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Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. 

Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring 

Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015. 
Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 29-07-2015. 
Dit wijzigingsblad is door het bestuur van SKG-IKOB bindend verklaard per 29-07-2015. 
 

Geldigheid kwaliteitsverklaringen 
 
Dit wijzigingsblad is vastgesteld in aanvulling op BRL 1332 d.d. 2013-01-02. 
De vóór de uitgiftedatum van dit wijzigingsblad afgegeven kwaliteitsverklaringen behouden hun 
geldigheid. 
 
 

Algemene informatie bij deze wijziging 

 
De wijziging heeft betrekking op: 
 

1. De toevoeging/wijziging van eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen; 
2. De toevoeging/wijziging van de procedure voor het verkrijgen van een kwaliteitsverklaring; 
3. De toevoeging/wijziging van eisen aan het uitvoerend bedrijf; 
4. De toevoeging/wijziging van eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking van het uitvoerend bedrijf; 
5. De toevoeging/wijziging van eisen te stellen aan de externe kwaliteitsbewaking door de certificerende 

instelling. 
 
De volgende wijzigingen zijn van toepassing: 

 

Algemeen: 

 

Vervang in alle teksten van de BRL de term “Nationale Beoordelingsrichtlijn” door 

“Beoordelingsrichtlijn”. 

 

p.5 wijzig, 1.1 inleiding, in: 

1.1 Algemeen 

 

p.5 wijzig, 1.2 toepassingsgebied, in: 

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

 

p.5 verwijder: 

1.3 Eisen aan de certificerende instelling 

 

p. 5 voeg toe: 

1.3 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen 

Ten aanzien van de productkenmerken dienen door een aanvrager (producent/leverancier), in het kader van 

externe controle, rapporten van onderzoeksinstellingen of laboratoria te worden overlegd om aan te tonen dat aan 

de eisen van deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan. Er zal moeten worden aangetoond dat deze rapporten zijn 

opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde 

accreditatienorm, te weten: 

 

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

- NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie instellingen die systemen certificeren 

- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 

- NEN-EN-ISO/IEC 17065 óf NEN-EN 45011* voor certificatie instellingen die producten certificeren 

 

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor het betreffende 

onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling 

waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Indien geen accreditatie-

certificaat kan worden overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is 

voldaan. 
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* NEN-EN-ISO/IEC 17065 is op 15 september 2012 gepubliceerd en gaat NEN-EN 45011 vervangen. Hiervoor is 

door de RvA een overgangstermijn van 3 jaar vastgesteld. 

 
p.6 voeg toe: 

1.4 Erkenning in het kader van het Bouwbesluit 

T.a.v. het Bouwbesluit hoofdstuk (hoofdstuk 4) kunnen geen erkende attesten worden 
afgegeven 

 
p.6 voeg toe: 

1.5 Kwaliteitsverklaring  

Op basis van de KOMO-systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn 
worden de volgende kwaliteitsverklaringen afgegeven: 

 KOMO® attest, voor prestaties van het product in zijn toepassing in het bouwdeel in 
relatie tot Bouwbesluit 2012. 

  De uitspraken in dit attest zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4 en 5 van deze 
beoordelingsrichtlijn. 

 KOMO® procescertificaat, voor prestaties van het proces van het thermisch isoleren van 
bestaande spouwmuren met in situ materialen. 

  De uitspraken in dit attest zijn gebaseerd op de hoofdstukken 7, 8 en 9 van deze 
beoordelingsrichtlijn  
 

Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staan de modelkwaliteitsverklaringen 
vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven 
kwaliteitsverklaringen moeten hiermee overeenkomen 

 
p. 8 vervang, hoofdstuk 3, door: 

 
3 PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN KWALITEITSVERKLARING 

 
3.1 Algemeen 

Om in het bezit te komen van een attest of een procescertificaat voor het thermisch isoleren met een in 

situ spraysysteem van polyurethaanschuim moet een aanvraag ingediend worden bij een door de Raad 

voor Accreditatie erkende certificatie-instelling. 

 

Het certificatiereglement van de certificatie instelling bevat de algemene procedure met betrekking tot 

de      aanvraag, de beoordeling en op grond daarvan de verlening en verlenging van de 

kwaliteitsverklaring. 

 

Voor het verkrijgen van een KOMO-attest en/of één of meerdere KOMO-procescertificaten zal door de 

certificatie instelling een toelatingsonderzoek worden uitgevoerd.  

 

Indien een bedrijf een KOMO-attest wil verkrijgen, dan wordt beoordeeld of het isolatiemateriaal voldoet 

aan de relevante eisen omschreven in deze BRL. 

 

Indien een bedrijf een KOMO-procescertificaat wil verkrijgen, dan wordt gekeken of er wordt voldaan 

aan de verwerkingsrichtlijnen die omschreven zijn in de Uitvoeringsrichtlijn van het betreffende 

isolatiemateriaal. Tevens wordt beoordeeld of aan de relevante eisen van deze BRL wordt voldaan. 

 

Een KOMO-attest voor isolatiemateriaal kan worden afgegeven op basis van: 

- een systeem van periodieke product- en productiecontrole (productiecontrolesysteem), of  
- een systeem van periodieke productkeuring met een verhoogde frequentie (productcontrolesysteem). 
 
Een KOMO-procescertificaat kan worden afgegeven op basis van: 
- een systeem van periodieke inspectie, en  
- een systeem van periodieke bedrijfsaudits. 
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3.2 Start van de procedure 

 
Indien een bedrijf een kwaliteitsverklaring wil verkrijgen, dient het daarvoor verzoek in te dienen bij de 
certificatie instelling. Dit verzoek kan kenbaar gemaakt worden door het aanvraagformulier digitaal aan 
te leveren bij de certificatie instelling. Op het aanvraagformulier dient aangegeven te zijn voor welke 
BRL en/of URL-en het bedrijf gecertificeerd wil worden.  
  
Op basis van dit verzoek, ontvangt het bedrijf een offerte per e-mail. De procedure wordt gestart nadat 
het bedrijf de getekende offerte samen met een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel 
digitaal heeft teruggestuurd. 
 

De aanvraag kan afgewezen worden als de certificatie instelling hier gegronde redenen toe heeft. De 

aanvrager zal hierover geïnformeerd worden met uiteenzetting van de redenen. 

  
 

3.3 Beoordeling door de certificatie instelling 

 
3.3.1 Toelatingsonderzoek KOMO-attest 

 
Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO-attest voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot 
het toelatingsonderzoek behoren:  
A. Nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden van de essentiële kenmerken (zoals vermeld in 

de door de aanvrager verstrekte prestatieverklaring) minimaal gelijkwaardig zijn aan de 
relevante voorwaarden zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn. 

B. De certificatie instelling beoordeeld  in hoeverre de overige (Bouwbesluit gerelateerde) 
productkenmerken  minimaal gelijkwaardig zijn aan de relevante voorwaarden zoals 
zijn vastgelegd in hoofdstukken 4 en 5 van deze beoordelingsrichtlijn. 

C. Bepaling van de prestaties in de toepassing. 
 
3.3.1.1 Verlening van het KOMO-attest 

Bij een positieve beoordeling wordt het KOMO-attest verleend. 
 
 

3.3.2      Toelatingsonderzoek KOMO-procescertificaat 

 

Het toelatingsonderzoek dient uitgevoerd te worden bij een bedrijf dat: 

- Niet in bezit is van het KOMO-procescertificaat voor het betreffende toepassingsgebied;  

- Het KOMO-procescertificaat voert en een doorstart maakt; 

- Na een schorsing op technisch inhoudelijke gronden opnieuw het KOMO-procescertificaat wil gaan 

voeren. 

 

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO-procescertificaat voert de certificatie 
instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren:  
A. Nagegaan wordt of de aanvrager voor het uitvoeren van het proces voldoet aan de 

bepalingen die opgenomen zijn in de betreffende URL.  
B. Nagegaan wordt of de aanvrager voor het uitvoeren van het proces voldoet aan de 

bepalingen die opgenomen zijn in de hoofdstukken 7,8 en 9 van deze BRL.  

 

 

3.3.2.1 Opleidingseisen 

 Voordat een bedrijf gecertificeerd kan worden, moeten haar verkopers en uitvoerende medewerkers 

(via een gedegen training) zijn opgeleid en het examen van de certificatie instelling hebben gehaald. Bij 

het behalen van het examen zal, als bewijs hiervan, een opleidingspas door de certificatie instelling 

worden verstrekt. Deze opleidingspas is persoons- en bedrijfsgebonden. De afgegeven pas is enkel 

geldig als de persoon werkzaam is bij het gecertificeerde bedrijf welke op de pas vermeld staat. Tijdens 

de inspectie door de certificatie instelling, bij de uitvoering, dient tenminste één persoon per ploeg een 

dergelijk opleidingspas  te kunnen tonen. 

 Opleidingen kunnen gevolgd worden bij de door de certificatie instelling aangewezen bedrijven welke 

vermeld staan op de website. 

 

3.3.2.2 Melding van het uit te voeren werk aan de certificatie instelling 

 Het bedrijf dient de weekplanning, conform de vereisten uit alinea 9.5, aan te leveren. 
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3.3.2.3 Toelatingsonderzoek 

 Bij het toelatingsonderzoek worden minimaal 4 inspecties en een bedrijfsaudit uitgevoerd. Het 

toelatingsonderzoek wordt ingepland op basis van de aangeleverde weekplanningen. De inspecties 

worden op meerdere locaties c.q. projecten en, indien van toepassing, bij meerdere ploegen 

uitgevoerd. Indien er tijdens deze inspecties tekortkomingen worden geconstateerd, dienen er extra 

inspecties uitgevoerd te worden.  

 

3.3.2.4 Rapportage toelatingsonderzoek 

 Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld. 

 
3.3.2.5 Verlening van het KOMO-procescertificaat 

Bij een positieve beoordeling wordt, op basis van de rapportage van het toelatingsonderzoek, een 
tijdelijk KOMO-procescertificaat verleend. Het tijdelijke KOMO-procescertificaat heeft een geldigheid 
van een halfjaar. Om het KOMO-procescertificaat voor onbepaalde tijd te kunnen verkrijgen, moeten de 
werkzaamheden tijdens de periode van het tijdelijke KOMO-procescertificaat positief afgesloten zijn.  

 

p. 15 vervang, par. 6.3 klachtenbehandeling, door: 

  
par. 6.3 Herbeoordelingsonderzoek 

Door de certificatie instelling vindt 1x per 5 jaar t.a.v. het attest een herbeoordeling van de 
prestaties in de toepassing plaats of zoveel eerder als nodig is.  

 

p. 17 voeg toe: 

- Op het uitgevoerde werk dient het uitvoerende bedrijf 10 jaar garantie te verstrekken; 

- Het uitvoerende bedrijf dient gecertificeerd te zijn voor het toepassingsgebied waarbij zij het 

spraysysteem verwerken, voor zover het toepassingsgebieden betreft die onder deze certificatieregeling 

vallen; 

 

p. 17 vervang, ‘Een geldig KOMO attest wordt …..aan die eisen voldoet’, door: 

- Een geldig KOMO attest kan in dit kader aangemerkt worden als een bewijs dat het systeem aan die 

eisen voldoet. 

 

p. 19 vervang par. 9.4 Procedure-eisen door: 

 

9.4 Klachtenbehandeling 

De verwerker dient aantoonbaar te beschikken over een goede klachtenregistratie en de behandeling 

hiervan met betrekking tot het verwerken van na-isolatiemateriaal of de onderdelen hiervan waarop het 

procescertificaat betrekking heeft en de toepassing ervan. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de 

klacht is geanalyseerd en afgehandeld. 

 

9.5 Melding van het uit te voeren werk aan de certificatie instelling 

Een KOMO-procesgecertificeerd bedrijf is verplicht de certificatie instelling te voorzien van een 
weekplanning, waarbij de planning uiterlijk om 12.00u op de vrijdag ervoor aangeleverd dient te zijn.  
Opgemerkt moet worden dat het gecertificeerde proces ook daadwerkelijk in uitvoering moet zijn om een 
geslaagde certificatie-inspectie te kunnen uitvoeren. 
Ook als er onverhoopt geen werken onderhanden zijn die vallen onder het certificaat, behoort nog steeds 
een planning aangeleverd te worden. Op de planning kan bijvoorbeeld de opmerking ‘geen werken onder 
het KOMO- procescertificaat in uitvoering’ vermeld worden. 
Bij wijzigingen in de (aangeleverde) planning dient dit direct aan de certificatie instelling gemeld te 
worden. 

  
Op de planning dient tenminste de volgende informatie vermeld te zijn: 

  - Adres en plaats van het uit te voeren werk. 
  - Projectomvang / aantal m² 
  - Start datum en tijdstip 
  - Eind datum en tijdstip 
  - Samenstelling uitvoerende ploeg 

 

P.20 voeg bij, 10.1 Algemeen, toe: 

De certificerende instelling die het certificatieonderzoek uitvoert, beschikt hiervoor over een accreditatie 
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op basis van deze BRL, die is afgegeven door de Raad voor Accreditatie, of een accreditatie door een 

organisatie waarmee de Raad voor Accreditatie een Multi Lateral Agreement MLA (EA / IAF) of andere 

(bilaterale) gelijkwaardigheids-overeenkomst heeft gesloten. 

 

Kwalificatie-eisen auditors 

De auditors die door de CI worden ingezet voor het certificatieonderzoek voldoen aan de volgende eisen: 

- een MBO-opleiding voor bouwkunde, civiele techniek of een andere MBO-opleiding in 

combinatie met vergelijkbare ervaring; 

- kennis van het auditen, verkregen door een hierop gerichte opleiding, training of cursus of door 

aantoonbare werkervaring. 

 

Kwalificatie-eisen beslisser 

De beslisser die door de CI wordt ingezet voor het certificatieonderzoek voldoet aan de volgende eisen: 

- een HBO-opleiding voor bouwkunde, civiele techniek of een andere HBO-opleiding in 

combinatie met vergelijkbare ervaring; 

- geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de betreffende 

certificaathouder; 

- kennis van deze BRL; 

- de bevoegdheid hebben van de eigen organisatie voor het nemen van beslissingen in het kader 

van certificatieonderzoek. 

 

p.20 vervang, 10.2 Controle en controlefrequentie, door: 

10.2  Instandhouden certificatie 

De certificatie instelling voert jaarlijks een bedrijfsbezoek (audit) uit. Hierbij dienen  ten minste de van 

toepassing zijnde eisen zoals vermeld in deze BRL beoordeeld te worden. 

De certificatie instelling voert steekproefsgewijs inspecties uit,  op basis van de door het bedrijf 

aangemelde projecten, de planning en de omvang van het project, op het voldoen aan de eisen zoals 

weergegeven in BRL-en/of URL-en. 

De inspectiefrequentie wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met het College van Deskundigen van de 

certificatie instelling. Met ingang van de datum van uitgifte van deze BRL is de frequentie vastgesteld op 

gemiddeld 1 inspectie per ca. 1500 m² aangebrachte na-isolatie. Bij bedrijven die een tijdelijk certificaat 

hebben, geldt een inspectiefrequentie van 1 inspectie per 750 m².  

Deze inspecties geschieden onverwachts, zonder voorkennis van datum of tijd. 

Het uitvoeren van een inspectie op vraag van de opdrachtgever van het uitvoerende bedrijf is in beperkte 

mate toegestaan. De op aanvraag uitgevoerde inspecties mogen niet meer dan 10% van het totaal uit te 

voeren inspecties per kalenderjaar bedragen.  

Bij de inspectie worden de op dat tijdstip en op die plaats in uitvoering respectievelijk gereed zijnde 

werkzaamheden bij de controle betrokken. 

 

p.32 voeg toe: 

10.3  Verificatie toegepaste materialen 

Het steekproefsgewijs uitvoeren van een verificatieonderzoek op de door het KOMO-gecertificeerde 

bedrijf in situ verwerkte isolatiemateriaal c.q. grondstoffen. Hiervoor zal de inspecteur tijdens de inspectie 

monsters afnemen, welke in het laboratorium onderzocht zullen worden. 

 

 


