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Datum:  2 december 2019 
Ons kenmerk: 00.145.347 
Behandeld door: S.J. van Etten 
Betreft: Aanvaarding wijzigingsblad BRL 2902 
 
 
Geachte directie, 
 
 
Op 29 oktober 2019 is het wijzigingsblad van de BRL 2902 “geoptimaliseerd hout voor niet-dragende 
toepassingen” aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO.  
 
Met de aanvaarding van het wijzigingsblad zijn eisen aan de opbouw van het geoptimaliseerde hout 
verder gespecificeerd en voor de toepassing in kozijnen aangescherpt. Daarnaast dient bij het merken 
van het geoptimaliseerde hout voor de klasse BGVT de beoogde toepassing te worden vermeld (kozijnen 
en/of ramen en deuren). 
 
Het wijzigingsblad is als bijlage bij dit schrijven gevoegd. Wij verzoeken u om kennis te nemen van de 
inhoud van het wijzigingsblad en daar waar nodig de wijzigingen door te voeren in uw kwaliteitssysteem. 
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij de SKH-controleur die bij uw bedrijf de controles uitvoert.  
 
Wij verzoeken u om voor 29 oktober 2020 de wijzigingen door te voeren en deze door onze controleurs te 
laten beoordelen. Wanneer uw bedrijf heeft aangetoond te voldoen aan deze eisen, zullen wij overgaan 
tot uitgifte van een vernieuwd certificaat. 
 
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, 
SKH 
 
 
Drs. H.J.O. van Doorn 
 

 

geytenbeeks
Getypte tekst
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Algemeen 

Dit wijzigingsblad behoort bij de beoordelingsrichtlijn (BRL) 2902 “Geoptimaliseerd hout voor niet-
dragende toepassingen” d.d. 07-05-2014 en zal door de certificatie instellingen, die hiervoor 
geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben 
met de Stichting KOMO, gehanteerd worden als aanvulling bij de beoordelingsrichtlijn voor de 
behandeling van een aanvraag voor c.q. instandhouding van KOMO productcertificaat. 
Dit wijzigingsblad is: 

• Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH dd. 04-10-2019. 
• Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie dd. 29-10-2019. 

Omschrijving van de wijziging 

In de BRL zijn de eisen ten aanzien van de opbouw van het geoptimaliseerde hout gewijzigd. 
In de BRL dienen de volgende onderdelen te worden gewijzigd: 
 
Vervang de tekst van paragraaf 1.1; Deze beoordelingsrichtlijn vervangt ……geldigheid tot 07-05-2015.   
door de volgende tekst in dit wijzigingsblad: 
Dit wijzigingsblad  is geldig vanaf 29-10-2019 en zal worden toegepast in samenhang met de 
bijbehorende beoordelingsrichtlijn van 07-05-2014. Tot uiterlijk 29-12-2019 mogen KOMO-
productcertificaten worden afgegeven op basis van de beoordelingsrichtlijn excl. wijzigingsblad. De op 
basis van die versie afgegeven KOMO-productcertificaten verliezen in elk geval hun geldigheid op  
29-10-2020. 

 

Algemeen 

In het gehele document vervalt de verwijzing naar de NEN-EN 45011. Deze accreditatienorm is bij 
uitgaven van dit wijzigingsblad niet van toepassing en vervangen door de NEN-EN-ISO/IEC 17065. 
 
Voeg toe aan Hoofdstuk 2 “TERMEN EN DEFINITIES” 

 

2.10 Breedte en hoogte geoptimaliseerd hout  

De definitie van breedte en hoogte van het geoptimaliseerde hout zoals gehanteerd in deze BRL zijn 
hieronder weergegeven. 
 

Kozijn-, raam en deurhout Raam- en deurhout 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vervang par. 4.2.4 “opbouw geoptimaliseerd hout” door de par. in dit wijzigingsblad 
 
4.2.4 Opbouw geoptimaliseerd hout 

 

4.2.4.1 Houten kozijnen  

De lijmvlakken in het geoptimaliseerde hout voor kozijnen mogen alleen evenwijdig aan het glasvlak 
worden toegepast. Een combinatie van lijmvoegen evenwijdig en loodrecht op het glasvak in het 
geoptimaliseerde hout voor kozijnen is niet toegestaan (de (tussen)lamellen van het geoptimaliseerde 
hout mogen niet zijn samengesteld uit meerdere delen) 
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Ongeacht het aantal lamellen dient de opbouw altijd symmetrisch te zijn.  
De buitenste lamellen moeten dezelfde dikte hebben terwijl de binnenste lamel(len) van deze afmeting 
mag/mogen afwijken, mits deze bij toepassing van meerdere binnenlamellen onderling van dezelfde 
dikte zijn.  
 
In afwijking van het voorgaande mag een niet symmetrische opbouw worden toegepast indien voor de 
betreffende opbouw is aangetoond dat aan de eisen voor de duurzaamheid van de lijmverbinding wordt 
voldaan (paragraaf 4.2.5 of 4.3.5 van deze BRL). 
 
Met inachtneming van de onder paragraaf 4.1.1 aangegeven maximum lameldikte dient geoptimaliseerd 
hout voor kozijnen te worden opgebouwd uit drie of meer lamellen. 
    
4.2.4.2 Houten ramen en buitendeuren 

De lijmvlakken in het geoptimaliseerde hout voor ramen en buitendeuren mogen zowel evenwijdig aan 
het glasvlak als loodrecht daarop worden toegepast. De tussenlamellen van geoptimaliseerd hout voor 
ramen en deuren met lijmvlakken evenwijdig aan het glasvak mogen worden samengesteld uit meerder 
delen mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden (zie ook figuur 1) 
 

• Raam- en deurhout tot 120 mm hoog de tussenlamel opgebouwd uit maximaal 2 delen 

• Raam- en deurhout van 120 en hoger de tussenlamel opgebouwd uit maximaal 3 delen 

•  De minimale hoogte van de lamel bedraagt 40 mm 
 

 
 

Figuur 1; eisen aan afmetingen raam- en deurhout en lamelafmeting bij samenstellen van 
middenlamel uit meerdere delen 
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De tussenlamellen van geoptimaliseerd hout voor ramen en deuren met lijmvlakken loodrecht op het 
glasvak mogen niet worden samengesteld uit meerder delen (zie ook figuur 2). 
 
 

 
Figuur 2; geoptimaliseerd hout voor ramen en deuren met lijmvlakken loodrecht op het glasvak   

 
Ongeacht het aantal lamellen dient de opbouw altijd symmetrisch te zijn.  
De buitenste lamellen moeten dezelfde dikte hebben, terwijl de binnenste lamel(len) van deze afmeting 
mag/mogen afwijken mits deze bij toepassing van meerdere binnenlamellen onderling van dezelfde 
dikte zijn.  
 
In afwijking van het voorgaande mag een niet symmetrische opbouw worden toegepast indien voor de 
betreffende opbouw is aangetoond dat aan de eisen voor de duurzaamheid van de lijmverbinding wordt 
voldaan (paragraaf 4.2.5 of 4.3.5 van deze BRL). 
 
Voor toepassing in stijlen en dorpels van buitendeuren en ramen mag geoptimaliseerd hout met de 
lijmvlakken evenwijdig aan het glasvlak tot een maximale breedte van 70 mm worden opgebouwd uit 
twee lamellen mits: 

• Het geoptimaliseerde hout wordt opgebouwd uit lamellen van gelijke dikte. 

•  In het geval van naaldhout het geoptimaliseerde hout wordt samengesteld uit kwartiers (rift) 
gezaagd hout (voor loofhout worden geen eisen gesteld aan de oriëntatie van de groeiringen) 

 

Voeg toe aan Hoofdstuk 10 “MERKEN” 
 
alsmede de informatie:  
 
- de klasse waarin het hout mag worden toegepast (B of BGVT); 
- de toevoeging:  

• KRD; voor geoptimaliseerd hout geschikt voor kozijnen, ramen en deuren 

• RD; voor geoptimaliseerd hout geschikt voor ramen en deuren 
- de productieweek*. 
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Vervang hoofdstuk 13 “LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN” door onderstaande lijst 
 

NEN-EN 5466:2010   Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2010) - Op uiterlijke 
kenmerken gesorteerd Europees naaldhout 

NEN-EN 13183-1: 2002  Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout - Deel 1: 
Bepaling door middel van wegen en drogen in een oven 

NEN-EN 13183-2:2002/C1:2017 Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout - Deel 2: 
Benadering met behulp van een elektrische vochtmeter 

NEN-EN-ISO/IEC 17020 Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het  
 functioneren van verschillende soorten instellingen die  
 keuringen uitvoeren 
NEN-EN-ISO/IEC 17021  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die  
 audits en certificatie van managementsystemen  
 uitvoeren 
NEN-EN-ISO/IEC 17025  Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- 

en  kalibratielaboratoria 
NEN-EN-ISO/IEC 17065 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-

instellingen die certificaten toekennen aan producten, 
processen en diensten 

NEN-EN-ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen 
 
BRL 0605: 2018 Gemodificeerd hout, uitgave SKH 
 
BRL 1704-02: 2012 Gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen, 
 uitgave SKH 
BRL 2339: 2012  Lijmen voor niet-dragende toepassingen, uitgave SKH 
 
SKH Publicatie 97-04 Beoordelingsgrondslag Houtsoorten voor toepassing in 
 timmerwerk; eisen en bepalingsmethoden 
SKH Publicatie 99-05 Goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in houten 
 gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) 
SKH Publicatie 13-02 Goedgekeurde gemodificeerde houtsoorten volgens de  
 BRL 0605 voor de toepassing in houten gevelelementen 
 (kozijnen, ramen en deuren) 
KVT   Kwaliteit van houten gevelelementen 

 
Verwijder BIJLAGE 1 “MODEL KOMO® PRODUCTCERTIFICAAT” 




