
‘Voordelen van KOMO beter uitdragen’
 

Producten met elkaar vergelijken op basis van de CE-markering of het KOMO-keurmerk is een non-discussie, vindt
Ronald de Vree, adjunct-directeur van Kiwa BMC: “Het zijn twee totaal verschillende begrippen.”

Partijen die deze zaken toch vergelijken, maken volgens De Vree een hoop lawaai en leggen het uit naar eigen voordeel. “En dat is
onterecht want elke vergelijking gaat mank.” CE is een wettelijke verplichting, opgelegd vanuit de Europese Unie. Producenten
moeten aangeven dat het product dat ze maken voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde Europese normen. KOMO is in
Nederland een privaatrechtelijke certificatieregeling waarmee een onafhankelijke derde partij (de certificatie-instelling) aangeeft dat
het product en het productieproces voldoen aan de eisen die daaraan in een beoordelingsrichtlijn zijn gesteld. Die eisen zullen
veelal aanvullend zijn op de eisen in de geharmoniseerde normen. “Een overheid zal daarom het voeren van het KOMO-merk nooit
voorschrijven. Bedrijven en sectoren moeten zelf de meerwaarde van KOMO inzien.”

Groot grijs gebied
De Vree wil ook niet gezegd hebben dan CE-
gemarkeerde producten per definitie inferieur zijn aan
producten met KOMO-certificaat. “Daar gaat het niet
om. Het is in het kader van de CE-markering de
producent die controleert en verklaart dat zijn product
aan de eisen voldoet. De afnemer dient erop te
vertrouwen dat dat naar behoren plaats vindt.” Het is
volgens hem wel een groot grijs gebied omdat er vrijwel
nooit sprake is van een onafhankelijke beoordeling van
de producteigenschappen. Als er met het product een
probleem is, moet de gebruiker komen met
bewijsvoering dat er iets niet in orde was. “En dat kan
soms erg lastig zijn.”

Daar ligt ook meteen het grote voordeel van KOMO.
Door het onafhankelijk toezicht op de
producteigenschappen hebben zowel de producent als
de gebruiker met KOMO zekerheid dat het product
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  De certificatie-instelling is bij het onderzoek van het product betrokken en geeft een
certificaat af als het product en het productieproces voldoet aan alle eisen in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn. Mocht er
toch iets aan de hand zijn, dan vindt de gebruiker van het product de certificatie-instelling aan zijn zijde. Uiteraard wordt het
KOMO-certificaat ingetrokken indien niet aan de eisen wordt voldaan en de producent onvoldoende corrigerende maatregelen
heeft genomen.”

Onbetwiste kwaliteit
De Vree wil CE en KOMO niet tegen elkaar afzetten. Volgens hem moeten bedrijven en sectoren beter duidelijk maken waarom ze
voor KOMO kiezen. Gebruik van KOMO-gecertificeerde producten en processen verhogen de efficiency in het bouwproces en
verlagen de faalkosten. De gebruiker weet daarbij per definitie dat hij een maximale zekerheid krijgt voor de grote investering die
hij gedaan heeft. "KOMO staat voor een onbetwiste kwaliteit", zegt De Vree. Het voordeel van een KOMO-certificaat neemt
volgens hem toe naarmate het product meer toegevoegde waarde levert in de uiteindelijke toepassing.

En de CE-markering? “Die is gewoon erg nuttig. Het is zelfs een zegen. Ik moet er niet aan denken dat we in Europa zouden
moeten werken met 27 lidstaten, met elk hun eigen normen waaraan het product moet voldoen. Met CE-markering worden de
producten getoetst op het voldoen aan dezelfde geharmoniseerde normen. Je moet het resultaat daarvan alleen niet tegenover
KOMO-certificatie zetten maar KOMO zien als aanvulling daarop.”
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Certificatie-instelling
Kiwa BMC is onderdeel van de bouwdivisie van Kiwa Nederland en is een gespecialiseerde certificatie-instelling voor betonmortel
met de bijbehorende grondstoffen cement, toeslagmaterialen (zand en grind e.d.), vulstoffen, (staal)vezels en hulpstoffen. Ook
aanverwante producten zoals waterbouwsteen, E-vliegas en KV-slak behoren tot het werkgebied. Kiwa BMC certificeert
producten onder het KOMO- en NL-BSB merk en geeft in het kader van de CE markering uiteraard ook EG
conformiteitscertificaten en FPC certificaten af.
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