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Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring
Vastgesteld door College van Deskundigen Kunststof Gevelelementen d.d. 31 december 2014.
Aanvaard door het Bestuur van de Stichting KOMO d.d. 31 december 2014.
Dit wijzigingsblad is door Kiwa en SKG bindend verklaard per 31 december 2014.

Geldigheid kwaliteitsverklaringen
Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 0703 d.d. 13 december 2012.
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op
1 januari 2015.

Gebruiksrecht
Het gebruik van dit wijzigingsblad door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke
overeenkomst met Kiwa en SKG is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

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 modelkwaliteitsverklaringen, de paragraaf t.a.v. de CE-markering, de verwijzing naar de website
van KOMO voor de modellen van de af te geven kwaliteitsverklaringen, het toelatingsonderzoek, de externe
controle.
Voorwoord: Verwijder de volgende tekst:
In deze reglementen is de gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van het onderzoek ter
verkrijging van het attest-met-productcertificaat, alsmede de werkwijze bij de externe controle.
Op (een deel van) de producten vallende onder deze beoordelingsrichtlijn is de geharmoniseerde Europese
norm NEN-EN 14351-1 van toepassing.
Het niveau van de conformiteitsverklaring (AoC1 level) voor de CE markering is 3:
Dit betekent dat de producten eenmalig zijn beproefd (prototype beproeving) door of onder auspiciën van een
Notified Body op de onder CE-markering gedeclareerde karakteristieken. De monstername is de
verantwoordelijkheid van de leverancier.
In het kader van de CE markering is er geen toezicht door een Notified Body op de productie van de kunststof
gevelelementen.
Paragraaf 1.1: de eerste alinea is gewijzigd in:

1.1 Algemeen
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor erkend
zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de
instandhouding van de certificatie van Kunststof Gevelelementen.
Paragraaf 1.3 en 1.4: vervang bestaande tekst door/voeg toe de volgende tekst:

1.3 Relatie met Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)
Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is de geharmoniseerde
Europese norm EN 14351-1 van toepassing.

1.4 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen
1.4.1 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.

1.4.2 Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van overige kenmerken
Indien door de leverancier in het kader van de externe controle rapporten van onderzoekinstellingen of
laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten
worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die 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 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren;
• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;
• NEN-EN-ISO/IEC 17065 óf NEN-EN 45011 voor certificatie-instellingen die producten certificeren.
Toelichting
NEN-EN-ISO/IEC 17065 is op 15 september 2012 gepubliceerd en gaat NEN-EN 45011 vervangen. Hierbij geldt een
overgangstermijn van 3 jaar.

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden
overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA
een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Deze accreditatie moet betrekking hebben op
het voor deze BRL vereiste onderzoek.
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de
accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren.

1.5 Kwaliteitsverklaring
Op basis van de KOMO-systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn worden de
volgende kwaliteitsverklaringen afgegeven:
®
• KOMO attest, voor prestaties van het product in zijn toepassing en in het bouwdeel in relatie tot
Bouwbesluit 2012. De uitspraken in dit attest zijn gebaseerd op hoofdstuk 4 van deze beoordelingsrichtlijn;
®
• KOMO kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering.
De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4, 6 en 7 van deze
beoordelingsrichtlijn.
In het KOMO attest mogen geen verwijzingen naar de KOMO kwaliteitsverklaring worden opgenomen.
Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staan de modelkwaliteitsverklaringen vermeld die voor
deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven kwaliteitsverklaringen moeten hiermee
overeenkomen.
Hoofdstuk 3: vervang bestaande tekst door de volgende tekst:

3.1 Toelatingsonderzoek
3.1.1 Toelatingsonderzoek voor het KOMO attest
Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO attest voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het
toelatingsonderzoek behoren:
A. Nagaan of de gedeclareerde waarden van de essentiële kenmerken (zoals vermeld in de door de
aanvrager versterkte prestatieverklaring) minimaal gelijkwaardig zijn aan de relevante voorwaarden zoals
vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze beoordelingsrichtlijn.
B. De certificatie instelling beoordeeld in hoeverre de overige (Bouwbesluit gerelateerde) productkenmerken
minimaal gelijkwaardig zijn aan de relevante voorwaarden zoals zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze
beoordelingsrichtlijn.
C. Bepaling van de prestaties in de toepassing.
3.1.2 Toelatingsonderzoek voor de KOMO kwaliteitsverklaring
Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO kwaliteitsverklaring voert de certificatie instelling onderzoek
uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren:
D. 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.

-2-

E. 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;
F. 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;
G. Bepaling van de prestaties in de toepassing.

3.2 Beoordeling van het kwaliteitssysteem
3.2.1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor het KOMO attest
In relatie tot de productkenmerken (waaronder de essentiële kenmerken vastgelegd in de Prestatieverklaring
opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt t.b.v. het KOMO attest geen
beoordeling van het kwaliteitssysteem plaats.
3.2.2 Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO kwaliteitsverklaring
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(en).
®

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
Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn
vastgelegd in hoofdstuk 7 van deze beoordelingsrichtlijn.

3.3 Verlening kwaliteitsverklaring
Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de beslisser. Deze
beoordeelt de resultaten en stelt vast of de kwaliteitsverklaring kan worden verleend of dat aanvullende
gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat de kwaliteitsverklaring kan worden verleend.

Paragraaf 6.1: vervang bestaande tekst door de volgende tekst:
T.a.v. de in dit hoofdstuk opgenomen eisen t.a.v. de essentiële kenmerken vindt geen toelatingsonderzoek
plaats en wordt geen verklaring opgenomen in de kwaliteitsverklaring.
De vermeldingen t.a.v. het toelatingsonderzoek en de verklaring in de kwaliteitsverklaring in dit hoofdstuk
t.a.v. de essentiële kenmerken moeten worden verwijderd.
Paragraaf 9.5: Vervang de huidige tekst door de volgende tekst:
9.5.1 Externe controle voor het KOMO attest
De certificatie instelling voert minimaal 1x per 5 jaar een herbeoordeling van de prestaties in de toepassing
uit.
9.5.2 Externe controle voor de KOMO kwaliteitsverklaring In relatie tot de 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.
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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 voldaan
wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn.
Over de aan te houden controlefrequentie beslist het College van Deskundigen. Bij de inwerkingtreding van
deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld zoals vastgelegd in artikel 8.2 van deze BRL.
De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door de certificatie-instelling naspeurbaar worden
vastgelegd in een rapport.
Algemeen:
Vervang in alle teksten van de BRL de term “attest-met-productcertificaat” door “kwaliteitsverklaring”.
Paragrafen 10.1: vervang bestaande tekst door/voeg toe de volgende tekst:

10.1 Publiekrechtelijke regelgeving
10.1.1 Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012 Stb. 2011, 416, 676, Stb. 2012, 441, Stb. 2013, 75, 244, 462, Stb. 2014, 51, 232 en 342 en
de Regeling Bouwbesluit 2012 Stcrt. 2011, 23914, Stcrt. 2012, 13245, Stcrt. 2013, 5457, 16919, Stcrt. 2014,
4057.

10.2 Normen / normatieve documenten:
Tabel 5: overzicht normen en normatieve documenten
Nummer
Titel
BRL 0702 + WB
Profielen van ongeplasticeerd PVC
BRL 0709
Montage van kunststof gevelelementen
BRL 3105
Isolerend Dubbelglas voor thermische isolatie met TPS-randafdichting
NEN 1068: 2012+C1:2013
Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden
NEN 2608: 2014
Vlakglas voor gebouwen - Eisen en bepalingsmethode
NEN 2686:1988+A2:2008 nl
Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode
NEN 2778:1991+A4:2011 nl
Vochtwering in gebouwen
NEN 3569: 2011
Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door
brekend en vallend glas - Eisen
NEN 3664:1988+A1:1991
Gevelvullingen met kozijnen, ramen en deuren van ongeplasticeerd PVC
NEN 3665: 1983
Gevelvullingen met houten kozijnen, ramen, deuren, borstweringen en
overige vullingen
NEN 5077: 2006+C3:2012
Geluidwering in gebouwen
NEN 5087: 2013
Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en
gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen
NEN 5096: 2012
Inbraakwerend- Gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste
vullingenNEN 5656:1993
Gevelprofielen van rubber - Massieve dragende en niet-dragende
profielen
NEN 6065:1991+A1:1997
Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van
bouwmateriaal(combinaties)
NEN 6066:1991+ A1:1997
Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal
NEN 6068:2008+C1:2011
Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
tussen ruimten
NEN 6069:2011
Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en
bouwproducten
NEN 7034-2: 1997
Profielen van ongeplasticeerd PVC voor het construeren van
gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren - Deel 2: Gekleurde profielen
- Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 179: 2008
Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of
een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes - Eisen en
beproevingsmethoden
-4-

NEN-EN 514: 2000
NEN-EN 572-9: 2004
NEN-EN 1026: 2000
NEN-EN 1027: 2000
NEN-EN 1125: 2008

Profielen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de
vervaardiging van ramen en deuren - Bepaling van de sterkte van gelaste
hoeken en T-verbindingen
Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas producten Deel 9: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm
Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode
Beproeving van ramen - waterdichtheid
Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een
horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes - Eisen en
beproevingsmethoden
Glas voor gebouwen - Isolerend glas - Deel 5: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1279-5: 2005 +
A1: 2010
NEN-EN 1990 +A1+A1/C2:2011 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief nationale
bijlage NB:2011
NEN-EN 1991-1-1+C1:2011/
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene
NB:2011
belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde
belastingen voor gebouwen.
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene
2011/
belastingen - Windbelasting
NB 2011
NEN-EN 10327: 2004
Plaat en band van laag koolstofstaal voor kouddieptrekken bekleed door
continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden
NEN-EN 12207: 1999
Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Classificatie
NEN-EN 12211: 2000
Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting Beproevingsmethode
NEN-EN 12488: 2013 3e ontw
Glas voor gebouwen - Eisen voor beglazing - Regels voor beglazen
NEN-EN 12600: 2003
Glas voor gebouwen - Slingerproef - Stootbelastingproef en classificatie
voor vlakglas
NEN-EN 12608: 2003
NEN-EN 13049: 2003
NEN-EN 13420: 2011
NEN-EN 13501-1 + A1:2009
NEN-EN 14179-2: 2005
NEN-EN 14351-1: 2006 + A1:
2010
NEN-EN-ISO 140-3:1996 +
A1: 2004
NEN-EN-ISO 1461: 2009
NEN-EN-ISO 10077-1: 2006
NPR 3577
NPR 3670
NPR 7058

Profielen van ongeplasticeerd PVC (PVC-U) voor de vervaardiging van
ramen en deuren - Classificatie, eisen en beproevingsmethoden
Ramen - Botsing met een zacht en zwaar lichaam Beproevingsmethode, veiligheidseisen en classificatie
Ramen - Gedrag tussen verschillende klimaten - Beproevingsmethode
Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1:
Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het
brandgedrag
Glas voor gebouwen - Heat soaked thermisch gehard natronkalkveiligheidsglas - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm
Ramen en deuren – Productnorm, prestatie-eisen – Deel 1: Ramen en
deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen
Akoestiek - Het meten van geluidsisolatie in gebouwen en van
bouwelementen - Deel 3: Laboratoriummeting van de luchtgeluidsisolatie
van bouwelementen
Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen
voorwerpen - Specificaties en beproevingen
Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening
van de warmtegeleiding - Deel 1: Vereenvoudigde methode
Beglazen van gebouwen
Kwaliteit van timmerwerk
Gevelvullingen met kozijnen, ramen en deuren vervaardigd uit
ongeplasticeerd PVC
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