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Geachte heer Arts, 

 
Op dit moment bent u in het bezit van een KOMO attest, door Kiwa afgegeven op basis van BRL 1003 
“Niet-dragende binnenwanden”. Het betreft hierbij het KOMO attest K46515. 
Onlangs is BRL 1003 herzien. Als gevolg daarvan zijn ook de daarop verleende certificaten herzien.  
Met deze brief wordt u hierover nader geïnformeerd. 

Herziening KOMO-certificaten 
De KOMO-certificaten waren mede afgegeven op basis van het zogenaamde erkende stelsel waarin 
afspraken zijn gemaakt tussen diverse betrokken partijen waaronder KOMO, licentienemers en de 
RVA. In overleg tussen KOMO en haar licentienemers is besloten het erkende stelsel te verlaten. 
Met ingang van 1-9-2016 vallen KOMO certificaten daarom niet meer onder het erkende stelsel. De 
accreditatie blijft daarbij wel gehandhaafd.  

Naar aanleiding van dit besluit zijn de betreffende Beoordelingsrichtlijnen en daarop afgegeven KOMO 
certificaten herzien. Hierbij ontvangt U het wijzigingsblad van BRL 1003 d.d. 08-07-2016 en het 
herziene KOMO

®
 attest K46515/05. De eenmalige kosten voor de herziening van BRL 1003 en de 

KOMO certificaten bedragen € 265,- per certificaat. 

Optie voor Erkend Bouwbesluit aansluitdocument 
Met het vervallen van de erkenning is de technisch inhoud van de KOMO certificaten ongewijzigd 
gebleven. De informatie die u aan uw klanten verstrekt is daarmee dan ook ongewijzigd. 

Het is echter mogelijk om het vervallen van de erkenning te herstellen. Hiervoor wordt dan een nieuw 
document opgesteld. Dit wordt een Erkend Bouwbesluit aansluitdocument genoemd. Indien u graag 
meer informatie ontvangt over het vervallen van de erkenning en de mogelijkheid tot herstel en de 
extra kosten daarvan, kunt u contact opnemen met Eric Hendriks, tel. 088 998 44 35. 
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
Kiwa Nederland B.V. 
 
 
 
E. Hendriks 
Certificatiedeskundige 
Bouwmaterialen 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK  

 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 
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