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

 

Deze BRL zal worden gehanteerd door certificatie-instellingen, die hiervoor een 
licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, in samenhang met hun vastgelegde 
procedures voor certificatie. In deze BRL is vastgelegd aan welke eisen een aanvrager of houder 
van een KOMO-productcertificaat moet voldoen en de wijze waarop de certificatie-instelling dit 
beoordeelt. In haar vastgelegde certificatie procedures is de werkwijze vastgelegd zoals die door 
de certificatie-instelling wordt gehanteerd bij de uitvoering van: 

• Het onderzoek voor de verlening en verlenging van een KOMO-productcertificaat op basis van 
deze BRL. 

• De periodieke beoordelingen ten behoeve van de instandhouding van een afgegeven KOMO-
productcertificaat op basis van deze BRL. 
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In de BRL zijn de volgende onderdelen gewijzigd: 

• De BRL is tekstueel gebaseerd op het laatste model van Stichting KOMO. 

• In hoofdstuk 2 zijn de benamingen en definities overgenomen welke ook in NEN 7063 resp. 
NEN 7064 zijn opgenomen. De definities zelf zijn niet gewijzigd. 

• In hoofdstuk 3 zijn de eisen aan de te verwerken materialen en producten uitgeschreven, 
inclusief de van toepassing zijnde normatieve verwijzingen. Deze verwijzingen waren in de 
vorige versie al in artikel 4.1 opgenomen. Inhoudelijk zijn er met uitzondering van het volgende 
aspect geen wijzigingen:  
o Voor spiraalvormige duikerelementen zijn de eisen aan het verzinkte plaatstaal 

aangepast. De verwijzing naar NEN-EN-ISO 1461 (verzinken volgens het niet continue 
dompelen) in de vorige versie van de BRL bleek niet juist te zijn, omdat NEN 7063 een 
continue dompelproces beschrijft. Naast de in NEN 7063 opgenomen verwijzing naar 
NEN-ISO 3575 (continue dompelen) is een alternatieve methode volgens NEN-EN 10346 
(Continu-dompelbeklede platte staalproducten) opgenomen. 
De eisen die NEN 7063 ten aanzien van de plaatdikte en de dikte van de zinklaag stelt, 
zijn volgens NEN-EN 10346 minimaal gelijk aan die conform NEN-ISO 3575. 
 

In lijn met het KOMO model is nu in de BRL bescheven wat bij een toelatingsonderzoek en 
periodieke beoordelingen wordt beoordeeld.  

• In hoofdstuk 4 zijn de producteigenschappen opgenomen, in plaats van te verwijzen naar de 
producteisen in de van toepassing zijnde norm (NEN 7063 resp. 7064). Inhoudelijk zijn er geen 
wijzigingen. Waar van toepassing zijn de verwijzingen naar de in artikel 4.1 opgenomen 
verwijzingen overgenomen. 
 

In lijn met het KOMO model is nu in de BRL beschreven wat bij een toelatingsonderzoek en 
periodieke beoordelingen wordt beoordeeld, alsmede welke informatie op het 
productcertificaat vermeld wordt. 

• Artikel 4.2 “Toepassings-/gebruiksvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften” is nieuw in lijn 
met het KOMO model. 

• Artikel 5.3 is nieuw in lijn met het KOMO model. 

• In hoofdstuk 8 zijn de verwijzingen onderverdeeld in wettelijke, normatieve en informatieve 
documenten. Waar van toepassing zijn de laatst geldende versies vermeld. 

• Bijlage A is tekstueel op enkele aspecten in lijn gebracht met de inhoud van de BRL. 

• In Bijlage B zijn de verwijzing naar het Reglement voor Certificatie aangepast. De werkwijze is 
niet gewijzigd. 

Uitgever(s): 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

 

© 2021 Kiwa Nederland B.V. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Onverminderd de aanvaarding van deze beoordelingsrichtlijn door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie 
berusten alle rechten bij Kiwa Nederland B.V. Het gebruik van het wijzigingsblad door derden, voor welk doel dan 
ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa Nederland B.V. is gesloten waarin het 
gebruiksrecht is geregeld. 
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1. Inleiding, algemene bepalingen en algemene eisen 

1.1 Inleiding 

Op basis van de voorschriften in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt een KOMO-
productcertificaat afgegeven voor duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal. 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 BRL 
zijn vastgelegd. 

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

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

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

1.2.1 Onderwerp 

De BRL beschrijft de eisen en bepalingsmethoden voor duikerelementen van gegolfd 
verzinkt plaatstaal. De duikerelementen kunnen uitgevoerd worden als: 

• Spiraalvormige elementen volgens NEN 7063, 

• Meerplatige systemen volgens NEN 7064. 

1.2.2 Toepassingsgebied 

De duikerelementen kunnen worden toegepast als duiker, onderleider, mantelbuis, 
sparingbuis of tunnel. 

1.3 Geldigheid 

Deze versie van de BRL vervangt de versie van d.d. 8 januari 2018. 

De KOMO-productcertificaten die op basis van die versie van de BRL zijn afgegeven 
verliezen in elk geval hun geldigheid op 15 september 2021. 

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

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

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

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

• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria, 

• NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor instellingen die producten, processen en diensten 
certificeren. 

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

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 BRL. 

Voor de volgende type duikerelementen kunnen productcertificaten worden afgegeven: 

• Spiraalvormige, conform hoofdstuk 3, artikel 4.1.1 en hoofdstuk 5, 

• Meerplatige systemen, conform hoofdstuk 3, artikel 4.1.2 en hoofdstuk 5. 

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

1.7 Merken en aanduidingen 

Op de producten moet het volgende worden aangebracht: 

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

• Naam certificaathouder, 

• Productiecode of productiedatum. 
 
De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt: 

 

De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt: 

KOMO® 

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

Na afgifte van het KOMO-productcertificaat mag dit KOMO-beeldmerk door de 
certificaathouder ook worden gebruikt bij zijn publieke uitingen ten aanzien van zijn 
gecertificeerde activiteiten zoals aangegeven in het “Reglement voor het gebruik van de 
KOMO-merken” zoals dat wordt gepubliceerd op de KOMO-website. Voor het gebruik van 
het KOMO-merk door hun afnemers zijn de “Regels voor het gebruik van de KOMO-merken 
door niet-certificaathouders” van toepassing. 
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2. Terminologie 
Zie voor een verklaring van de terminologie zoals die in deze beoordelingsrichtlijn gebruikt 
wordt voor certificatie de begrippenlijst op de website van de Stichting KOMO 
(www.komo.nl). 

 
De volgende specifieke benamingen en definities zijn overgenomen uit artikel 2 van NEN 
7063 (spiraalvormig) resp. artikel 2 van NEN 7064 (meerplatige systemen): 

Golfhoogte: De hoogte gemeten vanaf een golfdal tot het raakvlak van de naastliggende 
golftoppen. 

Golflengte: De afstand hart op hart van naast elkaar gelegen golfdalen of golftoppen. 

Bedekkingssysteem: (Dek)laag ter bescherming van het verzinkte plaatmateriaal. 

Hoofdafmetingen: Middellijn, of breedte en hoogte (bij meerplatige systemen), omtrek en 
lengte van de duiker. 

Middellijn: De inwendige afstand van golftop tot golftop. 

Felsen (bij spiraalvormige duikers): Het aaneenhechten van materiaal door het om 
elkaar buigen en vastdrukken van gebogen randen. 

Koppelband (bij spiraalvormige duikers): Band de wordt gebruikt bij het koppelen van 
duikerelementen. 
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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 de volgende eisen gesteld in aanvulling op NEN 7063 
(spiraalvormig) en NEN 7064 (meerplatige systemen). 

 

3.1.1 Plaatstaal (spiraalvormig en meerplatige systemen) 

In aanvulling op artikel 3.2 van NEN 7063, resp. artikel 3.2 van NEN 7064 geldt dat het 
plaatstaal minimaal moet voldoen aan kwaliteit S235JR volgens NEN-EN 10025-2. 

 

Spiraalvormig: 

In aanvulling op artikel 3.1.2 van NEN 7063 geldt dat de tolerantie op de door de producent 
opgegeven plaatdikte moet voldoen aan een NEN-EN-ISO 3575, tabel 5 of NEN-EN 10346, 
tabel 2. 

 

Meerplatige systemen: 

In aanvulling op artikel 3.1.2 van NEN 7064 geldt dat de tolerantie op de door de producent 
opgegeven plaatafmetingen moet voldoen aan NEN-EN 10029 of NEN-EN 10051. 

 

3.1.2 Koppelbanden (spiraalvormig) 

Koppelbanden moeten voldoen aan artikel 3.3 van NEN 7063. 

 

3.1.3 Eisen aan het verzinken (spiraalvormig en meerplatige systemen) 

Spiraalvormig: 

In aanvulling op artikel 3.2 van NEN 7063 geldt dat het plaatstaal moet zijn verzinkt conform 
NEN-ISO 3575 of NEN-EN 10346, waarbij voldaan moet worden aan klasse: 

• Z275, indien voor het vervormen een beschermingssysteem is aangebracht, 

• Z600, indien na het vervormen een beschermingssysteem wordt aangebracht. 

 

In aanvulling op artikel 3.3 van NEN 7063 geldt dat koppelbanden van staal moeten zijn 
verzinkt conform NEN-ISO 3575 of NEN-EN 10346. 

 

Meerplatige systemen: 

In aanvulling op artikel 3.2 van NEN 7064 geldt dat het plaatstaal moet zijn verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 1461. 

 

3.1.4 Eisen aan het bedekkingssysteem (spiraalvormig en meerplatige systemen) 

In aanvulling op de artikelen 3.4 en 5.3 van NEN 7063 resp. 3.4 en 5.2 van NEN 7064 
gelden voor het bedekkingssysteem de bepalingsmethoden conform de volgende normen: 

• Stootvastheid:  
o Bepalingsmethode: NEN 5335 en DIN 53154. 

Toelichting: DIN 53154 (zie bijlage C) is eind 2010 ingetrokken. Omdat er geen vervangende norm 
voor deze DIN is, wordt de bepaling van de stootvastheid conform de laatst geldende versie uitgevoerd. 

• Watervastheid:  
o Bepalingsmethode: NEN-EN-ISO 2812-2, 
o Beoordeling blaarvorming: NEN-EN-ISO 4628-2, 
o Beoordeling corrosie van het oppervlak: NEN-EN-ISO 4628-3, 
o Beoordeling oxidatie van de aangebrachte kras: NEN-EN-ISO 9227. 

 



 
BRL 2032 Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal 2020-03-15 

pag. 9 van 21 

• Hechting na beproeving op watervastheid: 
o Bepalingsmethode: NEN-EN-ISO 2409. 

• Bestandheid tegen corrosie: 
o Beoordeling blaarvorming: NEN-EN-ISO 4628-2, 
o Beoordeling corrosie van het oppervlak: NEN-EN-ISO 4628-3, 
o Beoordeling oxidatie van de aangebrachte kras: NEN-EN-ISO 9227, 
o Voor de bepaling van de bestandheid tegen corrosie worden de proefstukken in een 

zoutnevelkast conform NEN-EN-ISO 9227 geplaatst. 

3.1.5 Verbindingsmiddelen (meerplatige systemen) 

In aanvulling op artikel 3.3 van NEN 7064 geldt dat verbindingsmiddelen moeten voldoen 
aan NEN-EN-ISO 898-1 en thermisch verzinkt moeten zijn volgens NEN-EN-ISO 10684. 

3.2 Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Tijdens het toelatingsonderzoek en de controlebezoeken (3x per jaar) wordt beoordeeld of 
de te verwerken producten en/of materialen voldoen aan de specificaties, op basis van de 
door de certificaathouder uitgevoerde ingangscontrole. 

Het bedekkingssysteem wordt bij het toelatingsonderzoek en bij wijziging van het 
bedekkingssysteem door middel van een laboratoriumonderzoek beoordeeld op de 
eigenschappen. 

3.3 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 te stellen aan het product, vertaald naar de 
producteigenschappen van duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal opgenomen 
waaraan het product moet voldoen, evenals de bepalingsmethoden en de grenswaarden 
om vast te stellen dat aan deze eisen wordt voldaan. 

4.1 Producteigenschappen 

4.1.1 Duikerelementen - spiraalvormig 

Eigenschap Bepalingsmethode Grenswaarde Opmerking 

Hoofdafmetingen en 
vorm 

Meting NEN 7063 artikel 
3.1.1 

Afmetingen volgens 
opgave producent per 
opdracht 

Golfafmetingen Meting  NEN 7063 artikel 
3.1.3 

Afmetingen volgens 
opgave producent per 
opdracht 

F
e
ls

n
a
a

d
 

- Proefstuk   CAN/CSA-G401-14 artikel 
5.1.3.4.2 en figuur 7) 

- Treksterkte CAN/CSA-G401-14 
artikel 5.1.3.4.2, lid 
a, b, c en d 

NEN 7063 artikel 
3.1.41) 

Trekbank volgens 
NEN-EN-ISO 7500-1 

B
e
d

e
k
k
in

g
s
s
y
s
te

e
m

2
)  

Uiterlijk en 
afwerking 

NEN 7063 artikel 
5.3.1 

NEN 7063 artikel 
3.4.1 

 

Laagdikte NEN 7063 artikel 
5.3.2 

NEN 7063 artikel 
3.4.2 

 

Buigzaamheid NEN 7063 artikel 
5.3.3 en 5.3.6 

NEN 7063 artikel 
3.4.3 

Alleen bij 
bedekkingssystemen 
aangebracht op vlakke 
platen 

Poriënvrijheid NEN 7063 artikel 
5.3.5 

NEN 7063 artikel 
3.4.5 

 

Hechting NEN-EN-ISO 2409 NEN 7063 artikel 
3.4.6 

 

1) De waarden uit tabel 1 van artikel 3.1.4 zijn overgenomen uit tabel 13 van CAN/CSA-G401-14. 
2) Voor het aanbrengen van het bedekkingssysteem wordt verwezen naar NEN-EN 15773. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

De hoofdafmetingen en vorm, golfafmetingen en het bedekkingssysteem worden tijdens het 
toelatingsonderzoek en de periodieke beoordelingen (3x per jaar) beoordeeld. 

De treksterkte van de felsnaad wordt bij het toelatingsonderzoek en de periodieke 
beoordelingen (1x per jaar) beoordeeld. 

 

Productcertificaat 

Het productcertificaat vermeldt de range (kleinste – grootste diameter) van de 
gecertificeerde spiraalvormige duikerelementen, het type bedekkingssysteem en de 
laagdikte van het bedekkingssysteem. 
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4.1.2 Duikerelementen - meerplatige systemen 

Eigenschap Bepalingsmethode Grenswaarde Opmerking 

Hoofdafmetingen en 
vorm 

Meting NEN 7064 artikel 
3.1.1 

Afmetingen volgens 
opgave producent per 
opdracht 

Golfafmetingen Meting  NEN 7064 artikel 
3.1.3 

Afmetingen volgens 
opgave producent per 
opdracht 

Verbinding Visueel en meting NEN 7064 artikel 
3.3 

Volgens opgave producent 
per opdracht 

B
e
d

e
k
k
in

g
s
-s

y
s
te

e
m

1
)  Uiterlijk en 

afwerking 
NEN 7064 artikel 
5.2.1 

NEN 7064 artikel 
3.4.1 

 

Laagdikte NEN 7064 artikel 
5.2.2 

NEN 7064 artikel 
3.4.2 

 

Poriënvrijheid NEN 7064 artikel 
5.2.4 

NEN 7064 artikel 
3.4.4 

 

Hechting NEN-EN-ISO 2409 NEN 7064 artikel 
3.4.5 

 

1) Voor het aanbrengen van het bedekkingssysteem wordt verwezen naar NEN-EN 15773. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

De hoofdafmetingen en vorm, golfafmetingen, verbinding en het bedekkingssysteem 
worden tijdens het toelatingsonderzoek en de periodieke beoordelingen (3x per jaar) 
beoordeeld.  

 

Productcertificaat 

Het productcertificaat vermeld het type en laagdikte van het bedekkingssysteem. 

4.2 Toepassings-/gebruiksvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften 

Indien en voor zover de productkenmerken mede worden bepaald door, dan wel kunnen 
worden beïnvloed door de wijze waarop het product wordt verwerkt, toegepast of gebruikt, 
dient certificaathouder toepassings-/gebruiksvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften op 
te stellen die, indien correct toegepast, leiden tot het behoud van productkenmerken tijdens 
toepassing/gebruik. 
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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 interne kwaliteitsbewaking en de kwaliteit van het product. De 
interne kwaliteitsbewaking moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in dit hoofdstuk. 

5.2 Interne kwaliteitsbewaking 

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

In dit schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd: 

• Op welke aspecten door de organisatie van de certificaathouder of een daarvoor door 
hem ingehuurde externe organisatie controles worden uitgevoerd, 

• Volgens welke methoden deze controles plaats vinden, 

• Hoe vaak deze controles worden uitgevoerd, 

• Of en zo ja, de controleresultaten worden geregistreerd. 
 
Het IKB-schema moet minimaal de volgende hoofdgroepen bevatten: 

• Controle meetapparatuur, 

• Ingangscontrole, 

• Procescontrole, 

• Productcontrole, 

• Interne transport en opslag, 

• Aflevering, 

• Procedures voor: 
o De behandeling van klachten, 
o De afhandeling van afwijkingen en opvolging van corrigerende maatregelen. 

 

Dit IKB-schema moet gebaseerd zijn op het in de bijlage A opgenomen model IKB-schema, 
en zodanig zijn uitgewerkt dat het CI voldoende vertrouwen geeft dat bij voortduring aan de 
in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen wordt voldaan. 

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. 

5.3 Tijdelijk geen productie c.q. levering 

In het geval (tijdelijk) geen producten worden geproduceerd en/of uitgeleverd kan, bij een 
stop langer 6 maanden, op verzoek van de certificaathouder de geldigheid van zijn KOMO-
productcertificaat (tijdelijk) worden opgeschort. Een dergelijke opschorting kan door de 
certificatie-instelling voor in totaal maximaal 2 jaar worden verleend. 

Nadat de opschorting is verleend kan een certificaathouder verzoeken om zijn opschorting 
eerder te beëindigen. 

Bij een opschortingsperiode langer dan 1 jaar dient voorafgaand aan de hervatting van 
productie en levering onder productcertificaat middels een extra beoordeling te worden 
nagegaan of nog aan alle eisen in deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan en de 
opgeschorte status kan worden omgezet naar een geldige status. 
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6. Externe conformiteitsbeoordelingen 

6.1 Algemeen 

Ten behoeve van het verlenen van het KOMO-productcertificaat voert de certificatie-
instelling een toelatingsonderzoek uit. Na afgifte van het KOMO-productcertificaat voert de 
certificatie-instelling periodieke beoordelingen uit. 

6.2 Toelatingsonderzoek 

De aanvrager van het productcertificaat geeft aan welke producten moeten worden 
opgenomen in het af te geven productcertificaat. De aanvrager verstrekt alle relevante 
gegevens van deze producten ten behoeve van het opstellen van de productspecificatie en 
de verklaring over de producteigenschappen zoals die zullen worden opgenomen in het af 
te geven 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 door middel van zijn 
interne kwaliteitsbewaking bij voortduring te waarborgen dat de producten de 
eigenschappen bezitten, respectievelijk de prestaties leveren zoals deze in de 
hoofdstukken 3 en 4 in deze BRL zijn vastgelegd. Beoordeling van het productieproces 
en van het gereed product maken hiervan deel uit, 

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

• De certificatie-instelling de beschikbare toepassings-/gebruiksvoorwaarden en 
verwerkingsvoorschriften indien van toepassing beoordeelt. 

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten ten aanzien van 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.  

Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 3 
periodieke beoordelingen per jaar. 

In het auditprogramma zijn de aard en frequenties vastgelegd van de periodieke 
beoordelingen. Deze hebben betrekking op: 

• Het IKB-schema van de certificaathouder, 

• De resultaten van de door de certificaathouder uitgevoerde controles, 

• Metingen in het productieproces, 

• Metingen aan/van het eindproduct, 

• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten, 

• De naleving van de vereiste procedures, 

waarbij nagaan wordt of voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. 

Het auditprogramma is gepubliceerd op de website van de schemabeheerder. 

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

6.4 Tekortkomingen 

De weging en opvolging van tekortkomingen en het sanctiebeleid zijn vastgelegd in bijlage 
B van deze beoordelingsrichtlijn. 
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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 certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

• Certificatie assessor/Reviewer: belast met het uitvoeren van ontwerp en 
documentatiebeoordelingen, toelatingsonderzoeken, beoordelen van aanvragen en 
het reviewen van de conformiteitsbeoordelingen, 

• Locatie assessor: belast met de uitvoering van de externe conformiteitsbeoordelingen 
bij de certificaathouders, 

• Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 
toelatingsonderzoeken en over 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. 

Competenties Certificatie assessor/ 
Reviewer 

Locatie assessor Beslisser 

Basis competenties 

Kennis van bedrijfs- 
processen 
Vakbekwaam kunnen 
beoordelen 

HBO denk- en werk niveau 
 
1 jaar relevante werkervaring 

MBO denk- en werk niveau 
 
1 jaar relevante werkervaring 

HBO denk- en werk niveau 
 
5 jaar relevante werkervaring 
waarvan ten minste 1 jaar 
m.b.t. certificatie 

Auditvaardigheden N.v.t. • Training auditvaardigheden 

• Deelname aan minimaal 4 
bezoeken terwijl minimaal 
1 bezoek zelfstandig werd 
uitgevoerd onder 
supervisie 

N.v.t. 

Technische competenties 

Algemene kennis van metaal 
en metaalproducten 

Opleiding in één van de 
volgende disciplines: 

• Civiele techniek 

• Bouwkunde 

• Werktuigbouwkunde 

• Materiaalkunde 
of 
1 jaar relevante werkervaring 
in de metaalindustrie 

Opleiding in één van de 
volgende disciplines: 

• Civiele techniek 

• Bouwkunde 

• Werktuigbouwkunde 

• Materiaalkunde 
of 
1 jaar relevante werkervaring 
in de metaalindustrie 

N.v.t. 

Kennis van 
certificatieschema, BRL, 
normatieve documenten en 
(interne) instructies 

Deelname aan ten minste 5 
bezoeken in gelijkaardige 
certificatieschema’s 

Deelname aan ten minste 5 
bezoeken in gelijkaardige 
certificatieschema’s, 
waarvan ten minste 1 
zelfstandig werd uitgevoerd. 

N.v.t. 

Kunnen uitvoeren van 
witness testing 

•Interne training Interne training N.v.t. 

7.2.2 Kwalificatie certificatiepersoneel 

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van kennis en 
kunde aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende 
criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 

De bevoegdheid ten aanzien van het 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 beoordelingsrichtlijn gestelde 
eisen, 

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

7.4 Beslissingen over KOMO-productcertificaat 

De beslissing over de verlening van een productcertificaat of de oplegging van maatregelen 
ten aanzien van het productcertificaat moet zijn gebaseerd op de in het dossier vastgelegde 
bevindingen. 

De resultaten van een toelatingsonderzoek en een periodieke beoordeling (ingeval van een 
kritieke tekortkoming) moeten worden beoordeeld door een reviewer.  

Op basis van de uitgevoerde review wordt door de beslisser vastgesteld of:  

• Het productcertificaat kan worden verleend, 

• Sancties opgelegd worden, 

• Het productcertificaat geschorst of ingetrokken moet worden. 

De reviewer en beslisser mogen niet betroken zijn geweest bij de totstandkoming van de 
bevindingen waarop de beslissing wordt genomen. 

De beslissing moet traceerbaar worden vastgelegd. 

7.5 Rapportage aan het College van Deskundigen 

Over de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan ten aanzien van de 
productcertificaten op basis van deze beoordelingsrichtlijn wordt door de certificatie-
instellingen tenminste jaarlijks gerapporteerd aan het College van Deskundigen. In deze 
rapportage moeten geanonimiseerd de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie, 

• Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken, 

• 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 of meer interpretatiedocument(en). Dit(De) interpretatie-
documenten is/zijn beschikbaar voor de leden van het CvD en de certificatie-instellingen 
die op basis van deze beoordelingsrichtlijn actief zijn. Dit(De) interpretatie-document(en) 
wordt/worden gepubliceerd op de website van de schemabeheerder. 

Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn is verplicht de 
daarin vastgelegde interpretaties te hanteren. 
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8. Documenten lijst 

8.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

Er is geen publiekrechtelijke regelgeving van toepassing. 

8.2 Normatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn normatief verwezen: 

NEN 5335:1970 Verf - Bepaling van de stootvastheid door middel van vallende moeren 

NEN 7063:1987 Duikerelementen van spiraalvormig gegolfd verzinkt plaatstaal - Eisen en 
beproevingsmethoden + C1:1991 

NEN 7064:1987 Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal – Meerplatige systemen - Eisen 
en beproevingsmethoden + C1:1991 

NEN-EN 10025-2:2019 Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 2: Technische 
leveringsvoorwaarden voor ongelegeerd constructiestaal 

NEN-EN 10029:2010 Warmgewalste staalplaat van 3 mm of dikker - Toleranties op afmetingen en vorm 

NEN-EN 10051:2010 Continu warmgewalste band en plaat gesneden uit breedband van ongelegeerde 
en gelegeerde staalsoorten - Toleranties op afmetingen en vorm 

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

NEN-EN-ISO 898-1:2013 Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van koolstofstaal en 
gelegeerd staal - Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden met gespecificeerde 
eigenschapsklassen - Ruwe schroefdraad en metrische fijne schroefdraad 

NEN-EN-ISO 1461:2009 Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen 
- Specificaties en beproevingsmethoden 

NEN-EN-ISO 2409:2020 Verven en vernissen - Ruitjesproef 

NEN-EN-ISO 2812-2:2018 Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen vloeistoffen - Deel 2: 
Methode met onderdompeling in water 

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

NEN-EN-ISO 4628-3:2016 Verven en vernissen - Evaluatie van de degradatie van verflagen - Aanduiding van 
de intensiteit, hoeveelheid en omvang van algemeen voorkomende gebreken - 
Deel 3: Beoordeling van de mate van roestvorming 

NEN-EN-ISO 7500-1:2018 Metallische materialen - Verificatie van éénassige statische beproevingstoestellen 
- Deel 1: Trek/drukbanken - Verificatie en kalibratie van het krachtmeetsysteem 

NEN-EN-ISO 9227:2017 Corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen - Zoutsproeibeproeving 

NEN-EN-ISO 10684:2004 Bevestigingsartikelen - Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen + 
C2:2009 

NEN-ISO 3575:2016 Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of 
commercial and drawing qualities 

CAN/CSA-G401-14:2014 Corrugated steel pipe products 

DIN 53154:1974 Prüfung von Anstrichstoffen und ähnlichen Beschichtungsstoffen; 
Kugelstrahlversuch an Anstrichen und ähnlichen Beschichtungen (zie bijlage C) 

Opmerking:  

Jaarlijks wordt nagegaan of de normatieve documenten nog up-to-date zijn. 
Wijzigingen van de toe te passen normatieve documenten worden gepubliceerd op 
de dienstenpagina op de website van de certificatie-instelling die deze 
beoordelingsrichtlijn heeft opgesteld. 

8.3 Informatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn informatief verwezen: 

NEN-EN 15773 Het industrieel aanbrengen van organische poederdeklagen op thermisch verzinkt 
of gesherardiseerd staal (duplex-systemen) - Specificaties, aanbevelingen en 
richtlijnen) 
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BIJLAGE A: Model IKB-schema 
 

Onderwerpen Aspecten Methode Frequentie Registratie 

Laboratorium- en 
meetapparatuur: 

• Plaatdikte meter 

• Laagdikte meter 

• Poriëntester 

• Trekbank 

   

Controle en opslag van 
materialen: 

• Staal 

• Koppelband 

• Verzinken 

• Bekledingsmateriaa 

• Verbindingsmiddelen 

   

Procescontrole: • Profileren 

• Stanzen 

• Buigen 

• Lassen 

• Ontvetten 

• Spoelen 

• Beitsen 

• Verzinken 

• Aanbrengen 
bedekkingsysteem 

• Oven temperatuur 

   

Productcontrole: • Afmetingen 

• Laagdikte 

• Buigzaamheid 
(spiraalvormig) 

• Hechting bekleding 

• Gebreken beschadiging 
bekleding 

• Poriën 

• Felsnaad (spiraalvormig) 

   

Opslag, transport en 
aflevering: 

• Opslag 

• Transport 

• Merking 

   

Documenten / Procedures: • Klachtenprocedure 

• Afhandeling afwijkingen en 
corrigerende maatregelen 
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Bijlage B: Weging en opvolging tekortkomingen 
 

De procedure geeft aan wanneer en welke categorieën tekortkomingen toegekend worden door 
de certificatie-instelling. Hierin maken de certificatie-instellingen (CI) onderscheid in kritische 
tekortkomingen (KT) en tekortkomingen (T). 

 

De producent dient bij een tekortkoming corrigerende maatregelen (CM) vast te stellen. De locatie 
assessor (SAS) of de certificatie assessor (CAS) beoordeelt deze. Vervolgens verifieert de SAS 
tijdens het eerstvolgende reguliere of extra bezoek de implementatie van de corrigerende 
maatregelen. 

 

1. Classificatie tekortkomingen 

 

Onderstaande tabel geeft de criteria voor een T of een KT. De keuze voor de indeling in een T 
en KT is gemaakt op basis van de urgentie van afhandeling. 

 

Type 
NCF 

Omschrijving 

T  De tekortkoming is niet direct van invloed op de kwaliteit van het eindproduct. 

KT De tekortkoming is niet direct van invloed op de kwaliteit van het eindproduct, maar 
heeft een structureel karakter (herhaling T van voorgaande bezoek) 

De tekortkoming is direct van invloed op de kwaliteit van het eindproduct (zie tabel 
“Overzicht kritieke tekortkomingen” 

 

Overzicht kritieke tekortkomingen (KT) 

Hoofdgroep Aspect 

Laboratorium- en meetapparatuur Toegestane afwijking 

Controle en opslag materialen Juiste productsoort 

Productcontrole Plaatdikte (negatieve tolerantie) 
Golfhoogte (negatieve tolerantie) 
Golflengte (positieve tolerantie) 
Middellijn (negatieve tolerantie) 
Treksterke Felsnaad 
Bedekkingssysteem: 

• Laagdikte (negatieve tolerantie) 

• Hechting 

• Poriënvrijheid 

Opslag en aflevering Afgekeurde producten 

Merken 

Kwaliteitssysteem Afwijken van vastgestelde procedures/werkinstructies 
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2. Afspraken en opvolging 

 

Bevinding Actie SAS Actie CAS Vervolgactie SAS 

SAS constateert T 
tijdens regulier bezoek 

SAS laat de producent 
de CM vaststellen en 
vermeldt deze indien 
mogelijk op het 
controlerapport. 

geen SAS controleert bij 
eerstvolgende bezoek 
de implementatie van 
de CM en vermeldt 
deze op het 
beoordelingsrapport 

 

SAS constateert 
(herhaling van zelfde) 
KT tijdens regulier 
bezoek 

SAS vraagt de 
producent de CM naar 
CI te sturen*  

CAS beoordeelt CM 
 
CAS stuurt de 
producent een 
waarschuwing en/of 
motiveert waarom een 
extra bezoek niet nodig 
is.  
 
CAS kondigt extra 
bezoek aan.** 

SAS constateert 
herhaling zelfde KT 
tijdens extra bezoek 

CAS beoordeelt CM 
 
CAS kondigt 2e extra 
bezoek aan. 

SAS constateert 
herhaling zelfde KT 
tijdens 2e extra bezoek 

CAS beoordeelt CM 
 
CAS kondigt een 
periode van verhoogde 
bezoekfrequentie aan 

SAS constateert een 
KT binnen de periode 
van verhoogde 
bezoekfrequentie 

CAS beoordeelt CM 
 
CAS vraagt de 
producent een plan van 
aanpak op te sturen 
voor verbetering van 
het kwaliteitssysteem. 
 
CAS kondigt een 
periode van opschorting 
aan van het certificaat 
waarbij de verhoogde 
bezoekfrequentie 
doorloopt 

SAS constateert een 
KT binnen de periode 
van opschorting 

SAS geeft aan dat CI 
verdere maatregelen 
met de producent zal 
afspreken 

CAS trekt het certificaat 
in. geen 

*  standaard termijn is 10 werkdagen; 

**  de CAS kondigt een extra bezoek aan indien: 

• het dusdanig urgent is dat een volgend regulier bezoek niet afgewacht kan worden;  

• het volgende reguliere bezoek meer dan 3 maanden later is; 

• het een herhaling betreft van een KT tekortkoming bij een regulier bezoek. 
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Bijlage C: DIN 53154 
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