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ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE  
 
Deze publicatie is van toepassing op een aantal typen panlatten die wordt toegepast bij 
certificaathouders die hun producten vervaardigen op basis van BRL’s 0101, 0103, 0903, 0904, 
1513 en 9021. 
Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de organisaties Het Hellende dak, 
IKOB-BKB B.V., Prodak, SKD, VHSB, VVNH en een aantal leveranciers van zowel hout als 
dakpannen die KOMO® certificaathouder zijn.
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1 INLEIDING 
In de Kwaliteitseisen voor hout ( KVH 2000)  zijn kwaliteitseisen opgesteld die voor de 
toepassing panlatten niet bruikbaar zijn. Tevens worden er in de handel ook 
internationale kwaliteitsklassen gebruikt. Door het opstellen van deze publicatie is 
getracht de houtkwaliteit te omschrijven waaraan panlatten moeten voldoen. 
In deze publicatie zijn de kwaliteitseisen en de nader te stellen eisen opgenomen, die 
gehanteerd kunnen worden bij het sorteren van deze panlatten.  
Deze publicatie moet duidelijkheid brengen over de kwaliteit van de panlat. Dit betekent 
dat de gebruiker een veiliger en beter product ontvangt en de leverancier een betere 
panlat kan leveren, omdat hij nu weet aan welke eisen deze moet voldoen. 

 
 

2 AFMETINGEN 
De minimale afmetingen van de panlatten zijn afhankelijk van de hart op hart afstand van 
sporen of ribben. In tabel 1 zijn de minimale afmetingen opgenomen. Voor  afmetingen 
anders dan in deze tabel opgenomen, gelden dezelfde kwaliteitseisen. 

 
Tabel 1: Afmetingen panlatten in relatie tot hart op hart afstand sporen of ribben 
 
 h.o.h 
afstand 

330mm ≤ 350mm tot 
400mm 

≤ 480mm ≤ 520mm ≤ 620mm tot 
650mm 

Dikte Breedte 
21 mm ≥ 32mmE ≥ 36mm ≥ 36mm ≥ 36mm ≥ 40mm ≥ 40mm ≥ 48mm 
24 mm     ≥ 36mm ≥ 38mm ≥ 38mm 
28 mm  ≥ 34mmB   ≥ 34mmD  ≥ 34mm 
31 mm      ≥ 52mmB ≥ 52mmB 

48 mm     ≥ 63mmC  ≥ 63mmA 

A = t.b.v. golfplaten 
B = t.b.v. natuursteenleien 
C = t.b.v. golfplaten en vezelcementplaten met een spoorafstand ≥ 510 mm 
D = t.b.v. leien van vezelcement met een ribafstand ≥ 500 mm. (Voor Zwitserse leien 
dienen de minimale afmetingen van de panlat 26 x 52 mm te zijn) 
E = t.b.v. betonpannen en keramische dakpannen c.q. leipannen 
 
De hierboven aangeven afmetingen zijn maten die gekalibreerd zijn op dikte. 
 
Advies: In geval van dubbele vernageling of dubbel nieten dan dient een minimale 
breedte van 48 mm te worden gehanteerd. 
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3 KWALITEITSEISEN 
 
In deze paragraaf zijn twee tabellen opgenomen. Tabel 2 is opgesteld voor panlatten 
(panlat400) die gebruikt mogen worden voor een maximale spoor- of ribafstand van 400 
mm hart op hart. Tabel 3 is opgesteld voor panlatten (panlat650) die gebruikt mogen 
worden voor een maximale spoor- of ribafstand van 650 mm hart op hart. Panlatten 
dienen gesorteerd te worden uit Europees vuren (Picea abies.). 
 
 
Tabel 2: Kwaliteitseisen voor panlatten (panlat400) in combinatie met een spoor- of 

ribafstand van max. 400 mm 
Boordergangen Niet toegestaan 
Aantasting door insecten Niet toegestaan 
Drukbreuk Niet toegestaan 
Reactiehout  Max. 2/5 van de breedte 
Groeiringbreedte   Max. 6 mm 
Hart toegestaan 
Kwasten kwastgrootte Ter plaatse van de kwast moet 

min. 19 mm foutvrij hout(1) 
aanwezig zijn, terwijl de kwast 
niet groter mag zijn dan ½ van 
de breedte van het hout 

 ribkwasten* Max. 2/5 v/d breedte en max. ½ 
van de dikte  

 losse kwasten Max. 10 mm 
 vaste kwasten  ≤ 10 

mm 
geen eis 

 schietkwasten*** alleen toegestaan indien: 
max. ½ van de dikte van de 
panlat en max. 2/3 v/d breedte 
of in combinatie met 
aanwezigheid van hart in de 
panlat 

 pijpkwasten ** Max. 1/5 van de dikte 
 onderlinge afstand 

kwasten 
Tussenafstand min. 3 x 
diameter grootste kwast 

Kwastgroepen bestaande uit kwasten ≤ 10 mm Toegestaan 
Schimmelaantasting bruin tot rood Niet toelaatbaar 
 blauw tot grijs Max. 5% v/h oppervlak 
 wit tot geel  Niet toegestaan 
Wan toelaatbaar op 1 ribbe,  0.2 x houtbreedte resp.- dikte 

over gehele lengte  
Vervormingen per  gebogen 16 mm 
2 m (max.) krom 8  mm 

(1) =  het aandeel hout zonder kwasten. Bij een afmeting van 21 mm x 34 mm is de 
kwastgrootte maximaal 15 mm, daar het aandeel foutvrij hout 19mm moet zijn. Het 
omslagpunt ligt bij een breedte van 38mm of groter. In dat geval mag een kwast niet 
meer dan de ½ van de breedte zijn.  
* } 
** } zie pagina 8 
*** } 
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Tabel 3: Kwaliteitseisen voor panlatten (panlat650) in combinatie met een spoor- en 
ribafstand tussen de  400 en 650 mm 

Boordergangen Niet toegestaan 
Aantasting door insecten Niet toegestaan 
Drukbreuk Niet toegestaan 
Reactiehout  Max. 2/5 van de breedte 
Groeiringbreedte   Max. 6 mm 
Hart Toegestaan 
Kwasten kwastgrootte Ter plaatse van de kwast moet 

min. 24 mm foutvrij hout(1) 
aanwezig zijn, terwijl de kwast 
niet groter mag zijn dan ½ van 
de breedte van het hout 

 ribkwasten* Max. 2/5 v/d breedte en max. ½ 
van de dikte 

 losse kwasten Max. 10 mm 
 vaste kwasten  ≤ 10 

mm 
Geen eis 

 schietkwasten*** Alleen toegestaan indien: 
max. ½ van de dikte van de 
panlat en max. 2/3 v/d breedte 
of in combinatie met 
aanwezigheid van hart in de 
panlat 

 pijpkwasten ** Max. 1/5 van de dikte 
 onderlinge afstand 

kwasten 
Tussenafstand min. 3 x 
diameter grootste kwast 

Kwastgroepen bestaande uit kwasten ≤ 10 mm Toegestaan 
Schimmelaantasting bruin tot rood Niet toelaatbaar 
 blauw tot grijs Max. 5% v/h oppervlak 
 wit tot geel  Niet toegestaan 
Wan toelaatbaar op 1 ribbe,  0.2 x houtbreedte resp.- dikte 

over gehele lengte. 
Vervormingen per  gebogen 16 mm 
2 m (max.) krom 8  mm 

(1) =  het aandeel hout zonder kwasten. Bij een afmeting van 21 mm x 40 mm is de 
kwastgrootte maximaal 16 mm, daar het aandeel foutvrij hout 24 mm moet zijn. Het 
omslagpunt ligt bij een breedte van 48 mm of groter. In dat geval mag een kwast niet 
meer dan de ½ van de breedte zijn. 

 
* } 
** } zie pagina 8 
*** } 
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Ter verduidelijking van een aantal begrippen in de hierboven genoemde kwaliteitsklasse 
is gebruik gemaakt van de volgende afbeeldingen: 
 
 *=  Ribwast is een kwast die voorkomt op de snijlijn van kant en vlakzijde en 

wordt op het brede vlak gemeten. Een ribbe is de snijlijn van twee elkaar 
rakende vlakken. (NEN-EN 844) 

 
 

 

ribbe

 
Afbeelding 1: “ribkwast” en tevens als pijpkwast in het brede vlak  
 

**=  Onder pijpkwasten wordt ook verstaan kwasten die over de gehele dikte 
aanwezig zijn. (NEN-EN 844) 

 
 

    
 
  Afbeelding 2: “pijpkwast” 
 
 
***=  Schietkwast in combinatie met zichtbare aanwezigheid van hart.  
 
 
 

 

Max. 2/3 van de breedte of 
in combinatie met hart 

Max. ½ van dikte  

 
Afbeelding 3: “schietkwast” 
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4 NADERE EISEN 
 
4.1 Maattolerantie 

Ten aanzien van de maattolerantie gelden voor de gekalibreerde panlat de volgende 
maatafwijkingen t.o.v. nominale kalibratiemaat: 
 
Tabel 4: Maattoleranties individueel (bij een vochtgehalte tussen 17% en 21%) 
( NEN 5466) 
Dikte (waar ook gemeten) -1 en + 3mm 
Breedte (waar ook gemeten) -2 en + 4mm 

 
Tabel 5: Maattoleranties gemiddeld (bij een vochtgehalte tussen 17% en 21%) 
( NEN 5466) 
Dikte (waar ook gemeten) -0 en + 0,5mm 
Breedte (waar ook gemeten) -0 en + 0,5mm 

 

4.2 Vochtgehalte 
Het vochtgehalte van de panlat mag maximaal 21% (m/m) zijn op het moment van 
levering door de leverancier. 
 

4.3 Overige onderwerpen 
 
Voor overige onderwerpen die niet zijn genoemd wordt verwezen naar NEN 5466, 
kwaliteitsklasse C. Voor de betekenis van voorkomende begrippen als mede het meten 
van onvolkomenheden wordt verwezen naar  NEN 5461. 
 

5 CONTROLES 
Op basis van een steekproef conform de eisen in NEN 5461 kan een controle uitgevoerd 
worden bij zowel binnenkomst als bij aflevering van de partij. Bij aflevering door de 
houthandel wordt ten aanzien van de houtkwaliteit een AQL 6.5 ( NEN 5461) gehanteerd 
hetgeen betekent dat de laatste selectie door de verwerker moet worden uitgevoerd. Dit 
tenzij anders overeengekomen, in dat geval dient dan dus 100% te voldoen aan de 
gestelde eisen. 
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6 LIJST VAN GEBRUIKTE DOCUMENTEN 
NEN 5461 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en 

rondhout - Algemeen gedeelte, 2e druk, maart 1999.  
NEN 5466  Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Houtsoorten Europees 

vuren, Europees grenen en Europees lariks, 2e druk, juli 1999  
(+ wijzigingsblad A1:2000).  

NEN-EN 844 Termen en definities voor rondhout en gezaagd hout. 
BRL 0101 Houtachtige dakconstructies, uitgave SKH. 
BRL 0103 Geprefabriceerde houtachtige dakkapellen, uitgave SKH. 
BRL 0903 Modulaire bouwsysteem-units, uitgave SKH 
BRL 0904 Houtskeletbouw, uitgave SKH. 
BRL 1513 Dakdekken hellende daken 

 BRL 2301  Naaldhout, uitgave SKH. 
BRL 9021  Houten bergingen, uitgave SKH 
PBL 0179 Ontwerp- en Uitvoeringsrichtlijn voor dakbedekkingconstructies 

met betonpannen. 
PBL0180 Ontwerp- en Uitvoeringsrichtlijn voor dakbedekkingconstructies 

met keramische pannen. 
PBL0229 Ontwerp- en Uitvoeringsrichtlijn voor dakbedekkingconstructies 

met leien van vezelcement. 
PBL0345 Ontwerp- en Uitvoeringsrichtlijn voor dakbedekkingconstructies 

met met geprofileerde vezelcementplaten en hulpstukken. 
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