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Omschrijving van de wijziging 

Vanwege het volledig privaat gaan van de KOMO® systematiek, verdwijnt de aansluiting op het Besluit 

bodemkwaliteit. In dit wijzigingsblad zijn de hierbij behorende wijzigingen vastgelegd. 

 Het nummer van BRL 9302 verandert in BRL 9302 deel 1 met titel KOMO® productcertificaat voor  

E-bodemas. 

 Alle in de BRL aan het Besluit bodemkwaliteit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden komen te 

vervallen. 

 Het product KV slak valt niet meer onder de beoordelingsrichtlijn BRL 9302 deel 1. 

 Vervang in alle teksten van de BRL “nationale beoordelingsrichtlijn” door “beoordelingsrichtlijn”. 

 Voeg toe paragraaf 1.3 “Relatie met de Europese Verordening bouwproducten”. 

 Voeg toe paragraaf 1.4 “Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen”. 

 Voeg toe paragraaf 1.5 “Productcertificaat”. 

 Aan hoofdstuk 4 wordt na de titel een stuk tekst ingevoegd. 

 Artikel 4.2 Civieltechnische eisen wordt vervangen in verband met een nieuwe versie van de RAW2015. 

 Toegevoegd wordt een nieuwe paragraaf 6.1 “Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO 

kwaliteitsverklaring”. 

 Omgenummerd worden de bestaande paragrafen 6.1 t/m 6.11 in 6.2 t/m 6.12. 

 Toegevoegd wordt een nieuwe paragraaf 10.1.1 “Toelatingsonderzoek voor de KOMO 

kwaliteitsverklaring”. 

 Omgenummerd worden de bestaande paragrafen 10.1.1 en 10.1.2 in 10.1.2 en 10.1.3. 

 Tussengevoegd wordt een nieuwe paragraaf 10.3.1 “Externe controle voor de KOMO 

kwaliteitsverklaring”. 

 Toegevoegd wordt een nieuwe paragraaf 10.7 “Eisen te stellen aan het sanctiebeleid”. 

 Vervang heel hoofdstuk 12 “Lijst van vermelde documenten”. 

 Bijlage B “Voorbeelden van een productcertificaat” vervalt. 

1.3 Relatie met Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

 

Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is de geharmoniseerde 

Europese norm EN 13055-1 van toepassing. 

 

De uitspraken in de op basis van deze BRL afgegeven productcertificaten mogen niet worden gebruikt ter 

vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende Prestatieverklaring. 
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1.4 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen  

 

Indien door de leverancier in het kader van de externe controle rapporten van onderzoekinstellingen of 

laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten 

worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde 

accreditatienorm, te weten: 

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

 NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 of NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen 

certificeren; 

 NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren;  

 NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;  

 NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie-instellingen die producten certificeren. 

 

Toelichting 

NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 is op 1 juli 2015 gepubliceerd en gaat NEN-EN-ISO/IEC 17021 vervangen. Hierbij geldt 

een overgangstermijn van 2 jaar. 

 

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden 

overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA 

een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Deze accreditatie moet betrekking hebben op 

het voor deze BRL vereiste onderzoek.  

Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de 

accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren. 

1.5 Productcertificaat 

 

Op basis van de KOMO
®
 systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn wordt een KOMO

®
 

productcertificaat afgegeven. 

 

De uitspraken in dit productcertificaat zijn gebaseerd op hoofdstuk 4 en 6 van deze beoordelingsrichtlijn. 

 

Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staat het model certificaat vermeld die voor deze 

beoordelingsrichtlijn van toepassing is. Het af te geven certificaat moet hiermee overeenkomen. 

4 Producteisen 

 

Ten aanzien van de in dit hoofdstuk opgenomen eisen t.a.v. de essentiële kenmerken vindt geen 

toelatingsonderzoek plaats en wordt geen verklaring opgenomen in het productcertificaat. 

4.2 Civieltechnische eisen 

 

E-bodemas voldoet aan de onderstaande criteria: 

- producteigenschappen voldoen aan de eisen genoemd in 22.46.01 van RAW 2015 

6.1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO
®
 productcertificaat 

 

In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van 

de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van de KOMO
®
 productcertificaat geen 

beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de 

essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de 

geharmoniseerde Europese norm(en). 
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Ten behoeve van het verkrijgen van de KOMO
®
 productcertificaat in relatie tot de overige productkenmerken 

voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 

• Beoordeling van het productieproces 

• Beoordeling van het kwaliteitssysteem 

• Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures 

Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn 

vastgelegd in hoofdstuk 6 van deze beoordelingsrichtlijn. 

10.1.1 Toelatingsonderzoek voor de KOMO®
 productcertificaat 

 

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO
®
 productcertificaat voert de certificatie instelling onderzoek 

uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 
A. Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij nagegaan wordt of 

voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn. 
B. Beoordeling van de door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken prestatieverklaring(en) (opgesteld in 

het kader van de Europese Verordening bouwproducten) waarbij nagegaan wordt of de gedeclareerde 
waarden van de essentiële kenmerken (zoals vermeld in de prestatieverklaring) minimaal voldoen aan de 
voorwaarden zoals vermeld in deze beoordelingsrichtlijn. 

C. Bepaling van de overige productkenmerken zoals opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn voor zover het 
geen essentiële kenmerken zijn zoals vermeld in bijlage ZA van de betreffende geharmoniseerde 
Europese norm(en) waarbij eveneens nagegaan wordt of deze kenmerken voldoen aan de eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn 

10.3.1 Externe controle voor de KOMO®
 productcertificaat 

 

In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van 

de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMO
®
 productcertificaat geen 

beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de 

essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de 

geharmoniseerde Europese norm. 

 

In relatie tot de overige productkenmerken vindt door de certificatie instelling periodiek controles plaats van 

het kwaliteitssysteem, het productieproces en de producteigenschappen waarbij nagegaan wordt of voldaan 

wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. 

10.7 Eisen te stellen aan het sanctiebeleid 

 
Bij de certificering wordt onderscheid gemaakt in niet-ernstige en ernstige afwijkingen. Door de certificatie-
instelling mag voor deze begrippen een afwijkende terminologie worden gehanteerd. Bij een ernstige afwijking is 
de kwaliteit van het product in gevaar door een onvoldoende beheersing van het productieproces. De producent 
dient dan op korte termijn corrigerende maatregelen te nemen. Een niet-ernstige afwijking dient ook te worden 
opgevolgd met corrigerende maatregelen, maar de kwaliteit van het product is minder in gevaar. De termijn 
waarbinnen de corrigerende maatregelen moeten worden genomen is daarom langer dan bij een ernstige 
afwijking. 
 
Niet-ernstige afwijkingen worden door de certificatie-instelling afgehandeld conform de eigen sanctieprocedure. 
Ernstige afwijkingen worden door de certificatie-instelling afgehandeld conform de eigen sanctieprocedure, maar 
ten minste binnen de randvoorwaarden zoals vastgesteld door het college van deskundigen en zoals 
gepubliceerd door de uitgever(s) van de beoordelingsrichtlijn. 

 
Het college van deskundigen heeft de afwijkingen benoemd die door de certificatie-instelling als ernstig dienen 
te worden beschouwd. De uitgever(s) van de beoordelingsrichtlijn heeft een overzicht gepubliceerd samen met 
de hiervoor genoemde randvoorwaarden omtrent de afhandeling van ernstige afwijkingen (gepubliceerd op 
website). 
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12 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

 

Vervangen wordt heel hoofdstuk 12 door onderstaande tekst: 

12.1 Productnormen 

 

NEN-EN 13055-1:2002  Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en 

injectiemortel. 

 

NEN-EN 13055-2:2004   Lichte toeslagmaterialen - deel 2: lichte toeslagmaterialen voor bitumineuze 

mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden 

toepassingen 

 

NEN 3813:2010   Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13055-2 

 

12.2 Beproevingsnormen 

 

NEN-EN 932-1:1996  Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van  toeslagmaterialen - 

Deel 1: Methoden voor monsterneming 

 

NEN-EN 933-1:2012  Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen 

- Deel 1: Bepaling van de korrelgrootte-verdeling - Zeefmethode. 

 

NEN-EN 1097-3:1998  Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en  

      fysische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van de 

dichtheid van onverdicht materiaal en het gehalte aan holle ruimten. 

 

12.3 Overige 

 
- NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 - Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het functioneren van 

verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren 

 

- NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011 - Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en 
certificatie van managementsystemen uitvoeren 

 

- NEN-EN ISO/IEC 17021-1:2015 - Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en 

certificatie van managementsystemen leveren - Deel 1: Eisen 

 

- NEN-EN-ISO/IEC 17024:2012 - Conformiteitsbeoordeling - Algemene eisen voor instellingen die 

certificatie van personen uitvoeren 

 

- NEN-EN ISO/IEC 17025:2005 Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings-  

en kalibratielaboratoria, juli 2005, inclusief correctieblad C1:2007 

 

- NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012, Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatieinstellingen die 

certificaten toekennen aan producten, processen en diensten 

 

- RAW 2015, Standaard RAW bepalingen, uitgave 2015 CROW 

 
- CPR Verordening bouwproducten EU 305/2011 


