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Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9903 “Trekbandzakken” d.d. 10-10-2012.
Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring
Vastgesteld door het College van Deskundigen Afvalzakken d.d. 03-11-2015
Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO d.d. 29-02-2015
Dit wijzigingsblad is door SKH bindend verklaard per 29-02-2016
Geldigheid kwaliteitsverklaringen
De productcertificaten die op basis van de BRL 9903 d.d. 10-10-2012 zijn afgegeven behouden hun
geldigheid.
Omschrijving van de wijzigingen
In de vergaderingen van 22 april en 3 november 2015 heeft het college besloten een wijzigingsblad op
te stellen. In dit wijzigingsblad wordt het centraal klachten adres en de werking hiervan omschreven.
Daarnaast zijn enkele producteisen aangepast naar de wensen van de gebruiker, is de
winkelmonstername frequentie aangepast naar aanleiding van de ervaringen uit de afgelopen jaren,
zijn de onderdelen betreffende de markering verduidelijkt en is de terminologie in lijn gebracht met de
overige KOMO® productcertificaten. Tevens is paragraaf 6.7 toegevoegd, waarin wordt samengevat
welk onderzoek wanneer moet plaatsvinden en wat de sancties zijn bij gevonden afwijkingen.
Algemeen
Vervang paragraaf 1.3 door
1.3 Eisen aan de certificatie-instelling

De certificatie-instelling moet voor afvalzakken zijn geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie op
basis van NEN-EN-ISO 17065.
Voeg onderstaande begrippen toe aan Hoofdstuk 2:
Centraal klachten adres (CKA): Het centraal klachten adres (CKA) is een onafhankelijke partij die de
klachten registreert en doorstuurt naar de betreffende certificaathouder. Het CKA is niet
verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht en verzorgt alleen de registratie hiervan.
Voeg paragraaf 1.4 toe
1.4 Productcertificaat
Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden KOMO ®-productcertificaten afgegeven. De uitspraken
in deze productcertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4 en 5 van deze beoordelingsrichtlijn.
Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staat het model van de af te geven
productcertificaten vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is. De af te geven
productcertificaten moeten met dit model overeenkomen.
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Verwijder uit paragraaf 3.1
“… conform NEN-EN 45011.”
Vervang paragraaf 3.2
3.2 Verlening KOMO®-productcertificaat
De resultaten van het toelatingsonderzoek worden door de certificatie-instelling vastgelegd in een
dossier. De resultaten worden beoordeeld en op basis daarvan wordt door de beslisser besloten of de
KOMO®-productcertificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken
vereist zijn voordat de KOMO®- productcertificaat kan worden verleend.
Door het verlenen van de KOMO®- productcertificaat spreekt de certificatie-instelling het
gerechtvaardigd vertrouwen uit dat de interne kwaliteitsbewaking van de certificaathouder:
 Voldoet aan de daaraan te stellen eisen zoals o.a. opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn
 Regelmatig wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde partij
 De overeenkomstigheid van de gecertificeerde producteigenschappen met
─ De eisen van de beoordelingsrichtlijn
De uitspraken in de KOMO®- productcertificaat
Vervang de tabel in paragraaf 4.3.1 door onderstaande tabel
Afmeting afvalzakken,
binnenmaat

Nuttige breedte [mm]

Nuttige lengte [mm]

minimaal

maximaal

minimaal

Maximaal

450 x 600 mm

450

465

590

615

600 x 800 mm

600

620

790

820

Voeg toe
4.3.3.1 Waterdichtheid
De waterdichtheid van de afvalzakken wordt bepaald volgens NEN-EN 13592, § 9.3 en is van
toepassing op afvalzakken met een bodemlas. De test wordt alleen uitgevoerd met de
voorgeschreven hoeveelheid water en niet met het in de norm beschreven mengsel van water en
zaagsel.
Eis:
Bij het vereiste aantal (5) testzakken geldt dat na 5 minuten belasting de lekkage maximaal 5
druppels/zak gedurende 1 minuut mag bedragen.
Vervang in paragraaf 4.3.4.1:
‘‘….. wordt overeenkomstig bijlage 2 …..’ door, ‘…. wordt overeenkomstig bijlage 2a/b ….:’ en


één centraal contactadres voor klachten’ door:



‘www.klachtenadresKOMOafvalzakken.nl
Klachtenadres KOMO afvalzakken
Antwoordnummer 191
6700 VB Wageningen’
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Vervang paragraaf 4.3.4.2 door:
4.3.4.2 Omhulzakken voor huisvuilzakken 600 x 800 mm en 450 x 600 mm (kleintje KOMO)
Elke omhullingszak wordt overeenkomstig bijlage 3a/b in zwarte en (waar aangegeven) rode opdruk
(RAL 3024) ten minste gemerkt met:











het woord ‘kleintje’ (voor of boven ‘KOMO® gecertificeerde afvalzak’ ) in rood (alleen van
toepassing op omhulzakken voor ‘kleintje KOMO’);
het KOMO®-beeldmerk (of de contouren daarvan);
de tekst ‘gemaakt van gebruikt plastic’;
naam/adres certificaathouder, certificaathouders merk/logo/code;
nummer van het productcertificaat.
de afmetingen ’45 x 60 cm’ in rood, voor ‘kleintje KOMO’ en
de afmetingen ’60 x 80 cm’ voor standaard huisvuilzakken;
de tekst ‘KOMO®-keurmerk = gecontroleerde kwaliteit’;
het aantal zakken en sluitstrips;
de tekst ‘Kwaliteit gecontroleerd door …..’ (naam certificatie-instelling);
www.klachtenadresKOMOafvalzakken.nl
Klachtenadres KOMO afvalzakken
Antwoordnummer 191
6700 VB Wageningen’

Verwijder paragraaf 4.3.4.3
Voeg het onderstaande aan paragraaf 5.1.1.4 toe:
Om het voor de certificatie-instelling (C.I.) mogelijk te maken een representatieve monstername uit te
voeren tijdens de controle dienen er voldoende monsters beschikbaar te zijn. De certificaathouder
dient hier rekening mee te houden, door extra monsters te nemen volgens onderstaand schema
indien hij volgens de planning het komende kwartaal na de uitgevoerde controle slechts een beperkt
aantal batches (productie runs van één week) verwacht te produceren.
Aantal verwachte batches

Aantal monsternames per batch

1

Minimaal 2 monsters per dag, verspreid over de
productielijnen en dag. Er dienen in totaal minimaal 10
monsters beschikbaar te zijn tijdens de controle. Datum
en tijd van de monstername worden geregistreerd.

2

Minimaal 1 monsters per dag, verspreid over de
productielijnen en dag. Er dienen in totaal minimaal 10
monsters beschikbaar te zijn tijdens de controle. Datum
en tijd van de monstername worden geregistreerd.

3

3 – 4 monsters per batch verspreid over de
productielijnen en week. Er dienen in totaal minimaal 10
monsters beschikbaar te zijn tijdens de controle. Datum
en tijd van de monstername worden geregistreerd.

4

2 – 3 monsters per batch verspreid over de
productielijnen en week. Er dienen in totaal minimaal 10
monsters beschikbaar te zijn tijdens de controle. Datum
en tijd van de monstername worden geregistreerd.

5 – 10

Minimaal 2 monsters per batch verspreid over de
productielijnen en week. Er dienen in totaal minimaal 10
monsters beschikbaar te zijn tijdens de controle. Datum
en tijd van de monstername worden geregistreerd.
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Voeg het onderstaande aan paragraaf 5.1.4 toe:
Klachten over KOMO gecertificeerde afvalzakken worden verzameld, geregistreerd en doorgestuurd
naar de betreffende certificaathouder door het CKA. De certificaathouder dient een contract aan te
gaan met het CKA, waarna de inloggegevens worden toegestuurd, zodat de geregistreerde klachten
kunnen worden ingezien en afgehandeld conform de interne klachtenprocedure van de
certificaathouder. Het CKA rekent afhankelijk van het aantal certificaathouders een vaste jaarlijkse
bijdrage voor de organisatie en een vast bedrag per klacht voor de registratie.
Voor aanvullende informatie over het CKA dient contact opgenomen te worden met SHR, Postbus 497
6700 AL Wageningen, tel. 0317 – 467 366.
Vervang paragraaf 6.4 door:
Twee maal per jaar wordt een monster genomen uit de markt bestaande uit minimaal 10 rollen. Deze
rollen worden bij ten minste drie verschillende verkoop/distributie punten gekocht.
Indien dit niet mogelijk is vindt monstername plaats vanuit het magazijn van de betrokkene. Van het
onderzoek vindt schriftelijke terugkoppeling plaats naar de certificaathouder.
Zo nodig 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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Vervang de onderzoeksmatrix uit 6.4 door onderstaande

Omschrijving eis

Paragraaf BRL

Onderzoek in het kader van
Toelatings-

Controle-

Verkoop-

onderzoek

bezoek

/distributie
punt
bemonstering

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

Inkt

4.2.1.4

X

Bij wijziging

-

Dikte van de folie

4.2.2.1

X

4x/jaar

2x/jaar

Ondoorschijnendheid folie

4.2.2.2

X

4x/jaar

2x/jaar

Sterkte van de trekband

4.2.3Fout!

X

4x/jaar

2x/jaar

Materiaal waaruit de trekbandzak
vervaardigd is.

Verwijzingsbron
niet gevonden.
Afmetingen van de trekbandzak

4.3.1

X

4x/jaar

2x/jaar

Sterkte van de trekbandzak

4.3.2

x

4x/jaar

2x/jaar

Sterkte van de treksluiting

4.3.3

X

4x/jaar

2x/jaar

Waterdichtheid van de afvalzak

4.3.3.1

X

4x/jaar

2x/jaar

Bedrukking trekbandzak

4.3.4.1

X

4x/jaar

2x/jaar

Bedrukking Banderollen

4.3.2.1

X

4x/jaar

2x/jaar

Hechting van de bedrukking

4.3.4.3

X

4x/jaar

2x/jaar

Massa van een rol

4.3.5

X

4x/jaar

2x/jaar

Aantal zakken/ Verpakken

4.4

X

4x/jaar

2x/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

2x/jaar

Voeg onderstaande paragrafen toe:
6.7 Beoordelingscriteria tekortkomingen
Voor een eenduidige werkwijze van de CI met betrekking tot de gevonden tekortkomingen zijn de
tekortkomingen opgedeeld in 2 categorieën.

Wijzigingsblad d.d. 29-02-2016 behorende bij de
BRL 9903 Trekbandzakken

Pagina 6 van 9

Categorie I:

de tekortkoming/afwijking/non conformity leidt niet direct tot falen van het product, de
consument zal hier niet direct hinder van ondervinden.

Categorie II:

de tekortkoming/afwijking/non conformity leidt tot falen van het product, de kans dat
de consument hier hinder van zal ondervinden.

In onderstaand overzicht zijn de verschillende onderdelen van de controle, op locatie en de
winkelmonstername, opgenoemd met daarbij de categorie waarin de tekortkoming/afwijking/
nonconformity valt.
Omschrijving

Par. BRL

Cat. afwijking

4.2.1.1

Cat. I

Grondstof van de trekband

4.2.1.2

Cat. I

Grondstof banderol

4.2.1.3

Cat. I

Grondstof inkt

4.2.1.4

Cat. I

Dikte van de folie

4.2.2.1

Cat. I, Cat. II

Opaciteit folie

4.2.2.2

Cat. I

Sterkte van de trekband

4.2.3

Cat. I, Cat. II

Kleur van de trekband

4.2.4

Cat. I

4.3.1

Cat. I, Cat. II

Sterkte van de trekbandzak

4.3.2

Cat. II

Sterkte van de treksluiting

4.3.3

Cat. II

Bedrukking

4.3.4

Cat. I

Hechting van de bedrukking

4.3.4.3

Cat. I

Massa van de rol

4.3.5

Cat. I, Cat. II

Materiaal waaruit de
trekbandzak wordt vervaardigd

Afmetingen van de
trekbandzak

Toelichting bij afwijking

Cat. I: dikte voldoet niet, sterkte wel.
Cat. II: dikte en sterkte voldoen niet
Cat. I: afwijking is ≤10% van de tolerantie
Cat. II: afwijking is >10% van de tolerantie
Cat. I: afwijking is ≤10% van de tolerantie
Cat. II: afwijking is >10% van de tolerantie

Cat. I: massa voldoet niet, sterkte wel.
Cat. II: massa en sterkte voldoen niet

Aantal zakken/verpakken

4.4

Cat. I, Cat II

Cat. I: er zitten te veel zakken op de rol
Cat. II: er zitten te weinig zakken op de
rol

Interne kwaliteitszorg alg.

5.1.1

Cat. I

Directie verantwoordelijkheid

5.1.2

Cat. I

Keuring en beproevingen

5.1.3

Cat. I, Cat. II

Cat. I: aanwezigheid/inhoud procedures
Cat. II: naleving procedures

Klachtenbehandeling

5.1.4

Cat. II

IKB

5.1.5

Cat. I

Certificatiemerk

5.1.6

Cat. I
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6.8 Sancties bij tekortkomingen
Afwijkingen in categorie I die worden waargenomen tijdens een inspectiebezoek/winkelmonstername,
dienen binnen 6 maanden te worden hersteld. Komt dezelfde afwijking bij een volgend
bezoek/winkelmonstername weer voor wordt dit een categorie II afwijking.
Afwijkingen in categorie II die worden waargenomen tijdens een inspectiebezoek/winkelmonstername,
dienen binnen 1 maanden te worden hersteld. Afhankelijk van de aard en omvang kan het betekenen
dat er een extra inspectie wordt ingepland.
Hoofdstuk 8 Lijst van vermelde documenten
Vervang norm NEN-EN 45011 door
NEN-EN-ISOIEC 17065:2012

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die

certificaten toekennen aan producten, processen en diensten.
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Vervang Bijlage 2 door:
Bijlage 2a Layout KOMO gecertificeerde trekbandzak

60 x 80 cm.

Bijlag 2b Layout KOMO gecertificeerde afvalzakken 52 x 65 cm (kleintje KOMO)
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Vervang Bijlage 3 door:
Bijlage 3 Layout omhulzak KOMO gecertificeerde trekbandzakken 60 x 80 cm (links) of kleintje KOMO
gecertificeerde trekbandzakken 52 x 65 cm (rechts).

