
 

 

Kiwa 

Door certificering brengt u de kwaliteit van uw 
onderneming, van de bedrijfsprocessen, van 
de geproduceerde producten alsmede van uw 
personeel voor uzelf en voor de buitenwereld 
in beeld. Kiwa Nederland B.V. is door de Raad 
voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor 
de afgifte van kwaliteits-verklaringen voor 
managementsystemen, processen, producten 
en personen. Deze accreditatie garandeert u 
een deskundig, onafhankelijk, betrouwbaar en 
een, in een reglement vastliggend 
certificatieproces. 
 
KOMO 

Het KOMO
®
 keurmerk is al jaren een ijzersterk 

instrument in de bouw.  
KOMO

®
 is een privaatrechtelijk keurmerk. De 

eisen die in het kader van dit keurmerk zijn 
gesteld, zijn per product vastgelegd in 
zogenaamde Beoordelingsrichtlijnen 
(BRL-en). 
Deze op Nationaal niveau vastgestelde eisen, 
zijn aanvullend op de minimum eisen voor de 
in Europa verplichte CE markering.  
De eisen voor certificatie van niet-dragende 
binnenwanden zijn vastgelegd in BRL 1003. 
Het betreft hierbij niet-dragende 
binnenwanden bedoeld als niet verplaatsbare 
scheidingsconstructie welke zijn samengesteld 
uit: 
- houten of metalen profielen en 

gipskartonplaat, gipsvezelplaat en 
isolatiemateriaal; 

- uit steenachtig materiaal vervaardigde 
elementen of panelen; 

- blokken of elementen van gips, beton, 
cellenbeton e.d. 

Voor dergelijke wanden kan, eventueel in 
combinatie met product-BRL’s van de 
toegepaste (plaat)materialen een attest of 
attest-met-productcertificaat worden 
afgegeven. 
 
KOMO Attest-met-productcertificaat 

Het KOMO attest-met-productcertificaat  
verklaart dat de binnenwand geschikt is om te 
worden toegepast in een bouwwerk dat moet 
voldoen aan het Bouwbesluit, mits de 
verwerkingsvoorschriften in acht worden 
genomen. Daarnaast wordt verklaard dat het 
toegepaste product/de toegepaste producten 
in overeenstemming zijn met de 
productspecificaties zoals in het certificaat zijn 
vastgelegd.  
 

 
Deze productspecificaties zijn doorgaans 
gebaseerd op in de productspecifieke BRL’s.  
Voorbeelden van product-BRL-en die in 
combinatie met BRL 1003 kunnen worden 
toegepast zijn o.a.: 
- BRL 1009: Gipskartonplaat; 
- BRL 1014: Gipsblokken; 
- BRL 1102: Gipsvezelplaat   
- BRL 1105: Cementgebonden 

houtspaanplaat; 
- BRL 4201: Gipsgebonden pleisters 
- BRL 4202: Vlakke cementgebonden 

platen voor 
binnentoepassingen; 

- BRL 5062: Gipslijm voor gipsblokken. 
Op basis van de genoemde BRL’s kan echter 
ook uitsluitend een productcertificaat worden 
afgegeven. 
Het KOMO productcertificaat en KOMO attest-
met-productcertificaat zijn in principe voor 
onbepaalde duur geldig waarbij na 
certificaatverlening periodiek een verificatie 
door een Kiwa plaatsvindt om vast te stellen 
dat de certificaathouder 
en de betreffende producten continue voldoen 
aan de eisen van de betreffende BRL(’s). 
Hiermee wordt de kwaliteit van het betreffende 
product bewaakt. 
 
KOMO Attest 

Het KOMO attest voor het Bouwbesluit 
verklaart dat de binnenwand geschikt is om te 
worden toegepast in een bouwwerk dat moet 
voldoen aan het Bouwbesluit, mits de 
verwerkingsvoorschriften in acht worden 
genomen. 
Een KOMO attest wordt voor de duur van 5 
jaar opgesteld. Na deze periode volgt een 
volledige herbeoordeling van het attest. 
Tussentijds vindt geen periodieke verificatie 
op de samenstellende producten of het 
systeem plaats. 
 
Procedure voor het verkrijgen van het 
KOMO certificaat 

Om te komen tot een KOMO certificaat 
moeten de volgende stappen worden gevolgd: 
1. Opvragen BRL 1003 “Niet-dragende 

binnenwanden” en/of de betreffende 
product-BRL(’s) en eventueel 
onderliggende (norm)-documenten en 
zeker stellen dat de producten en de 
organisatie voldoen aan de hierin 
opgenomen eisen; 

2. Offerte aanvragen bij Kiwa; 
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3. Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande 
uit een beoordeling van het (schriftelijke) 
kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) 
en de producten (visueel). Naast de 
visuele beoordeling moeten tevens de in 
de productspecifieke delen opgenomen 
eisen door een geaccrediteerd 
laboratorium worden getest; 

4. In geval van het KOMO attest-met-
productcertificaat vindt na 
certificaatverlening vervolgens periodiek 
een verificatie door Kiwa plaats om vast te 
stellen dat de certificaathouder continue 
voldoet aan de eisen van BRL 1003 en/of 
de betreffende product-BRL(‘s). 

De kwaliteitsverklaringen die zijn afgegeven 
door Kiwa worden gepubliceerd op de website 
van Kiwa (www.kiwa.nl). 
 
Waarom Kiwa? 

Kiwa is een snelgroeiende internationale 
kennisorganisatie op het gebied van met 
certificatie, testen, (gas)technologie, training, 
en consultancy. Kiwa is marktleider in de 
bouw-, water-, en gassector, de industrie, 
zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid 
en wereldwijd in meer dan 40 landen actief.  
Bovendien heeft Kiwa zogenaamde 
expertcentres. Deze expertcentres zijn een 
gezamenlijk initiatief van de verschillende 
divisies en internationale partners, van waaruit 
alle beschikbare kennis en ervaring die Kiwa 
ter beschikking heeft, vanuit een centraal punt 
wordt gecoördineerd. Op deze manier komt 
uw vraag of probleem snel terecht op de juiste 
plaats en kan zo behandeld worden door de 
meest geschikte deskundigen. 
Kiwa kan u daarmee van dienst zijn met 
(combinaties van) gerelateerde 
productcertificeringen zoals  
BRL 1009 en BRL 1102 en daarnaast 
systeemcertificeringen zoals ISO 9001 
(kwaliteitsmanagementsysteem), ISO 14001 
(milieu) VCA (Veiligheids Checklist 
Aannemers) en MVO (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen). 
 
Meer informatie? 

Voor informatie of vragen kunt u contact 
opnemen met dhr. Eric Hendriks. 
Kiwa Nederland B.V. te Rijswijk  
T 088 998 4435 
E eric.hendriks@kiwa.nl 
I www. kiwa.nl 
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