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ALGEMENE INFORMATIE 
Deze beoordelingsrichtlijn is op 03-08-2012 vastgesteld door het Gezamenlijk College van 
Deskundigen ‘Afvalzakken’ en vervolgens 10-10-2012door de certificatie-instellingen SKH en 
Kiwa conform hun Reglementen voor Certificatie bindend verklaard. 
. 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 9903, d.d. 24-05-2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgevers:  
Certificatie-instellingen 
SKH 
Postbus 159 
6700 AD  Wageningen 
Telefoon: 0317 – 45 34 25 
Fax: 0317 – 41 26 10 
 
Kiwa N.V.                       
Sir Winston Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK 
Telefoon: 070 – 414 44 00 
Fax: 070 – 414 44 20 
 
 
 
 
 
 
© Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
SKH en Kiwa, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk 
dan waarvoor het is vervaardigd. 
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1 ALGEMEEN 

1.1 Inleiding 
De in deze beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen worden door de certificatie-instellingen, 
die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van 
een aanvraag voor en/of de instandhouding van een KOMO® productcertificaat voor  
 
Het techniekgebied van de BRL is: NB1 – Niet bouwproducten 
 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie-
instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie 
zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende instelling. De 
certificatiereglementen moeten gelijkwaardig zijn, zodat er voor de certificatie eenduidigheid 
is. 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 9903, d.d. 24-05-2007 De op basis van deze 
vervangen beoordelingsrichtlijn afgegeven KOMO® productcertificaten behouden hun 
geldigheid tot uiterlijk 10-04- 2013 

1.2 Toepassingsgebied 
Het productcertificaat heeft betrekking op trekbandzakken die zijn bestemd om te worden 
toegepast voor het verzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval alsmede de verpakking 
van de trekbandzakken door de gebruikers. De zakken worden gesloten met een trekband. 
 
Trekbandzakken met afmetingen 600 x 800 mm alsmede trekbandzakken met afmetingen 
520 x 650 mm (kleintje trekbandzak) worden gebundeld in een papieren banderol. 

1.3 Eisen aan certificatie-instelling 
De certificatie-instelling moet voor trekbandzakken zijn geaccrediteerd door de Raad van 
Accreditatie op basis van de NEN-EN 45011. 
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2 Begrippen en definities 

VOS Vluchtige organische stoffen Dit zijn organische verbindingen die bij 
293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer hebben of onder 
de specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid 
hebben 

 

LDPE Low density polyethyleen 

Regranulaat Gerecycled plastic.  

Post-consumer materiaal  

 Materiaal gegenereerd door eindgebruikers van producten dat zijn 
toepassing vervuld heeft (uit: NEN-EN 15343) 

Post-industrieel of pre-consumer materiaal 

 Materiaal dat uit een afvalstroom bij een productieproces ontstaat.  

‘Witness’ onderzoek 

 De resultaten van een witness onderzoek of de resultaten van een 
witness test zijn resultaten die onder supervisie van een CI zijn 
verkregen op de locatie van het te certificeren bedrijf en/of extern 
laboratorium met de ter plaatse aanwezige gekalibreerde apparatuur, 
waarvan de resultaten dienen ter onderbouwing van het toelatings- 
en/of controle onderzoek 

CI Certificatie instelling 

BRL Beoordelingsrichtlijn 

PE Polyethyleen 

IKB Interne kwaliteitsborging 
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3 Procedure ter verkrijging van een productcertificaat 

3.1 Start 
De aanvrager verstrekt de vereiste gegevens ten behoeve van het opstellen van de 
technische specificatie.  
De aanvrager is de toekomstige certificaathouder. Het certificaatnummer is direct aan één 
productielocatie gekoppeld. Deze locatie maakt onderdeel uit van het toelatingsonderzoek 
en de periodieke controles door een geaccrediteerde certificatie instelling (CI) conform 
NEN-EN 45011. 
De certificatie-instelling onderzoekt of de in het KOMO® productcertificaat op te nemen 
uitspraken in overeenstemming zijn met de eisen zoals vermeld in hoofdstuk 4 van deze 
BRL. 
 

3.2 Afgifte van het KOMO® productcertificaat 
Het KOMO® productcertificaat wordt in overeenstemming met het door de Harmonisatie 
Commissie Bouw vastgestelde model conform het Reglement voor productcertificatie van 
de certificatie-instelling afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (Hoofdstuk 4, 5 en 6) in 
positieve zin is afgerond. 
 
In geval van wijziging van de productielocatie moet een nieuw KOMO® productcertificaat 
worden opgesteld op basis van een nieuw toelatingsonderzoek. 

3.3 Externe kwaliteitszorg 
Na afgifte van het KOMO® productcertificaat wordt door de certificatie-instelling controle 
uitgeoefend zoals beschreven in hoofdstuk 6 van deze BRL. 
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4 Producteisen  

4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan de trekbandzakken moeten voldoen. 
Deze eisen maken onderdeel uit van de technische specificatie van het product, die wordt 
opgenomen in het KOMO® productcertificaat. 

4.2 Materiaal 

4.2.1 Grondstof 

4.2.1.1 Trekbandzakken 
De trekbandzakken bestaan voor tenminste 80% uit post-consumer PE regranulaat. De 
overige 20% mag bestaan uit post- of pre-consumer gerecycled PE materiaal en uit 
glijmiddel, kleurstof of gelijksoortige producten. Controle geschiedt op basis van interne- en 
externe controle van de  receptuur en de kwaliteitsverklaringen van de 
leverancier/producent van de grondstoffen.  

4.2.1.2 Trekband 
De trekband is vervaardigd uit HDPE. De kleur is geel (107 U van Panthone PMS). 
Opmerking: Voor trekbandzakken die in opdracht van een gemeente (overheid) worden geproduceerd, 

wordt de kleur aangegeven door de betreffende gemeente. 

4.2.1.3 Banderol 
De banderol bestaat bij voorkeur uit gerecycled papier van (98 ± 1) mm breedte, kleur geel 
(RAL 1026). 
Opmerking: Voor trekbandzakken die in opdracht van een gemeente (overheid) worden geproduceerd, 

wordt de kleur aangegeven door de betreffende gemeente. 

4.2.1.4 Inkt 
De te gebruiken inkt moet op waterbasis zijn. 
Het VOS-gehalte van de inkt wordt bepaald conform de NEN-EN-ISO 11890-1 in een 
monster van circa 100 ml. Beoordeeld wordt of de inkt volgens de gestelde definitie als 
watergedragen gekenmerkt wordt. De inkt voor bedrukking van de trekbandzakken is geel 
van kleur overeenkomend met RAL 1016 of 1026. 
Eis: 
Het VOS-gehalte is kleiner dan 125 g/liter. 
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4.2.2 Folie 

4.2.2.1 Dikte van de folie 
De dikte van de folie wordt gemeten volgens de methode zoals vermeld in NEN-EN 13592, 
§ 9.1.4. 
Eis: 

Afmetingen van trekbandzakken Dikte in µm 
Nominaal (Nt) Minimaal (Nt-x) Gemiddeld (Nt -5%) 

520 x 650 mm 30 22 28,5 
600 x 800 mm 43 34 40,9 

De gemiddelde waarde van de diktemetingen van iedere strook moet ten minste Nt - 5% 
bedragen. 
Toelichting: 
In overeenstemming met NEN-EN 13592, § 6.2 mag geen van de gemeten dikten, 
uitgedrukt in µm, kleiner zijn dan Nt - x, waarin: 
Nt = nominale dikte 

t

t

N
Nx

+
=

25
15

 

beide afgerond in μm. 

4.2.2.2 Ondoorschijnendheid van de folie 
De ondoorschijnendheid van de folie wordt bepaald volgens NEN-EN 13592, § 9.2. 
Eis: 
Onderdeel Ondoorschijnendheid 

Gemiddelde van 10 monsters minimaal 
Trekbandzakken 520 x 650 mm 60% 
Trekbandzakken 600 x 800 mm 60% 

4.2.3 Sterkte van de trekband 
De sterkte van de trekband dient overeenkomstig NEN-ISO 5893 te worden bepaald. 
Eis: 
De sterkte dient > 40 N te zijn.  

4.2.4 Kleur van de folie 
 
Folie Kleur 
Trekbandzakken 520 x 650 mm Grijs (RAL 7037) tot zwart 
Trekbandzakken 600 x 800 mm Grijs (RAL 7037) tot zwart 
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4.3 Trekbandzak 

4.3.1 Afmetingen 
De nuttige lengte en nuttige breedte worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13592, 
§ 9.1.2 en § 9.1.3. 
Eis: 
Afmeting trekbandzak 

binnenmaat 
Nuttige breedte in mm Nuttige lengte in mm 

Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal 
520 x 650 mm 520 530 640 655 
600 x 800 mm 600 615 790 810 
 
 

4.3.2 Sterkte van de trekbandzak 
De sterkte van de trekbandzak wordt bepaald door middel van de valproef volgens NEN-EN 
13592, § 9.4. Hierbij worden de volgende testbelastingen gehanteerd: 

• 520 x 650 mm: 6000 g; 
• 600 x 800 mm: 10000 g. 

Eis: 
Bij ten minste 18 van het vereiste aantal (20) testzakken mogen eventuele scheuren geen 
bol van bepaalde diameter doorlaten. Als boldiameter geldt voor afvalzakken met 
afmetingen: 

• 520 x 650 mm: d = 38 mm; 
• 600 x 800 mm: d = 61 mm. 

4.3.3 Sterkte van de treksluiting 
De sterkte van de treksluiting wordt bepaald volgens NEN-EN 13592, § 9.5.2. 
De massa van de te beproeven trekbandzakken bedraagt voor de afmetingen: 

• 520 x 650 mm: 6000 gram; 
• 600 x 800 mm: 6000 gram. 

Eis: 
Bij ten minste 9 van het vereiste aantal (10) testzakken moet de trekband in takt blijven en 
mogen eventuele scheuren geen bol met een diameter van 61 mm doorlaten.  

4.3.4 Bedrukking 
De bedrukking dient overeenkomstig § 4.3.4.1 precies éénmaal in zijn geheel per 
trekbandzak te worden aangebracht. De bedrukking moet in de kleur geel geschieden 
(conform art. 4.2.1.3). De afmeting van de bedrukking is minimaal 20 x 30 cm (h x b). De 
positie van de bedrukking is zodanig dat deze leesbaar blijft als de zak gevuld en gesloten 
is. 
Opmerking: Voor trekbandzakken die in opdracht van een gemeente (overheid) worden geproduceerd, 

wordt de kleur van de bedrukking aangegeven door de betreffende gemeente. Tevens 
kunnen elementen worden toegevoegd. 
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4.3.4.1 Trekbandzakken 
Elke zak wordt overeenkomstig bijlage 2, respectievelijk 3 met: 

• de tekst ‘trekbandzakken gemaakt van gebruikt plastic’; 
• logo en tekst ‘Glas in de glasbak’; 
• het KOMO®-beeldmerk (of de contouren daarvan); 
• naam/adres certificaathouder, fabrieksmerk of –code; 
• logo en tekst ‘Papier apart’; 
• gestandaardiseerd logo voor gerecycled materiaal; 
• afmetingen; 
• productiegegevens (week nr.- jaartal - lijn nr.); 
• nummer van het productcertificaat; 
• klantnaam/logo (indien gewenst); 
• één centraal contactadres voor klachten. 

4.3.4.2 Banderollen 
Elke banderol wordt in de kleur geel uitgevoerd en in zwarte opdruk gemerkt met ten minste: 

• het KOMO® beeldmerk; 
• de tekst ‘trekbandzakken gemaakt van gebruikt plastic’; 
• naam/adres certificaathouder, fabrieksmerk of –code; 
• nummer van het productcertificaat; 
• afmetingen 60 x 80 cm of 52 x 65 cm; 
• het aantal trekbandzakken; 
• de tekst "KOMO® keurmerk = gecontroleerde kwaliteit"; 
• één centraal contactadres voor klachten 
• gestandaardiseerd logo voor gerecycled materiaal; 
• de tekst ‘Kwaliteit gecontroleerd door …..’ (naam certificatie-instelling). 

 

4.3.4.3 Hechting van de bedrukking 
De hechting van de bedrukking moet worden bepaald met de volgende methode. 
Methode: 
Leg de trekbandzak met opdruk spanningsvrij op een vlakke ondergrond. Breng de tape 
dwars op de opdrukrichting aan over een lengte van ca. 100 mm en druk deze met de 
vingers aan zodat een egaal doorschijnend oppervlak is verkregen. Trek vervolgens de tape 
langzaam af. De toe te passen tape is een doorschijnende klevende PP tape met een 
breedte van 50 mm en een kleefkracht van ca. 5 N/25 mm. 
Eis: 
De bedrukking moet na uitvoering van de test leesbaar blijven. 

4.3.5 Massa van een rol 
De massa van een rol wordt bepaald door weging van 3 rollen (zonder banderol) van 20, 
respectievelijk 15 zakken. 
Eis: 
Afmeting afvalzak Minimale massa van iedere rol in gram 
520 x 650 mm (20 zakken) 390 
600 x 800 mm (15 zakken) 575 

4.4 Verpakken 

Het verpakken van de trekbandzakken geschiedt als volgt: 
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• voor de afmeting 520 mm x 650 mm: 20 stuks per rol; 
• voor de afmeting 600 mm x 800 mm: 15 stuks per rol. 

5 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem 

5.1 Interne kwaliteitszorg van de producent 

5.1.1 Algemeen 

5.1.1.1 Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor het fabricageproces van het product en voor de interne 
kwaliteitsbewaking ligt bij de producent. 

5.1.1.2 Melding van veranderingen 
Alle veranderingen binnen het kwaliteitssysteem, zoals procedures, IKB-schema, 
productiewijze, etc., dienen vooraf schriftelijk aan de certificatie-instelling te worden gemeld. 

5.1.1.3 Interne kwaliteitsbewaking 
De in het kader van het kwaliteitssysteem te volgen procedures voor keuring, beproeving en 
registratie moeten zijn vastgelegd in een intern Kwaliteitsbewakingsschema (IKB-schema). 
Dit IKB-schema dient te voldoen aan de in § 5.1.5 opgenomen eisen. 

5.1.1.4 Bemonstering productielocatie 
Ten behoeve van de beproevingen wordt het overeenkomstig NEN-EN 13592, Bijlage B 
vereiste aantal testzakken willekeurig en verdeeld over de productieperiode geselecteerd. 
Daartoe zal de producent in overleg met de certificatie-instelling per productielijn ten minste 
random monstername worden verricht van twee rollen trekbandzakken per week en deze ter 
controle beschikbaar houden/stellen. 

5.1.2 Directieverantwoordelijkheid 

5.1.2.1 Algemeen 
De verantwoordelijkheid voor het totale kwaliteitsbeleid berust bij de directie. De directie kan 
de taken voor het onderhouden van het IKB aan een medewerker, die binnen het bedrijf ook 
andere taken kan hebben, delegeren. 

5.1.2.2 Organisatie 
In een organogram (een schema van de organisatie) dat bij de certificatie-instelling 
aanwezig moet zijn, dient de actuele situatie in het bedrijf vast te liggen. Uit het organogram 
moet blijken wie voor wat verantwoordelijk is. Bij een verandering van de situatie moet het 
organogram worden aangepast en aan de certificatie-instelling ter beschikking worden 
gesteld. 

5.1.2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem 
De directie beoordeelt aan de hand van controle formulieren het kwaliteitssysteem en stelt 
zonodig de procedures (zie § 5.1.5) bij. Deze controleformulieren moeten op verzoek van de 
certificatie-instelling beschikbaar zijn. 
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5.1.3 Keuring en beproeving 

5.1.3.1 Kwaliteitssysteem 
Het kwaliteitssysteem m.b.t. het productieproces moet in schriftelijke vastgelegde 
procedures zijn vastgelegd. 

5.1.3.2 Registratie 
Van de keuringen en beproevingen, zoals omschreven in het IKB schema dient een 
registratie te worden bijgehouden. 

5.1.3.3 Kalibratie 
Keuringsmiddelen en beproevingsapparatuur moeten tenminste elke 12 maanden 
herleidbaar gekalibreerd worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. 

5.1.3.4 Producten met tekortkomingen 
Producten of onderdelen van producten waarvan tijdens het productieproces blijkt dat zij 
niet aan de eisen voldoen, moeten herkenbaar apart worden gezet en worden gemerkt. Op 
basis van analyse van de oorzaak moeten corrigerende maatregelen worden genomen. 
Deze maatregelen alsmede het effect worden geregistreerd.. 

5.1.3.5 Laboratorium 
Voor het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden dient men te beschikken over een 
toegeruste (aparte) ruimte en over de voorgeschreven meet- en beproevingsapparatuur. 

5.1.3.6 Interne controle 
Als aanvulling op de keuringen en beproevingen van de toegeleverde producten, het 
productieproces en het van gerede product dient aantoonbaar te zijn dat alle vereiste 
keuringen zijn uitgevoerd. 
De producent dient te beschikken over een passende en toegankelijke registratie van de 
uitgevoerde keuringen en beproevingen en deze op peil te houden om aan de hand hiervan 
aannemelijk te kunnen maken, dat voldaan is aan de gestelde eisen. Daar, waar nodig, 
dienen statistische technieken te worden toegepast op de onderzoeksresultaten. 
De certificaathouder dient het onderhoudsregiem voor de productiemiddelen vast te leggen. 
De uitvoering van het onderhoudsregiem en eventuele reparaties/vervanging van 
onderdelen dienen te worden geregistreerd. 

5.1.4 Klachten 
De producent (houder van het productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over een 
goede klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het onder 
productcertificaat geproduceerde trekbandzakken. Per klacht dient te worden aangegeven 
hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld en welke corrigerende maatregelen zijn 
genomen indien geen sprake is van een incident. Iedere klacht dient te worden ingedeeld in 
één van de volgende categorieën: 
      

B   Zijlas ontbreekt of is onvoldoende sterk 
C   Scheurweerstand van de perforatie tussen twee zakken van de rol is te groot 
D   Folie is onvoldoende sterk  
E   Folie is geperforeerd en vertoont scheuren of gaten 
F   Afmetingen (lengte/breedte) van de afvalzak zijn onjuist 
G   Aantal zakken per rol onjuist 
H   Bedrukking/merken onvolledig of niet leesbaar 
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I   Opaciteit folie is niet goed. Afvalzak is doorschijnend 
J   Verpakking onjuist 
L   Overige klachten 
M   Trekband bevestiging onjuist 
N   Trekbandsterkte onvoldoende 
O   Trekband afwezig 
P   Zoomlas ontbreekt of is onvoldoende sterk 

5.1.5 Interne Kwaliteitsbewaking 
De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren, hierin dienen minimaal de 
volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 

• een ingangscontrole op de grondstoffen; 
• werkplekinstructies; 
• controle op het eindproduct; 
• de controle op de meetapparatuur; 
• klachtenregistratie. 

5.1.6 Certificatie-merk 
Onder productcertificaat geleverde trekbandzakken dienen duidelijk te zijn gemerkt zoals in 
paragraaf 4.3.4 en subparagrafen is beschreven. 
. 
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6 Eisen aan de kwaliteitscontrole door de certificatie-instelling 

6.1 Algemeen 
De externe kwaliteitsbewaking wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform het 
reglement voor productcertificatie. 

6.2 Toelatingsonderzoek 
Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of het product en het 
betreffende bedrijf voldoen aan de gestelde eisen zoals weergegeven in deze 
beoordelingsrichtlijn. Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis 
waarvan het KOMO®-productcertificaat al dan niet wordt verleend. 

6.3 Controle (Inspectiebezoeken) 
Met ingang van de datum van uitgifte van een KOMO® productcertificaat controleert de 
certificatie-instelling 4 x per jaar of het betreffende bedrijf voldoet aan de gestelde eisen en 
controleert of de geproduceerde trekbandzakken voldoen aan de technische specificatie. 
Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. De CI kan besluiten om op 
het laboratorium van de certificaathouder de beproeving en beoordeling te laten 
plaatsvinden (Witness onderzoek).  
De producent/certificaathouder dient medewerking te verlenen aan de door of namens de 
certificatie-instelling uit te voeren controlewerkzaamheden door toegang tot de fabriek te 
verlenen en desgevraagd inzage te verschaffen in alle relevante documenten. 
 
6.4  Monstername bij verkoop/distributie punten 
Vier maal per jaar wordt een monster genomen uit de markt bestaande uit minimaal 2 rollen. 
Deze rollen worden bij ten minste twee verkoop/distributie punten gekocht. Indien dit niet 
mogelijk is vind monstername plaats vanuit het magazijn van de betrokkene. Van het 
onderzoek vindt schriftelijke terugkoppeling plaats naar de certificaathouder.  
Zonodig kan het Gezamenlijk College van Deskundigen ‘Afvalzakken’, bovengenoemde 
controlefrequenties bijstellen. Onderzoek en beproeving vinden plaats in het laboratorium 
van de certificaathouder in combinatie met de inspectie bezoeken en/of extern laboratorium. 
. 
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6.4 Onderzoeksmatrix 
 

Omschrijving eis Paragraaf 
BRL 

Onderzoek in het kader van 
Toelatings- 
onderzoek 

Controle- 
bezoek 

Verkoop-
/distributie 
punt 
bemonstering 

Materiaal waaruit de trekbandzak 
is vervaardigd 

4.2.1.1 X 4x/jaar - 

Grondstof van de trekband 4.2.1.2 X 4x/jaar - 
Grondstof van de banderol 4.2.1.3 X 4x/jaar - 
Inkt 4.2.1.4 X Bij wijziging - 
Dikte van de folie 4.2.2.1 X 4x/jaar 4x/jaar 
Ondoorschijnendheid van de 
folie 

4.2.2.2 X 4x/jaar 4x/jaar 

Sterkte van de trekband 4.2.3 X 4x/jaar 4x/jaar 
Afmetingen van de 
trekbandzakzak 

4.3.1 X 4x/jaar 4x/jaar 

Sterkte van de trekbandzak 4.3.2 X 4x/jaar 4x/jaar 
Sterkte van de treksluiting 4.3.3 X 4x/jaar 4x/jaar 
Bedrukking 4.3.4.3 X 4x/jaar 4x/jaar 
Hechting van de bedrukking 4.3.4.3 X 4x/jaar 4x/jaar 
Massa van een rol 4.3.5 X 4x/jaar 4x/jaar 
Aantal zakken 4.4 X 4x/jaar 4x/jaar 
Interne kwaliteitszorg algemeen 5.1.1 X 4x/jaar - 
Directieverantwoordelijkheid 5.1.2 X 1x/jaar - 
Keuring en beproeving 5.1.3 X 4x/jaar - 
Klachtenbehandeling 5.1.4 X 4x/jaar - 
IKB 5.1.5 X 4x/jaar - 
Certificatiemerk 5.1.6 X 4x/jaar 4x/jaar 

6.5 Kwalificatie-eisen certificatiepersoneel 

Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en ervaring 
Auditor MBO-niveau  

of gelijkwaardig 
Kennis van extrusieprocessen 
Kennis van folies 

Beoordelaar HBO-niveau  
of gelijkwaardig 

Kennis van extrusieprocessen 
Kennis van folies 

Beslisser HBO-niveau  
of gelijkwaardig 

Management 
Certificatie 
Accreditatie 
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7 Aanbevelingen 

7.1   Afwikkelen trekbandzakken 
Bij het afwikkelen van de afvalzakken van de rol bij voorkeur de opening boven. 
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8 Lijst van vermelde documenten 
NEN-EN-ISO 11890-1:2001 Verven en vernissen - Bepaling van het gehalte aan 

vluchtige organische stoffen (VOS) – Deel 1: 
Verschilmethode 

NEN-EN 13592:2003 Kunststof zakken voor inzameling van huishoudelijk afval 
– Typen, eisen en beproevingsmethoden, inclusief 
correctieblad C1:2006 

NEN-EN 15343:2007  Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Traceerbaarheid 
van het recyclen van kunststoffen en conformiteits 
beoordeling en gerecyclede gehalte  

NEN-ISO 5893:2002 Beproevingsapparatuur voor rubber en kunststoffen - 
Trek-, buig- en druktypen (constante loopsnelheid) – 
Specificatie 

NEN-EN 45011:1998     Algemene eisen voor instellingen die  
productcertificatie-systemen uitvoeren 
(ISO/IEC Guide 65:1996) 
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BIJLAGE 1: Model KOMO productcertificaat  
 
KOMO-productcertificaat 
 
Naam (CI) Logo (CI) 
Adres (CI) 
Telefoonnummer (CI) 
Telefaxnummer (CI) 
 
Trekbandzakken Nummer: 
 Uitgegeven: xx-xx-xxxx 
 Vervangt: xx-xx-xxxx 
 
 
Certificaathouder            Fabriek te  
 
 
 
 
 
 
VERKLARING VAN (CI) 
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9903 “Trekbandzakken” d.d. xx-xx-xxxx afgegeven conform 
het (CI) Reglement voor certificatie (CI). 
 
(CI) verklaart dat: 
 

• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door (producent) vervaardigde 
trekbandzakken bij voortduring voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde 
technische specificatie(s), mits de trekbandzakken voorzien zijn van het KOMO®-merk op een 
wijze als aangegeven in dit productcertificaat. 

 
 
Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.KOMO.nl  
 
Voor (CI):  ………. 
  directeur 
 
 
Dit productcertificaat bestaat uit 6 bladzijden. 
 
 
Nadruk verboden                                             

http://www.KOMO.nl
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KOMO® productcertificaat 
Blad  y van x 
Nummer:  «nummercertificaat» 
Uitgegeven: «datum» 
 
Trekbandzakken 
 
1. Productspecificatie 

1.1 Technische specificatie 
De door de producent vervaardigde trekbandzakken t.b.v. huishoudelijk afval voldoen aan de 
eisen zoals vermeld in BRL 9903 ‘’ Trekbandzakken. 
Dit houdt onder meer in dat de ‘trekbandzakken: 

- zijn gemaakt van gerecycled plastic; 
- de kleur zwart hebben; 
- afmetingen hebben van: 

• 60 x 80 cm met een nominale dikte van 43 µm; 
• 52 x 65 cm met een nominale dikte van 30 µm; 

1.2 Merken 
De overeenkomstig BRL 9903 geproduceerde trekbandzakken en banderollen worden 
overeenkomstig paragraaf 4.3.4 van BRL 9903 gemerkt d.m.v. een onuitwisbare opdruk met 
een inkt op waterbasis. 
De volgende gegevens worden minimaal vermeld. 

1.2.1 Trekbandzak 
Elke trekbandzak wordt in de kleur geel gemerkt met: 

-  “KOMO®” gecertificeerde trekbandzakken; 
- het KOMO® beeldmerk (of de contouren daarvan): 
- de tekst "trekbandzakken gemaakt van gebruikt plastic"; 
- naam/adres certificaathouder, fabrieksmerk of –code; 
- certificaatnummer «nummercertificaat»; 
- logo en tekst "Glas in de bak"; 
- logo en tekst "Papier apart"; 
- gestandaardiseerd logo voor gerecycled materiaal; 
- afmetingen (60 x 80 cm of 52 x 65 cm); 
- productiegegevens (week nr.- jaartal - lijn nr.); 
- één centraal contactadres voor klachten. 
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KOMO® productcertificaat 
Blad  y van x 
Nummer:  «nummercertificaat» 
Uitgegeven: «datum» 
 
Trekbandzakken 
1.2.2 Banderollen 
Elke banderol wordt in de kleur geel uitgevoerd en gemerkt met:  

- het woord “kleintje” voor of boven “KOMO® gecertificeerde trekbandzakken ” 
(geldt alleen voor de trekbandzakken met de afmetingen 52 x 65 cm);  

- het KOMO® beeldmerk (of de contouren daarvan):  
- de tekst "gemaakt van gebruikt plastic"; 
-  naam/adres certificaathouder, fabrieksmerk of –code; 
- certificaatnummer «nummercertificaat»; 
- de afmetingen in centimeters (60 x 80 cm of 52 x 65 cm); 
- het aantal trekbandzakken; 
- tekst "KOMO® keurmerk = gecontroleerde kwaliteit"; 
- één centraal contactadres voor klachten;  
-   gestandaardiseerd logo voor gerecycled materiaal; 
- de tekst “Kwaliteit gecontroleerd door CI”. 
 

2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

2.1 Bij aflevering van afvalzakken inspecteren of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de merken en de wijze van merken juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te 
worden opgenomen met: 

 
«Bedrijf» 

 
en zo nodig met: 
 
NAW-gegevens CI 

2.2 Productcertificaat 
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer de beschikking heeft over een exemplaar 
van het volledige productcertificaat. 

2.3 Toepassing en gebruik 
De trekbandzakken zijn bestemd om te worden toegepast voor het verzamelen en afvoeren 
van afval, waaronder huishoudelijk afval. De trekbandzakken kunnen worden gesloten door 
middel van de trekband. 
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2.4 Geldigheidscontrole 
Raadpleeg ter verificatie geldigheid certificaat de website van Stichting KOMO www.komo.nl  
 
of  
 
de Certificatie Instelling

http://www.komo.nl
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Bijlage 2 - Lay out bedrukking trekbandzakken 

 
 
 
 
Opmerking:Toevoegingen, buiten de hier vermelde tekst, moeten eveneens in dezelfde kleur 
geel aangebracht worden. 
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Bijlage 3 - Lay out bedrukking banderol kleintje trekbandzakken 

 
 
 
Opmerking:Toevoegingen, buiten de hier vermelde tekst, moeten eveneens in dezelfde kleur 
geel aangebracht worden. 
 


