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Algemeen 
Indien een afwijking wordt geconstateerd tijdens een audit bij de producent, gelden de reguliere sancties 
overeenkomstig de geharmoniseerde reglementen van de certificatie-instellingen.  
 
Daarnaast geldt voor het externe laboratoriumonderzoek het volgende aanvullende sanctiebeleid. 
 
Extern laboratoriumonderzoek (verificatie onderzoek). 
Kritische karakteristieken 
Toplagen. 

 brandgevaarlijkheid  

 pelsterkte en afschuifsterkte lasverbinding, initieel en na veroudering;  

 weerstand tegen 12 weken  thermische veroudering: lage-temperatuurflexibiliteit, vloeitemperatuur 

(indien van toepassing), massaverlies (indien van toepassing) en treksterkte en rek (indien van 

toepassing); 

 nageldoorscheursterkte; 

 dimensionele stabiliteit; 

 dikte; 

 hoeveelheid organisch materiaal in de boven- en onderdeklaag; 

 weerstand tegen stootbelasting; 

 weerstand tegen statische belasting; 

 weerstand tegen thermische schokbelasting;  

 temperatuurvenster.  

 

Onderlagen 

 nageldoorscheursterkte ; 

 lage-temperatuurflexibiliteit; 

 dikte; 

 hoeveelheid organisch materiaal in de boven- en in de onderdeklaag (indien van toepassing). 

 
Non-conformiteit (NC) 
Indien er bij het extern laboratorium onderzoek op een kritische karakteristiek een non-conformiteit wordt 
geconstateerd, dient de producent binnen een maand na rapportage van de non conformiteit aan te geven 
wat de oorzaak voor de non-conformiteit was en welke corrigerende maatregelen genomen zijn of worden 
om herhaling in de toekomst te voorkomen. Tevens moet worden aangegeven wat er met de eventuele 
afwijkende producten is gebeurd.  
 
Om de effectiviteit van de corrigerende maatregelen te toetsen zal binnen drie maanden na rapportage van 
de non-conformiteit een extra verificatie op dezelfde karakteristiek(en) worden uitgevoerd. Deze extra 
verificatie zal worden gedaan op een product uit dezelfde productgroep, mits dat product voor wat betreft de 
te testen karakteristiek tenminste als even kritisch kan worden beschouwd als het product waarop de non-
conformiteit is geconstateerd. De producent dient de certificatie-instelling te informeren wanneer de 
productie plaatsvindt. 
Indien monstername niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld bij geen productie),  dient het certificaat te 
worden aangepast of te worden opgeschort. 
Indien hierbij wederom dezelfde non-conformiteit wordt geconstateerd, zullen een oorzaakanalyse 
uitgevoerd en corrigerende maatregelen getroffen moeten worden. Daarnaast zullen binnen zes maanden 
na constatering van deze non-conformiteit, twee extra verificaties op deze eigenschap worden uitgevoerd 
waarvan de eerste binnen drie maanden. De verificaties zullen bij voorkeur worden uitgevoerd op het 
product waarop de non-conformiteit is geconstateerd of, indien niet beschikbaar, op een product behorende 
tot dezelfde productgroep. Hierbij zal onderstaand stroomschema gevolgd worden. 
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Schorsing  
max  12 mnd 

2)
 

 

Ja 

Nee 

Na 12 mnd schorsing volgt 
Intrekking certificaat 

 

1)
 minimaal 1 maand tussen de onderzoeken. 

 
2)

 schorsing ook indien 3
e
 NC binnen 36 mnd op dezelfde   

   karakteristiek, binnen hetzelfde hoofdcertificaat 
 
3)

 Implementatie corrigerende maatregelen controleren 
   tijdens periodieke audits 

NC als opgelost 
beschouwd => terug 

naar regulier 
verificatieprogramma 

Extern onderzoek 
n.a.v. reguliere 
verificatie 

Resultaat 
conform? 

Klaar 

Producent maakt oorzaakanalyse en informeert 
de CI over de corrigerende maatregelen

3)
 

Termijn: 1 maand 

Binnen 3 maanden herbemonstering om 
effectiviteit maatregelen te controleren 

Resultaat 
conform? 

Ja Klaar 

Nee 

Twee extra verificaties waarvan de eerste 
binnen 3 maanden en de tweede binnen 6 
maanden 

Resultaat  1 
conform?

1)
 

Resultaat  2 
conform?

1)
 

Ja 

 
Ja 

 

Producent maakt nogmaals oorzaakanalyse en 
informeert de CI over corrigerende maatregelen

3)
 

Termijn: 1 maand 
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Schorsing KOMO attest-met-productcertificaat: 

 Bij de 3e NC binnen 36 maanden op dezelfde karakteristiek, binnen hetzelfde hoofdcertificaat en/of  
bij 5  NC’s binnen 24 maanden op 2 of meer karakteristieken, binnen hetzelfde KOMO attest-met-
productcertificaat;  

 Schorsing geldt gedurende max 12 maanden voor alle in het betreffende KOMO attest-met-
productcertificaat genoemde merknamen inclusief merknamen van afgeleide KOMO attest-met-
productcertificaten, tenzij aangetoond kan worden dat er structurele maatregelen zijn genomen, dit 
ter beoordeling van de certificatie-instelling. De schorsingsperiode kan dan eerder worden 
beëindigd. Nieuwe monstername en testen moeten hierbij aantonen dat het product/de producten 
weer aan de gestelde eisen van BRL 1511 voldoen;  

 KOMO certificering voor betreffende producten bij andere certificatie-instellingen is gedurende de 
periode van schorsing onmogelijk; 

 Schorsing van het certificaat naar aanleiding van bovengenoemd sanctiebeleid, zal op de website 
van de betreffende certificatie-instelling worden vermeld. Tevens zal de schorsing per direct (per e-
mail) aan het College van Deskundigen worden gemeld; 

 De certificaathouder dient zijn/haar  afnemers te informeren over de schorsing van het KOMO 
attest-met-productcertificaat; 

 Indien binnen 12 maanden schorsing geen aantoonbare corrigerende maatregelen zijn getroffen, 
zal het KOMO attest-met-productcertificaat worden ingetrokken. 

 
 
 
 
 


