EN 927-1, 2013 Verven en vernissen - Verf en verfsystemen voor hout voor 
buitentoepassing - Deel 1: Classificatie en selectie 

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

NEN-EN 927-6, 2018 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-ISO 2813, 2014 Verven en vernissen - Bepaling van de glans (spiegelende 
reflectie) van niet-metallieke verflagen onder 20 graden, 60 graden 
en 85 graden 

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

NEN-EN-ISO 4628-4, 2016 Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafbraak van 
verflagen - Aanduiding van de intensiteit, hoeveelheid en 
omvang van algemeen voorkomende gebreken - Deel 4: 
Beoordeling van de mate van barstvorming 

NEN-EN-ISO 4628-5, 2016 Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafbraak van 
verflagen - Aanduiding van de hoeveelheid en omvang van 
gebreken en van de intensiteit van uniforme veranderingen - Deel 
5: Aanduiding van de mate van afbladderen 

NEN-EN-ISO 4628-6, 2011  Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafname van 
verflagen - Aanduiding van de kwantiteit en hoeveelheid van 
gebreken, en van de intensiteit van gelijkmatige veranderingen 
in uiterlijk - Deel 6: Beoordeling van de mate van krijten met 
tape-methode 

NEN-EN-ISO 9001, 2015 Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen 
NEN-EN-ISO 11664-4, 2019 Kleurmeting - Deel 4: CIE 1976 L*a*b Kleur ruimte 
NEN-EN-ISO 11890-2: 2020 Verven en vernissen - Bepaling van het gehalte aan vluchtige 

organische stoffen (VOS) en semi-vluchtige organische stoffen 
(SVOS) - Deel 2: Gaschromatografische methode 

NEN-EN 12720:2009+A1:2013 Meubelen - Beoordeling van de weerstand van het oppervlak 
tegen koude vloeistoffen 

 
SKH-Publicatie 05-01, 2018 Bepaling van de hechting van verf op hout 
SKH-Publicatie 08-02, 2020 Bepaling van de waterdoorlatendheid na kritische   

droging en volledige droging van grondlak-, voorlak-, en  
aflaksystemen op hout 

SKH-Publicatie 10-01, 2019 Vocht-vorst test 
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BIJLAGE I BEOORDELING VAN DE RESULTATEN VOOR INTERIEUR 
COATINGS 

Het testoppervlak wordt beoordeeld, door het beproefde oppervlak te vergelijken met het omliggende 
oppervlak. 

 

Tabel 10 Omschrijving van de cijfermatige beoordeling 

Beoordeling Omschrijving 

5 Geen verandering 
Het beproefde oppervlak vertoond geen verandering t.o.v. het omliggende oppervlak 

4 Minimale verandering 

Testoppervlak te onderscheiden van het aangrenzende omringende oppervlak, alleen 
wanneer de lichtbron wordt gespiegeld op het testoppervlak en wordt weerkaatst in de 
richting van het oog van de waarnemer, bv. verkleuring, verandering van glans en kleur 

Verandering in de oppervlaktestructuur, zoals zwelling, vezelvorming, barsten, 
blaarvorming, etc. is niet toegestaan 

3 Gemiddelde verandering 

Testgebied te onderscheiden van het aangrenzende omringende oppervlak, zichtbaar in 
verschillende kijkrichtingen, bv. verkleuring, verandering van glans en kleur 

Verandering in de oppervlaktestructuur, zoals zwelling, vezelvorming, barsten, 
blaarvorming, etc. is niet toegestaan 

2 Significante verandering 

Testgebied duidelijk te onderscheiden van aangrenzend omringend gebied, zichtbaar in 
alle kijkrichtingen, bv. verkleuring, verandering van glans en kleur 

en/of structuur van het oppervlak enigszins veranderd, bv. zwelling, vezelverhoging, 
barsten, blaasvorming 

1 Sterke verandering 

Een duidelijke verandering van de structuur van het oppervlak 

en/of verkleuring, verandering van glans en kleur, 

en/of het geheel of gedeeltelijk verwijderen van het oppervlaktemateriaal 

en/of het aan het oppervlak klevende filtreerpapier. 

Beoordelingsschaal is overgenomen uit NEN-EN 12720 

 

Elk proefvlak wordt door een ervaren waarnemer beoordeeld. 

In geval van twijfel zijn drie waarnemers vereist. Alle waarnemers moeten goed kleurenzicht hebben. 
In het geval van drie waarnemers is de gerapporteerde beoordeling voor het testoppervlak het 
gemiddelde tot de dichtstbijzijnde nominale waarde. 

Tests die in duplo worden uitgevoerd, worden afzonderlijk beoordeeld en gerapporteerd. 

 


