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Algemeen 
Wanneer het voor een producent door een niet nader beschreven reden, het tijdelijk niet mogelijk is om de 
volledige productie op de bij certificatie beoordeelde locatie uit te voeren. Is het mogelijk om tijdelijk de 
omvang van de productielocatie uit te breiden, zonder dat aanpassing van het vigerende KOMO-certificaat zal 
plaatsvinden.  
 
Voorwaarden 
Het voornemen om tijdelijk de productiefaciliteit uit te breiden dient vooraf bij Kiwa aangemeld te worden. 
Deze tijdelijke productiefaciliteit mag maximaal zes maanden gebruikt worden onder deze regeling.  
Gedurende de tijd dat op de tijdelijke productiefaciliteit werkzaamheden worden verricht, zal deze locatie 
aanvullend worden beoordeeld. Voor de tijdelijke locatie is geen reductie volgens het Bonus/Malus systeem 
mogelijk zijn, wat neer komt op een vaste controlefrequentie van éénmaal per 2 maanden. 
 
Voordat op de tijdelijke productiefaciliteit onder het KOMO-certificaat kan worden geproduceerd, zal Kiwa een 
initieel toelatingsonderzoek uitvoeren om conformiteit met de BRL0503 vast te stellen. Dit toelatingsonderzoek 
is aanvullend op de reguliere inspecties in het kader van het vigerende KOMO-certificaat. 
 
Eisen aan de tijdelijke locatie 
Om de werkzaamheden onder het vigerende certificaat te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat aan de 
eisen van de BRL0503 wordt voldaan. 
Het moet hierbij op het label traceerbaar zijn welke producten op de tijdelijke locatie zijn vervaardigd. 
 
Wanneer productie plaatsvindt op een locatie die niet vooraf is aangemeld. 
Het onder KOMO produceren op een locatie zonder dat Kiwa daarover vooraf geïnformeerd is wordt gezien 
als een ernstige tekortkoming (A-NCF). 
Er wordt hierdoor oneigenlijk gebruik gemaakt van het certificatiemerk, zoals beschreven in artikel 8.6 van het 
Kiwa Reglement voor Certificatie. 
De producent dient per direct te stoppen met de KOMO-productie. Kiwa zal middels een extra-bezoek 
verifiëren of geen KOMO-productie meer plaatsvindt. 
 
Informeren afnemer 
De producent dient de afnemer ervan op de hoogte te stellen dat producten die werden geleverd onterecht 
van een KOMO-label werden voorzien. Bewijs hiervan dient aan Kiwa te worden overlegd. 
 
Extra bezoek 
Het extra bezoek valt onder "Tekortkomingen en maatregelen bij tekortkomingen", overeenkomstig artikel 5.6 
van het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 
 
Wanneer wordt geconstateerd dat niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan zal dit leiden tot 
verhoging van de bezoekfrequentie. 
 


