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Certificaathouders BRL 0801 
T.a.v. de directie 

 
 
Datum:  9 januari 2020 
Ons kenmerk: 00.146.527 
Behandeld door: S.J. van Etten 
Betreft: Aanvaarding gewijzigde BRL 0801 

 
 
Geachte directie, 
 
Op 31 oktober 2019 is de gewijzigde versie van de BRL 0801 “Houten gevelelementen” aanvaard door de 
KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO.  
 
De aanvaarding van de BRL 0801 is het resultaat van overleg met belanghebbende marktpartijen zoals 
de NBvT waarbij gekeken is naar de marktwensen en de ontwikkelingen op het gebied van wet en 
regelgeving. Dit heeft op hoofdlijn geresulteerd tot de volgende wijzigingen van de BRL: 
 

• Aan de indeling van concepten is concept II+ “Houten gevelelementen in voor- of aflak en 
beglaasd” toegevoegd en zijn de facultatieve uitvoeringsmogelijkheden binnen de verschillende 
concepten beperkt. 

• Houten gevelelementen kunnen worden geleverd volgens de prestatie niveaus; verbouw 
(renovatie) niveau, nieuwbouw niveau of energiezuinig niveau (alleen in concept II+ t/m IV). 

• Houten gevelelementen worden op meer Bouwbesluit artikelen getoetst. Tevens zijn eisen aan 
de montage van houten gevelelementen verder uitgewerkt en zal er o.a. jaarlijks een extra 
inspectie op de bouwplaats worden uitgevoerd. Hiermee is zo goed mogelijk aansluiting gemaakt 
met de nieuwe Wet kwaliteitsboring voor het Bouwen die vanaf 1 januari 2021 van kracht wordt.  

• De eisen aan stelkozijnen, bergingsdeurkozijnen en inpandige woningtoegangsdeurkozijnen zijn 
opgenomen in de BRL. 

 
Verder is de BRL op onderdelen geactualiseerd. Een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke 
verschillen is als bijlage bij dit schrijven gevoegd. 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-controleur die bij uw bedrijf de controles uitvoert. Wij verzoeken u om voor  
30 september 2020 de wijzigingen zoals weergegeven in de verschillenlijst door te voeren.  
 
Onze controleurs zullen u informeren over de verschillenlijst en deze voor 30 september toetsen tijdens 
de komende controles. Wanneer uw bedrijf heeft aangetoond te voldoen aan deze eisen, zullen wij 
overgaan tot uitgifte van een vernieuwd certificaat. 
 
In verband met de extra jaarlijkse inspectie zal er voor de certificaathouders met concept III jaarlijks  
€ 390,-- extra in rekening gebracht worden. Wij verzoeken u om in bijlage 2 van deze brief aan te geven 
welke concepten opgenomen dienen te worden in uw KOMO certificaat en het ingevulde 
opdrachtformulier per direct retour te sturen aan SKH (mail@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, 
SKH 
 
Drs. H.J.O. van Doorn

mailto:mail@skh.nl
https://www.skh.nl/downloads/opdrachtformulier-concepten-binnen-brl-0801-houten-gevelelementen-10-1-2020.pdf


Postbus 159, 6700 AD  WAGENINGEN IBAN: NL42RABO 0121906183 

Nieuwe Kanaal 9f, 6709 PA  WAGENINGEN K.v.K. Arnhem 09190347 

Telefoon: (0317) 45 34 25 E: mail@skh.nl  |  W: skh.nl 

 

 
Zekerheid met meerwaarde Pagina 2 van 9         www.skh.nl 

 

Overzicht wijzigingen BRL 0801 d.d. 31-10-2019 ten opzichte van BRL 0801 d.d. 20-12-2011 inclusief wijzigingsblad d.d. 01-09-2016. 
 

Paragraaf 
nummer 
BRL 0801 
d.d.  
31-10-2019 

Wijziging in BRL 0801 d.d. 31-10-2019  Actie door certificaathouder 

1.2 
Bijlage 4 

In de BRL is concept II+ toegevoegd. De conceptindeling is als volgt: 
Concept I Alleen voorzien van een grondlaksysteem (KOMO®  

attest-met productcertificaat) 
Concept II Alleen voorzien van een voorlaksysteem (KOMO®  

attest-met productcertificaat) 
Concept II+ In voor- of aflak en beglaasd (KOMO® attest-met  

productcertificaat) 
Concept III Afgelakt, beglaasd en montage (KOMO® attest-met  

productcertificaat met procescertificaat deel) 
Concept IV Afgelakt, beglaasd, montage en onderhouden  

(KOMO® attest-met productcertificaat met 
procescertificaat deel) 

Certificaathouders die nu concept I en II hebben en houten 
gevelelementen onder KOMO beglaasd volgens concept II+ willen 
leveren dienen het IKB aan te passen. IKB aanpassen met door eisen 
aan beglazing op te nemen. Na beoordeling door de controleur kan 
concept II+ worden opgenomen in het certificaat. 
 
Bij certificaathouders die nu concept I, II en III (en eventueel IV) 
hebben, wordt in het certificaat automatisch concept II+ opgenomen 
(bij deze certificaathouders zijn de eisen aan beglazen al opgenomen 
in IKB) 

1.2 
1.7.2.1 
5.1 

In de BRL zijn de volgende 3 prestatie niveau’s opgenomen: 
 
• Verbouw (renovatie) niveau. 
• Nieuwbouw niveau.  
• Energiezuinig niveau (alleen in concept II+ t/m IV) 
 
 
Van de onder de geleverde houten gevelelementen dient aan de 
opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden volgens welke van de  
prestatie niveaus de houten gevelelementen 
 
Prestatie niveau “energiezuinig” kan worden geleverd onder concept 
II+, III en IV 

De prestatie niveau’s verbouw en nieuwbouw niveau worden 
automatisch opgenomen in het certificaat van alle certificaathouders. 
 
Prestatie niveau energiezuinig kan worden opgenomen als er door de 
certificaathouder door middel van een (voor)onderzoek is aangetoond 
dat aan de eisen wordt voldaan.   
 
In het IKB dient te worden opgenomen dat op de opdrachtbevestiging 
en/of de door de certificaathouder uitgewerkte (werk)tekeningen van 
de houten gevelelementen het juiste prestatie niveau wordt vermeldt. 
 
Aanpassen van het IKB onder welke concepten het prestatie niveau 
“energiezuinig” kan worden geleverd. 
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1.7.2.2 Op de documenten die betrekking hebben op montage en onderhoud 
in het kader van concept III en IV mag het KOMO® beeld- of 
woordmerk met het bijbehorende nummer van het procescertificaat 
worden aangebracht.  

Aanpassen in het IKB 

4.1.9 
4.1.10 

Voor brandwerende buitenkozijnen met ten minste één beweegbaar 
deel voorzien van glas en hang- en sluitwerk (kozijnen compleet 
afgehangen draaiend deel en beglaasd) waarbij deze brandwerende 
kozijnen zijn vervaardigd onder verantwoordelijkheid van één fabrikant 
of leverancier (concepten II+, III en IV) dienen CE gemarkeerd te 
worden in het kader van de NEN-EN 16034. Zie ook de SKH-mailing 
van 4-11-2019) 

Ter informatie  

4.1.9 
4.1.10 

Brandwerende buitenkozijnen bestaande uit enkel vastglas en/of niet 
belaasde buitenkozijnen (die niet onder de CE markering vallen 
volgens NEN-EN 16034) dienen te worden uitgevoerd volgens het 
bijbehorende testrapport 

IKB aanpassen met de relevante gegevens uit het betreffende 
testrapport 

4.2.5 Een doorgang in een houten gevelelement heeft een vrije breedte van 
ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten minste 2,3 m. Welke 
vrije doorgang aanwezig is, hangt af van de vorm en de afmetingen 
van de deur, de vorm van het kozijn waarin de deur wordt geplaatst en 
de draairichting van de deur. Daarbij is het ook van belang in welke 
stand (onder 90o of 180o) de deur wordt beschouwd. 

Aanpassen in het IKB 

4.4.1 De warmtedoorgangscoëfficiënt (Uw-waarde) van ramen, deuren en 
kozijnen van houten gevelelementen dient afhankelijk van het 
gedeclareerde prestatieniveau te voldoen aan de volgende eisen: 

• Renovatie; Maximaal  2,2 W/m2.K. 

• Bouwbesluit 2012; Maximaal  2,2 W/m2.K en een gemiddelde 
van maximaal 1,65 W/m².K. De warmtedoorgangscoëfficiënt 
van met ramen, deuren en kozijnen gelijk te stellen 
constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies is 
ten hoogste 1,65 W/m².K. 

• Energiezuinig; Maximaal  1,2 W/m2.K en een gemiddelde van 
maximaal 1,0 W/m².K. De warmtedoorgangscoëfficiënt van 
met ramen, deuren en kozijnen gelijk te stellen 
constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies is 
ten hoogste 1,0 W/m².K. 

Aanpassen in het IKB 
Voor het prestatie niveau “energiezuinig” dient te worden aangetoond 
dat aan de eisen wordt voldaan 
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• Rekwerken (met een maximaal oppervlak van 2 m²) boven, 
onder of naast de houten gevelelementen hebben een volgens 
NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 4,5 
m².K/W. De warmte weerstand van het rekwerk mag ten 
minste 3,0 m².K/W bedragen indien op projectniveau van de 
gevel, per gebruiksfunctie, is aangetoond dat aan gemiddeld 
ten minste 4,5 m².K/W wordt voldaan. 

• Roosters als onderdeel van het kozijn (omsloten door 
kozijnstijlen en/of dorpels en/of de spouwlatten aangebracht 
om het kozijn en/of gedeeltelijk aansluitend op het glas) 
worden als onderdeel van het houten gevelelement 
beschouwd en dienen daarmee te voldoen aan de eisen voor 
de warmtedoorgangscoëfficiënt. 

4.4.2 Het luchtverlies van houten gevelelementen dient afhankelijk van het 
gedeclareerde prestatieniveau te voldoen aan de volgende eisen (c-
waarde in dm³/s.m¹.Pa): 

• Renovatie en Bouwbesluit 2012; 0,03 (ten minste klasse 3 
volgens NEN-EN 12207) 

• Energiezuinig; 0,005 

Aanpassen in het IKB 
Voor het prestatie niveau “energiezuinig” dient te worden aangetoond 
dat aan de eisen wordt voldaan 

4.5.1 Deuren op vluchtroutes dienen te voldoen aan de volgende eisen: 

• Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute mag niet 
tegen de vluchtrichting indraaien en een automatisch deur mag 
het vluchten niet belemmeren. 

• Een deur op een vluchtroute kan in de vluchtrichting worden 
geopend door een lichte druk tegen de deur of met een 
ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 of NEN-
EN 1125. 

Aanpassen in het IKB 

4.5.2 Deurkozijnen voor toegang tot een woongebouw dienen te voldoen 
aan de volgende eis: 

• De toegang van een te bouwen woongebouw heeft een 
zelfsluitende deur die van buitenaf niet zonder sleutel kan 
worden geopend. 

Aanpassen in het IKB 

4.1 t/m 4.4 
9.4.3 

In het geval van concept III en IV dient de certificaathouder voor de 
betreffende Bouwbesluit artikelen aan te tonen dat wordt voldaan aan 
de eisen na plaatsing van het houten gevelelement. 

Certificaathouders met concept III en IV dienen het IKB aan te passen 
met een beoordeling op de in de BRL vermelde Bouwbesluit artikelen. 
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5.1 
5.4.11 
5.4.12 
5.4.13 
Bijlage 4 

Met de toevoeging van concept II+ in de BRL zijn de mogelijkheid 
binnen de concepten duidelijk omschreven en de facultatieve 
uitvoeringsmogelijkheden beperkt (zie hiervoor bijlage 4 van de BRL 
0801). Hierbij zijn de volgende aandachtspunten: 

• Concept II+; De houten (onderdelen van) gevelelementen 
minimaal rondom voorzien van een voorlaksysteem toegepast 
conform bijlage 5 en 6 van deze BRL. 

• concept I en II; De beglazing valt  niet onder 
verantwoordelijkheid van de certificaathouder. 

• Bij concept I, II en II+ dient de bescherming op de bouw d.m.v. 
verwerkingsvoorschriften plaats te vinden in samenspraak met 
de opdrachtgever. 

Het IKB dient per concept te worden aangepast naar de mogelijkheden 
zoals weergegeven in bijlage 4 van de BRL 0801. 

5.1 Uitbesteding van het plaatsen van gevelelementen onder concept III 
en IV kan alleen als de betreffende partij aantoonbaar voldoet aan de 
eisen van de BRL 0801. Dit wil zeggen dat uitvoering van de 
werkzaamheden en beheer kwaliteitssysteem door betreffende partij 
apart gecontroleerd dient te worden door certificatie instelling. 

Indien certificaathouders met concept III en/of IV de montage 
werkzaamheden willen uitbesteden dan dient de certificaathouder te 
beoordelen het betreffende bedrijf op de uitvoering van de montage 
wordt gecontroleerd door een certificatie instelling. 

5.2.4 
5.2.7 
1.7.1 

Aan bergingsdeur kozijnen worden de volgende eisen gesteld: 

• De bergingsdeur kozijnen mogen worden uitgevoerd met een 
metalen onderdorpel bevestigd aan de onderzijde van de 
stijlen. De onderzijde van de kozijnverbinding (stijl-metalen 
onderdorpel) bevindt zich dan ten minste 100 mm boven het 
maaiveldniveau.   

• De verlijming van de aansluiting van de stijl op de metalen 
onderdorpel dient dan te voldoen aan de SKH-publicatie 10-
02. 

• Bergingsdeurkozijnen dienen te zijn gemerkt volgens 
paragraaf 1.7.1 

Voor de vervaardiging en levering van bergingsdeur kozijnen dient het 
IKB te worden aangepast 
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5.2.5 
5.2.6 
5.4.3 
5.4.11 

Aan stelkozijnen worden de volgende eisen gesteld: 

• De verbinding van stelkozijnen kan (naast de pen en gat of 
deuvel verbinding zoals is omschreven in de KVT) worden 
uitgevoerd door middel van schroeven.  

• Verlijming van de verbinding van een stelkozijn dient te 
voldoen aan verbindingsklasse A overeenkomstig BRL 0819 
waarbij de verlijming  uitgevoerd dient te  worden met een lijm 
die voldoet aan de BRL 2339 toepassingsklasse “exterieur 
algemeen”. 

• Verlijming van de verbinding van een stelkozijn die aan het 
buitenklimaat wordt blootgesteld dient te voldoen aan ten 
minste verbindingsklasse B waarbij de verbinding dient te 
voldoen aan de BRL 0819.  

• Ter plaatse van verbindingen van stelkozijnen is een 
ongelijkheid tussen in één vlak liggende onderdelen van 
maximaal 0,5 mm toegestaan. 

• De breedte- en hoogtematen van stelkozijnen mogen een 
afwijking hebben van +/-1 mm vermeerderd met 0,5 mm/m1 of 
gedeelte daarvan 

• De minimale dikte van het hout voor stelkozijnen bedraagt, ter 
plaatse van de verankering, 45 mm 

• Triplex voor de toepassing van stelkozijnen dient te voldoen an 
minimaal klasse 3 van de BRL 1705 

• Stelkozijnen dienen rondom voorzien te zijn van een 
grondlaksysteem toegepast conform bijlage 5 van deze BRL. 

Voor de vervaardiging van stelkozijnen dient het IKB te worden 
aangepast 

5.2.7 
5.4.5 
1.7.1 

Aan kozijnen met een inpandige woning toegangsdeur worden de 
volgende eisen gesteld: 

• Deuren voor de toepassing als inpandige woningtoegangsdeur 
dienen te voldoen aan de BRL 0803 of de BRL 2211. 

• Inpandige woningtoegangsdeuren (geplaatst in een kozijn) 
dienen te voldoen aan de volgende eisen zoals vermeldt in 
deze BRL met betrekking tot het bouwbesluit: 

o Inbraakwerendheid, paragraaf 4.1.11. 
o Brandoverslag paragraaf 4.1.9 en 4.1.10 (indien van 

toepassing) 

Voor de vervaardiging en levering van inpandige woning 
toegangsdeuren dient het IKB te worden aangepast. Inpandige woning 
toegangsdeuren dienen apart te worden opgenomen in het KOMO 
attest-met-productcertificaat waarbij vooraf aangetoond dient te 
worden dat aan de prestatie eisen wordt voldaan 
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o Bereikbaarheid, paragraaf 4.3.2. 
o Thermische isolatie, paragraaf 4.4.1. (indien van 

toepassing) 
o Luchtvolumestroom, paragraaf 4.4.2. (indien van 

toepassing) 
 
 

• Bij inpandige woningtoegangsdeuren mag de laagreliëfdorpel 
en/of laag gelegen houten onderdorpel worden vervangen voor 
een tijdelijke voorziening die zorgt voor een vormvast kader. 

• kozijnen met een inpandige woning toegangsdeur dienen te 
zijn gemerkt volgens paragraaf 1.7.1 

5.2.8 De minimale dikte van een spouwlat bedraagt 27 x 44 mm voor 
montage tegen een houten binnenspouwblad. De minimale dikte van 
de spouwlat bedraagt 38 mm voor montage tegen een 
binnenspouwblad van andere materialen. 

Aanpassen in het IKB 

5.4.4 In aanvulling op de BRL 0812 zijn glaslatten vervaardigd van een 
houtsoort met duurzaamheidklasse 1 t/m 4 voor binnenbelazing in 
concept II+ t/m IV toegestaan. 

Certificaathouders concept III en IV kunnen dit aanpassen in het IKB 

5.4.9 Infrezingen, ten behoeve van de montage van hang- en sluitwerk, 
dienen voor de prestatieniveaus nieuwbouw en energiezuinig plaats te 
vinden in de fabriek 

Aanpassen in het IKB 

5.4.10 Kleine onregelmatigheden in hout dienen te worden gevuld met een 
reparatie- of vulmiddel dat voldoet aan de eisen zoals vermeld in BRL 
0807 

Aanpassen in het IKB en beoordelen of het toegepaste reparatiemiddel 
voldoet aan de BRL 0807. 
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6.1 
6.2 
9.4.3 
 

Aan het monteren van houten gevelelementen worden de volgende 
eisen gesteld: 

• De montage dient te voldoen aan de eisen zoals omschreven 
in paragraaf 6.1 

• Bij ieder project dienen controles uit te worden uitgevoerd op 
de bouwplaats tijdens de montage van de houten 
gevelelementen. Deze controles dienen (indien van 
toepassing) de volgende onderdelen te omvatten: 

o Verankering van de houten gevelelementen 
o Vloerafscheiding (aanwezigheid, hoogte, openingen 

en overklauterbaarheid) 
o Bouwkundige aansluiting in het kader van de prestatie 

brandwerendheid 
o De inbraakwerendheid van de houten gevelelementen 

in relatie tot de bereikbaarheid  
o De uitvoering en aanwezigheid van dichtingen (water 

en lucht) in het kader van wering van vocht, 
luchtvolumestroom en geluid. 

o De aanwezigheid van openingen  
o De vrije doorgang en hoogteverschillen bij 

woningtoegangsdeuren 
o Reparaties en herstel van de afwerking van houten 

gevelelementen 
o De beschermende maatregelen van de houten 

gevelelementen tijdens de bouwfase.  

• Een opleverdossier dat voldoet aan paragraaf 6.2 aan de 
opdrachtgever te overhandigen.  

Certificaathouders concept III en IV dienen de eisen zoals omschreven 
in hoofdstuk 4 (zie eerder vermelde wijziging) en paragraaf 6.1 op te 
nemen in het IKB, bij montage van de houten gevelelementen er op 
toe te zien dat aan deze eisen wordt voldaan overeenkomstig 
paragraaf 9.4.3 en een opleverdossier voor te bereiden zoals 
omschreven in paragraaf 6.2 

7.5 Indien houten geveltimmerwerk in folie wordt verpakt geldt als 
voorwaarde dat er een zodanige ruimte aanwezig moet zijn dat 
natuurlijke droging van het timmerwerk mogelijk is. 

Aanpassen in het IKB 
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8.1 Aan de verwerkingsvoorschriften zijn de volgende aanvullende eisen 
gesteld: 

• plaatsen van houten gevelelementen tegen bouwkundig kader 
met daarin voorschriften ten aanzien van de verankering aan 
het bouwkundig kader met betrekking tot  het aantal, afmeting 
en plaats van de ankers en de bijbehorende constructieve 
berekening; 

• de in paragraaf 6.1 vermelde grenswaarden voor de montage 
van de houten gevelelementen als toepassingvoorwaarden 
worden omschreven,  

• de toepassingsvoorwaarden dat bij plaatsing van de houten 
gevelelementen er voldaan dient te worden aan de 
Bouwbesluit eisen met betrekking tot: 

o afscheiding (aanwezigheid) volgens BB art. 2.17 
o vloerafscheiding (hoogte) volgens BB art. 2.18 
o openingen volgens BB art. 2.19 
o vloerafscheiding volgens BB art. 2.20 

Aanpassen van het verwerkingsvoorschrift 

8.2 Voor concept IV moeten gebruiksvoorschriften meegeleverd worden. Certificaathouders concept IV dienen een gebruiksvoorschrift op te 
stellen 

9.3 In het geval van concept III en IV dient voor de montage van de houten 
gevelelementen op de bouwplaats per project een 
kwaliteitsfunctionaris te worden aangesteld die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering en het beheer van het kwaliteitssysteem op de 
bouwplaats. 

Aanpassen in het IKB 

10.2.2.2 Certificaathouders die houten gevelelementen plaatsen onder concept 
III en/of IV worden 3x per jaar gecontroleerd in de timmerfabriek en 2x 
per jaar gecontroleerd op de bouwplaats  

Ter informatie 
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Bijlage 2 
Opdrachtformulier concepten binnen BRL 0801 Houten gevelelementen      
 

Certificaathouder: ............................................................................................................ 

Certificaatnummer: .......................................................................................................... 

Adres: .............................................................................................................................. 

Productieplaats: ............................................................................................................... 

Contactpersoon: .............................................................................................................. 

Telefoonnummer: ............................................................................................................ 

E-mail:  ............................................................................................................................ 

 
Wilt u hieronder aangeven welke concepten u wilt in uw certificaat Houten gevelelementen  

 Concept I Alleen voorzien van een grondlaksysteem (KOMO® attest-met 
productcertificaat) 

 Concept II Alleen voorzien van een voorlaksysteem (KOMO® attest-met 
productcertificaat) 

 Concept II+ In voor- of aflak en beglaasd (KOMO® attest-met productcertificaat). 
Opmerking: om in aanmerking te komen voor concept II+ in het KOMO certificaat: 

o Dienen certificaathouders met alleen concept I en II in het huidige KOMO 
certificaat aan te tonen dat het IKB is aangepast en geïmplementeerd ten 
aanzien van de uitvoering van beglazing. 

o Voor certificaathouders met concept III in het huidige KOMO certificaat is 
geen aanvulling in het IKB ten aanzien van beglazing noodzakelijk.  

 Concept III Afgelakt, beglaasd en montage (KOMO® attest-met productcertificaat met 
procescertificaat deel). De certificaathouder verklaard hierbij akkoord te gaan met 
een verhoging van de jaarlijkse kosten van € 390,= (excl. BTW en excl. indexatie), in 
verband met de jaarlijkse extra inspectie op de bouwplaats zoals vereist in de nieuwe 
BRL 0801.   

 Concept IV Afgelakt, beglaasd, montage en onderhouden (KOMO® attest-met 
productcertificaat met procescertificaat deel) 
 

 
 
 

Handtekening opdrachtgever  
 
 
 
 
Dit formulier mailen naar mail@skh.nl 
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