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Geachte directie, 

  

 

 Op 24 mei 2018 is een herziende versie van de BRL 1701 “Gelijmd gelamineerd hout” 

aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO.  

 Met de aanvaarding is de BRL op onderdelen geactualiseerd en zijn de eisen aan gelijmd 

gelamineerd hout aangepast.  

  

 Ten aanzien van de producteisen (hoofdstuk 5) zijn de volgende wijzigingen belangrijk: 

- Al het gelijmd gelamineerd hout van naaldhout dient te voldoen aan  

NEN-EN 14080; 

- De productie van gelijmd gelamineerd hout van loofhout dient te voldoen aan 

Annex-I van NEN-EN 14080; 

- Lamellen dienen op sterkte gesorteerd te worden conform NEN-EN 14081-1; 

- De bepalingswijze van de sterkteklasse van het gelijmd gelamineerd loofhout is 

gewijzigd, zie details hierover onder paragraaf 5.3.3.2 van de BRL; 

- Er zijn nu 3 verschillende afwerkklassen welke opnieuw gedefinieerd zijn. De eisen 

van de afwerkklassen sluiten aan bij het “BS-Holz-Merkblatt” van januari 2016 en 

zijn weergegeven in tabel 3 van de BRL; 

- Indien elementen onder een bepaalde hoek (schuin) geplaatst worden dienen 

deze te worden afgedekt, zie details hierover onder paragraaf 5.5.2 van de BRL. 

   

 Ten aanzien van de verwerkingsvoorschriften (hoofdstuk 6) zijn de volgende wijzigingen 

belangrijk: 

- Bij aflevering van gelijmd gelamineerd hout dienen verwerkingsvoorschriften te 

worden meegeleverd; 

- Bij gelijmd gelamineerd hout bestemd voor de “handel” (certificaat type 1) hebben 

deze ten minste betrekking op transport en opslag, waarbij minimale eisen 

gegeven worden onder paragraaf 6.1.1 van de BRL; 

  



 

 

- Bij gelijmd gelamineerd hout bestemd voor specifieke toepassingen (certificaat 

type 2) hebben deze naast transport en opslag (par. 6..1.1) ook betrekking op 

montage op de bouwplaats, bewerkingen op de bouwplaats en afwerklagen, 

waarbij minimale eisen gegeven worden onder paragraaf 6.1.2, 6.1.3 en 6.1.4 van 

de BRL; 

- Bij toepassing in klimaatklasse III (onbeschut buiten) hebben deze naast 

voorgaande punten betrekking op voorzieningen van de zwaarst belaste zijden, 

verbindingen, afwerklagen en onderhoud, waarbij minimale eisen gegeven worden 

onder paragraaf 6.2 van de BRL. 

 

 Ten aanzien van de eisen aan het kwaliteitssysteem (hoofdstuk 7) zijn de volgende 

wijzigingen belangrijk: 

- De kleine vingerlassen in gelijmd gelamineerd loofhout dienen gecontroleerd te 

worden conform Annex E van NEN-EN 14080; 

- De kwaliteit lijmverbinding in gelijmd gelamineerd loofhout dienen gecontroleerd te 

worden conform Annex C, D en I.5.8 van NEN-EN 14080; 

- De grote vingerlassen in gelijmd gelamineerd loofhout dienen gecontroleerd te 

worden conform Annex I.6.6 van NEN-EN 14080; 

  

 Wij verzoeken u om kennis te nemen van deze verschillen en daar waar nodig deze door 

te voeren in uw kwaliteitssysteem. Indien u vragen heeft kunt u terecht bij de SKH-

projectleider Peter de Graauw.  

  

De overgangsperiode tussen de oude en de nieuwe BRL is gesteld op 1 jaar en loopt af op 

24-5-2019. Vanaf deze datum dient al het onder KOMO geleverde gelijmd gelamineerd 

hout aan de nieuwe BRL te voldoen. Tijdens de overgangsperiode zullen de SKH 

controleurs beoordelen of u in staat bent om conform de nieuwe BRL te werken en te 

leveren, dit zal samenvallen met de gebruikelijke halfjaarlijkse KOMO controles.   

 

a) Voor het gelijmd gelamineerd naaldhout dat u onder het KOMO certificaat 

produceert ontvangen wij graag alle bijbehorende prestatieverklaringen.  

b) Voor het gelijmd gelamineerde loofhout ontvangen wij graag per houtsoort en 

sterkteklasse, de onderbouwing dat aan de gestelde eisen voldaan wordt.  

c) Indien u onder de nieuwe BRL een certificaat “Type 2” wenst dan ontvangen wij 

graag alle constructie berekeningen van een project ter beoordeling. 

 

Om er zeker van te zijn dat u op 24-5-2019 over een nieuw KOMO certificaat kan 

beschikken dient u tijdig (uiterlijk 24-3-2019) bovengenoemde documenten (a, b, c) ter 

beoordeling bij SKH aan te bieden. Dit kan tijdens de halfjaarlijkse controles, op afspraak 

of u stuurt alle documentatie op naar p.degraauw@skh.nl.  

 

 Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u deze 

informatie aan de hiertoe binnen uw organisatie aangewezen medewerkers door te geven. 

 

 Met vriendelijke groet, 

  

 

 

 Drs. H.J.O. van Doorn 
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