Wijzigingsblad BRL 2803 d.d. 31-12-2014
Elastische kitten V3-V4-V5 (i en e)
Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 2803 ‘Elastische kitten V3-V4-V5 9 (i en e)’ d.d. 06-10-1998. Dit
wijzigingsblad vervangt het bestaande wijzigingsblad d.d. 01-02-1999.
Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring
Vastgesteld door het College van Deskundigen Gevel (Kiwa) d.d. 03-10-2014 en SKH d.d. 31-10-2014
Aanvaard door het bestuur van KOMO d.d. 31-12-2014.
Dit wijzigingsblad is door Kiwa en SKH bindend verklaard per 31-12-2014.
Geldigheid kwaliteitsverklaringen
Dit wijzigingsblad is vastgesteld in aanvulling op BRL ‘Elastische kitten V3-V4-V5 9 (i en e)’ d.d. 0610-1998. De kwaliteitsverklaringen die op basis van die versie van de beoordelingsrichtlijn zijn
afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op 1-1-2015.
Omschrijving van de wijziging
Vanwege de implementatie van de Verordening bouwproducten zijn in dit wijzigingsblad vastgelegd de
wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de af te geven KOMO kwaliteitsverklaringen. Het betreft
de modelkwaliteitsverklaring, de par. t.a.v. de CE-markering, de verwijzing naar de website van KOMO
voor de eisen t.a.v. de af te geven kwaliteitsverklaringen, het toelatingsonderzoek, de externe controle
en de tabel met niet-essentiële kenmerken zoals die kan worden opgenomen in de
kwaliteitsverklaring.
Algemeen:
Vervang in alle teksten van de BRL de term “nationale beoordelingsrichtlijn” voor
“beoordelingsrichtlijn”. Vervang in alle teksten van de BRL de term “productcertificaat” voor
“kwaliteitsverklaring”.
Voeg de onderstaande par. 1.4 toe:
1.4

Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)
Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is de
geharmoniseerde Europese norm EN 15651-1 van toepassing.

Voeg de onderstaande par. 1.5 toe:
1.5

Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen

1.5.1

Onderzoek uitgevoerd ten behoeve essentiële kenmerken
Ten aanzien van de essentiële kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de
geharmoniseerde Europese norm wordt uitgegaan van de waarden zoals opgenomen in de
Prestatieverklaring van de betreffende producent.

1.5.2

Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van overige kenmerken
Ten aanzien van de overige kenmerken dient door een aanvrager (producent/leverancier), in
het kader van externe controle, rapporten van onderzoeksinstellingen of laboratoria te
worden overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn wordt
voldaan. Er zal moeten worden aangetoond dat deze rapporten zijn opgesteld door een
instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde
accreditatienorm, te weten:
-

NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen
NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie instellingen die systemen certificeren
NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria
NEN-EN-ISO/IEC 17065 óf NEN-EN 45011* voor certificatie instellingen die producten
certificeren

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat
voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor
Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van
wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden
overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan.
* NEN-EN-ISO/IEC 17065 is op 15 september 2012 gepubliceerd en gaat NEN-EN 45011
vervangen, Hiervoor is door de RvA een overgangstermijn van 3 jaar vastgesteld.
Voeg de onderstaande par. 1.6 toe:
1.6

Kwaliteitsverklaring
Op basis van de KOMO-systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn wordt
de volgende kwaliteitsverklaring afgegeven:
 KOMO® kwaliteitsverklaring,
De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring zijn gebaseerd op de hoofdstukken 2 en 3 van
deze beoordelingsrichtlijn
Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staat de modelkwaliteitsverklaring
vermeldt die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is. De af te geven
kwaliteitsverklaring moet hiermee overeenkomen.

Voeg de onderstaande par.1.7 toe:
1.7

Toelatingsonderzoek voor de KOMO kwaliteitsverklaring
Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO kwaliteitsverklaring voert de certificatie
instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren:
 Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij
nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze
beoordelingsrichtlijn.
 Beoordeling van de door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken
prestatieverklaring(en) (opgesteld in het kader van de Europese Verordening
bouwproducten) waarbij nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden van de
essentiële kenmerken (zoals vermeld in de prestatieverklaring) minimaal voldoen aan de
voorwaarden zoals vermeld in deze beoordelingsrichtlijn.
 Bepaling van de overige productkenmerken zoals opgenomen in deze
beoordelingsrichtlijn voor zover het geen essentiële kenmerken zijn zoals vermeld in
bijlage ZA van de betreffende geharmoniseerde Europese norm(en) waarbij eveneens
nagegaan wordt of deze kenmerken voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn

Voeg de onderstaande par. 1.8 toe:
1.8 Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO kwaliteitsverklaring
1.8.1 Ten behoeve van essentiële kenmerken
In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in
het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMOkwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters
plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production
Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm(en).
1.8.2

Ten behoeve van de overige productkenmerken
®
Ten behoeve van het verkrijgen van het KOMO -kwaliteitsverklaring in relatie tot de overige
productkenmerken voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek
behoren:
•
Beoordeling van het productieproces
•
Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema
•
Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures
De certificatie instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende IKB-schema.
Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de
eisen zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 3 van deze beoordelingsrichtlijn.
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Verwijder in par. 2.1 de volgende zin; “Deze eisen zullen….. in het productcertificaat”.
Vervang par. 2.2 voor onderstaande tekst:
De productkenmerken dienen, met uitzondering van die productkenmerken die volgens NEN-EN
15651-1 als essentieel productkenmerken worden beschouwd, te worden bepaald overeenkomstig
ISO 11600.
Verwijder in par. 2.3.2 de volgende zin; “de kitklasse”
Vervang par. 3.4 voor onderstaande tekst:
3.4

Externe controle voor de KOMO kwaliteitsverklaring

3.4.1 Ten behoeve van essentiële kenmerken
In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in
het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMO
kwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters
plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production
Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm.
3.4.2 Ten behoeve van de overige productkenmerken
In relatie tot de overige productkenmerken vindt door de certificatie instelling periodiek controles
plaats van het kwaliteitssysteem, het productieproces en de producteigenschappen waarbij
nagegaan wordt of nog voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn.
Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 4
controlebezoeken per jaar. Indien een producent daarnaast in het bezit is van een ISO 9001 of
9002 certificaat zal de bezoekfrequentie voor de kwaliteitsverklaring beperkt worden tot 2 keer
per jaar (naast de audits die in het kader van de ISO 9000 worden afgelegd). Tijdens één van
deze controlebezoeken zal een verificatiemonster genomen worden dat volgens een deel van
hoofdstuk 2 van deze BRL bij een onafhankelijk laboratorium wordt beproefd. De beproeving
mag geen betrekking hebben op een van de essentiële karakteristieken zoals die zijn
omschreven in de NEN-EN 15651-1.
Verwijder par. 4.1.1 en 4.1.2
Voeg aan par. 4.2 toe
NEN-EN 15651-1:2012 Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor
beloopbare oppervlakken - Deel 1: Voegkitten voor gevelelementen.
Voeg onderstaande bijlage 3 toe:
Bijlage 3: Tabel met vereiste productkenmerken zoals op te nemen in het attest
Het product voldoet aan de in de BRL 2803’ Elastische kitten V3 - V4 - V5 (i en e)’ vastgelegde
producteisen.
In de onderstaande tabel is de waarde van het productkenmerk opgenomen dat deel uit maken van deze
KOMO-kwaliteitsverklaring. Deze voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden.
Kenmerk
Hardheid (shore A)

Bepalingsmethode
DIN 53505

Eis BRL
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