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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

De in deze beoordelingsgrondslag opgenomen eisen worden door SKH gehanteerd bij de beoordeling 
van een aanvraag en de instandhouding van een SKH-persoonscertificaat en/of SKH-procescertificaat 
voor de montage van daglichtsystemen in daken.  
 
In het SKH-persoonscertificaat deel van deze richtlijn zijn de eisen opgenomen die worden gesteld aan 
de inhoud van de opleiding die gevolgd dient te worden voor de aanvraag en de instandhouding van het 
persoonscertificaat. In het kader van persoonscertificatie vindt er door SKH geen controle plaats op de 
uitgevoerde werkzaamheden op de bouwplaats. De verklaring afgegeven in kader van 
persoonscertificatie heeft dan ook betrekking op de kennis en kunde van de houder van de verklaring en 
niet op de daadwerkelijke prestaties van de gemonteerde daglichtsystemen in de praktijk. 
 
In het SKH-procescertificaat deel van deze richtlijn zijn de eisen opgenomen die worden gesteld aan de 
montage van daglichtsystemen met als doel om vast te stellen of de aanvrager in staat is om middels zijn 
interne kwaliteitsbewaking en de inrichting van zijn realisatieproces de prestaties, in relatie tot het 
Bouwbesluit en privaatrechtelijke eisen in deze BGS, van het eindresultaat te waarborgen 

1.2 Toepassingsgebied 

Deze beoordelingsgrondslag heeft betrekking op de persoons- en/of procescertificatie voor de montage 
van daglichtsystemen in daken. In het kader van deze richtlijn wordt onder daglichtsystemen verstaan: 

• Dakramen voor hellende daken met een hellingshoek ten minste 15°  
• Lichttunnels  in hellende en platte daken 

1.3 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen 

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsgrondslag kan de aanvrager, in het 
kader van externe controle, rapporten van conformiteit beoordelende instellingen overleggen om aan te 
tonen dat aan de eisen van deze beoordelingsgrondslag wordt voldaan. Er zal moeten worden 
aangetoond dat deze rapporten zijn opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp 
voldoet aan de betreffende accreditatienorm die van toepassing is, te weten: 

• NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen 

• NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor certificatie instellingen die management systemen certificeren 

• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 

• NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie instellingen die ‘producten’ certificeren 
 
Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor het 
betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een 
andere accreditatieinstelling. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal SKH zelf 
beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

1.4 Af te geven certificaat 

Op basis van deze beoordelingsgrondslag worden SKH persoons- en/of procescertificaten afgegeven. De 
uitspraken in deze certificaten zijn gebaseerd op:  
 

• Voor persoonscertificatie, de hoofdstukken 4 en 6 van deze beoordelingsgrondslag; 

• Voor procescertificatie, de hoofdstukken 5, 6 en 7 van deze beoordelingsgrondslag. 
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2 TERMEN EN DEFINITIES 
Dakelementen Gesloten "sandwichachtige" prefab dakdelen (onder- én bovenbeplating 
 met volvlaks verlijmde stijve isolatieplaten, al dan niet met houten ribben). 
 
Daksegmenten "Doosvormige" (prefab) dakdelen (onderbeplating met houten ribben 
 waartussen flexibele isolatiematerialen en een waterkerende 
 dampdoorlatende/dampopen folie op de "open" zijde, dan wel een 
 bovenbeplating). 
 
Enkelschalige dakelementen Dakelementen bestaande uit een (houtachtige) onderplaat met 
 daarop houten ribben en hardschuim isolatie tussen de ribben. 
 
Dakbeschot  Een laag planken of plaatmateriaal aangebracht op gordingen of sporen 
 waarop de dakbedekking is aangebracht zonder de aanwezigheid van een 
 waterkerende dampdoorlatende/dampopen folie (in een later stadium kan 
 vanuit de binnenzijde na-isolatie zijn aangebracht). 
 
Stalen sandwich elementen Geprofileerde sandwich dakplaten voorzien van een metalen onder- en 
 bovenbekleding met daartussen een isolatielaag van PU of EPS. 
 
Dakramen Dakvenster bestaande uit kozijn met raam in het dakvlak van een hellend 
 dak met een hellingshoek ten minste 15°. 
 
Lichttunnel  Klein dakvenster in het dakvlak van hellende daken waarmee invallend 
 licht via een reflecterende buis in de woning wordt gebracht.  
 
Daglichtsystemen Verschillende type dakvensters (dakramen, lichttunnels, etc.) in het 
 hellende dak die als doel hebben het in de woning brengen van daglicht. 
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3 PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN HET CERTIFICAAT  

3.1 Aanvraag 

De aanvrager doet een verzoek tot het verkrijgen van een SKH-persoons- en/of -procescertificaat voor de 
montage van daglichtsystemen in daken. De aanvrager ontvangt een SKH-certificatie overeenkomst met 
daarin de voorwaarden voor certificatie. Voor certificatie dient SKH de certificatieovereenkomst voor 
akkoord retour te ontvangen. 

3.2 Voorwaarde voor afgifte van het SKH-persoonscertificaat 

De aanvrager volgt een opleiding die voldoet aan de uitgangspunten zoals omschreven in paragraaf 4.1 
van deze richtlijn en sluit deze opleiding af met een examen. Indien de aanvrager de opleiding met goed 
gevolg heeft afgerond wordt het SKH-persoonscertificaat verstrekt met bijbehorende persoonlijke pas.  
Na afgifte van de verklaring zijn de voorwaarden van kracht zoals omschreven in hoofdstuk 4 van deze 
richtlijn. 

3.3 Voorwaarde voor afgifte van het SKH-procescertificaat 

3.3.1 Toelatingsonderzoek 

Ten behoeve van het verkrijgen van het procescertificaat voert SKH een toelatingsonderzoek uit. SKH 
dient hierbij vast te stellen dat de aanvrager in staat is om bij voortduring het realisatieproces en het 
eindresultaat daarvan te waarborgen, zodanig dat voldaan wordt aan de in deze beoordelingsgrondslag 
gestelde eisen. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 
o Beoordeling van de interne kwaliteitsbewaking van de aanvrager waarbij nagegaan wordt of deze 

voldoet aan de in hoofdstuk 7 van deze beoordelingsgrondslag opgenomen eisen; 
o Controle van het realisatieproces waarbij nagegaan wordt of het proces voldoet aan de in  

hoofdstuk 5 van deze beoordelingsgrondslag opgenomen eisen. 
Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten t.a.v. het realisatieproces en/of 
interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten voldoen aan de eisen in deze 
beoordelingsgrondslag. 

3.3.2 Externe kwaliteitszorg 

Na de afgifte van het procescertificaat wordt door SKH controle uitgeoefend zoals vermeld in hoofdstuk 
10 van deze beoordelingsgrondslag. 
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4 CERTIFICATIE EISEN VOOR PERSOONSCERTIFCATIE 

4.1 Eisen met betrekking tot verlenen van het SKH-persoonscertificaat 

De aanvrager dient een door SKH erkende opleiding te hebben gevolgd en het bijbehorende examen met 
goed gevolg te hebben afgelegd. 

4.1.1 Erkenning opleiding 

Voor erkenning van de opleiding als deel van het certificeringproces geldt dat de verstrekker van de 
opleiding  aantoonbaar moet maken dat niveau, omvang en inhoud van de opleiding minimaal voldoen 
aan de in deze beoordelingsgrondslag gestelde voorwaarden. Hiervoor dient door de verstrekker van de 
opleiding al het lesmateriaal ten behoeve van de opleiding aan SKH ter beschikking te worden gesteld. 
Tevens dient de opleiding ten minste één maal initieel en vervolgens om de vijf jaar in het bijzijn van SKH 
te worden gegeven waarbij getoetst wordt of alle relevante aspecten zoals vermeld in paragraaf 4.1.1.1 
volledig en naar juistheid worden behandeld. Indien de opleiding door meerdere cursusleiders wisselend 
wordt gegeven zal per cursusleider deze toetsing door SKH plaatsvinden. Opleidingen waarvan SKH 
heeft vastgesteld dat aan de gestelde vereisten wordt voldaan worden door SKH als erkend aangemerkt. 

4.1.1.1 Inhoud 

De opleiding dient ten minste onderstaande onderwerpen te behandelen. 
 
Theorie deel 

• Wet- en regelgeving die van toepassing zijn voor de plaatsing van daglichtsystemen zoals: 
o De artikelen uit het Bouwbesluit die betrekking hebben op de montage van daglichtsystemen 

waarbij een vertaling wordt gemaakt van de inhoud van het Bouwbesluit artikel naar de 
toepassing in de praktijk; 

o Eisen voor het plaatsen van een daglichtsysteem in het kader van de omgevingsvergunning; 
o Gevolgen wijziging gebruik van ruimten (de plaatsing van een daglichtsysteem heeft soms 

als doel het wijzigen van de functie van de betreffende ruimte);   
o Veranderende of toekomstige wetgeving die van invloed is op de verantwoordelijkheden van 

de monteur van daglichtsystemen (zoals de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen) of op 
de wijze van het inbouwen van het daglichtsysteem (toekomstige aanpassingen in het 
Bouwbesluit). 

• Montage voorschriften in het kader van een juiste montage van de daglichtsystemen. 
o Toepassing van de juiste materialen op de juiste plaats in het kader van de te leveren 

prestaties om te voldoen aan de bouwregelgeving. Hierbij aandacht voor het realiseren van 
een juiste aansluiting op het dak zoals plaatsing van de waterdichting, luchtdichting, isolatie, 
folies, etc.  

o Verschillende daksystemen en de gevolgen voor de aansluiting van het daglichtsysteem. 
o (aanvullende)Voorzieningen en/of aanpassingen aan de dakconstructie voor het juist 

monteren van het daglichtsysteem. 

• Uit te voeren controles voorafgaand aan de oplevering. 

• Veel voorkomende fouten bij de montage van daglichtsystemen en op welke wijze deze kunnen 
worden voorkomen. 

 
Praktijk deel 

• Het inbouwen van daglichtsystemen in een praktijkopstelling waarbij de aanvrager de in het 
theoretische deel opgedane kennis uitvoert in de praktijk. De nadruk ligt hierbij op het realiseren van 
de juiste bouwkundige aansluiting van het daglichtsysteem op het dakdeel. 

• Evaluatie van de door de aanvrager gerealiseerde montage van het daglichtsysteem door de 
cursusleider waarbij eventuele verbeterpunten worden besproken. 
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Examen 
De opleiding dient gevolgd te worden door een theorie examen onder toezicht van SKH. In het examen 
dienen de volgende aspecten te worden getoetst: 

• Kennis van de relevante wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit; 

• Kennis van de opbouw van de dakconstructie en de te realiseren aansluitingen met de 
daglichtsystemen; 

• Het herkennen van gebreken en afwijkingen in de montage van daglichtsystemen.  
Door SKH wordt beoordeeld of het door de aanvrager afgelegde examen voldoet aan de examen eisen.  

4.2 Eisen met betrekking tot het in stand houden van het SKH-persoonscertificaat 

4.2.1 Opleveringscontrole 

Om vast te stellen dat de daglichtsystemen zijn gemonteerd overeenkomstig de montage voorschriften 
van het betreffende daglichtsysteem voert de houder van het SKH-persoonscertificaat een 
opleveringscontrole (eindcontrole) uit. Deze opleveringscontrole bestaat uit een controle op minimaal de 
volgende aspecten: 
 
1. Het functioneren van beweegbare delen van het daglichtsysteem: 

• De naden tussen het draaiende deel en het vaste deel dienen evenwijdig te zijn, het venster 
  dient voldoende te knellen in de tochtdichting;  

• Het venster dient naar behoren te openen en sluiten (niet klemmen, het goed functioneren 
  van het sluitwerk, etc.), bij het uitzetvenster dienen de uitzetveren te zijn ingesteld en  
  afgesteld (indien van toepasssing). 

2. Aansluitingen van het daglichtsysteem aan de binnenzijde: 

• De dampremmende folie dient aansluitend aan het daglichtsysteem te zijn aangebracht, er 
  mogen geen naden en kieren zijn. 

3. Aansluitingen van het daglichtsysteem aan de buitenzijde: 

• Er dient een isolatie(kader) te zijn aangebracht;  

• Loodslabben, gootstukken en bovengoot dienen te zijn aangebracht overeenkomstig de 
  voorschriften; 

• De dampdoorlatende, waterkerende folie dient aansluitend op het daglichtsysteem te zijn 
  aangebracht; 

• Alle afdeklijsten en schroeven aan de buitenzijde dienen te zijn geplaatst; 

• De dakbedekking rondom het daglichtsysteem dient op de juiste afstand van het  
  daglichtsysteem gelegd te zijn volgens voorschrift; 

• De dakbedekking rond het daglichtsysteem dient vlak en aangesloten te liggen. De  
  dakpannen en leipannen rondom het daglichtsysteem dienen verankerd te zijn met RVS 
  schroeven en/of panhaken. Er mogen geen gebroken pannen rond de daglichtsysteem  
  aanwezig zijn. 

4. Inbraakwerendheid van het daglichtsysteem: 

• Indien van toepassing dienen de dakramen inbraakwerend te zijn uitgevoerd 
  (weerstandsklasse 2).   

 
De uitgevoerde opleveringscontrole dient schriftelijk te worden vastgelegd.  

4.2.2 Toe te passen materialen 

De  toegepaste dakramen dienen te voldoen aan de eisen van de BRL 3700. 
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5 CERTIFICATIE EISEN VOOR PROCESCERTIFICATIE 
 

5.1 Contractvorming 

Alvorens met de montage van het daglichtsysteem kan worden begonnen dienen de te verrichten 
werkzaamheden overeengekomen te zijn in een contract/opdrachtbevestiging  tussen opdrachtgever en 
de houder van het procescertificaat.  

5.2 Proceseisen 

5.2.1 Algemeen 

De montage van de daglichtsystemen dient uitgevoerd te worden zoals in deze beoordelingsgrondslag is 
beschreven.  
De eisen die gesteld worden aan het proces staan vermeld in deze beoordelingsgrondslag. Voor de 
montage van het daglichtsysteem dient het bijbehorende montagevoorschrift te worden gevolgd. De 
aansluiting van het daglichtsysteem op het dak dient te worden uitgevoerd volgens: 

• de aansluitdetails uit het van toepassing zijnde KOMO® Attest(-met-productcertificaat) of,  

• de SBR referentiedetails. 
Indien moet worden afgeweken van de bovenvermelde standaard aansluitdetails dienen de afwijkende 
details te worden voorgelegd aan SKH. SKH verleent toestemming voor het toepassen van de afwijkende 
details als wordt voldaan aan de uitgangspunten van deze BGS. 

5.2.2 Transport en opslag 

Transport en opslag van de daglichtsystemen moeten op zodanige wijze beheerst plaatsvinden dat er geen 
beschadiging of blijvende vormveranderingen kunnen optreden en de meegegeven eigenschappen 
behouden blijven. De daglichtsystemen dienen beschermd tegen directe vochtbelasting te worden 
getransporteerd en opgeslagen.  
 

5.2.3 Voorbereidende werkzaamheden 

 

5.2.3.1 Voorbereidende werkzaamheden in het kader van het Bouwbesluit 

Alvorens met de montage van de daglichtsystemen kan worden begonnen dient het montagebedrijf: 

• de beoogde montage van het daglichtsysteem te toetsen op de relevante eisen die worden gesteld 
in het kader van het Bouwbesluit zoals vermeld in paragraaf 5.3; 

• Bij een afwijkende aansluiting van het daglichtsysteem op het dak de aanwezigheid van een 
goedkeur op afwijkende details te controleren (zoals omschreven in paragraaf 5.2.1).  

 
In het geval van een nieuwbouwsituatie waarbij plaatsing van het daglichtsysteem  in het dakelement al is 
ingepland (en daarmee alle voorzieningen zijn getroffen) en de uitgangspunten zoals vermeld in 
paragraaf 5.2.1 worden gehanteerd, wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit voor wat betreft de 
eisen aan de constructie van het dak en de bouwkundige aansluiting van het daglichtsysteem.  
 

5.2.3.2 Voorbereidende werkzaamheden in het kader van de montage 

Voordat met de montage van de daglichtsystemen kan worden begonnen dient het montagebedrijf het 
volgende te controleren: 
 

• De aanwezigheid van de noodzakelijke informatie voor een juiste montage van het daglichtsysteem 
zoals het montagevoorschrift en het KOMO® Attest(-met-productcertificaat) van het 
daglichtsysteem (eventueel aangevuld met afwijkende aansluitdetails zoals vermeld in paragraaf 
5.2.1); 

• De aanwezigheid van de juiste materialen die voldoen aan de eisen zoals zijn voorgeschreven in 
het montagevoorschrift en het KOMO® Attest(-met-productcertificaat) van het daglichtsysteem 
en/of de eisen in deze beoordelingsgrondslag; 
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• Beschikbaarheid van de juiste gereedschappen om een montage van het daglichtsysteem 
overeenkomstig de voorwaarden van deze beoordelingsgrondslag uit te kunnen voeren. 

5.2.4 Vlakheid van het dak 

Ter plaatse van het te monteren daglichtsysteem dient voor een goede aansluiting het dak voldoende 
vlak te zijn. Hoogteverschillen tot 10 mm in het ondersteunende dakvlak van het daglichtsysteem zijn 
toegestaan mits die uitgevuld worden. Bij grotere afwijkingen in het ondersteunende vlak dienen 
maatregelen getroffen te worden om de vlakheid te herstellen. 

5.2.5 Aanbrengen dakdoorbreking 

Positie ten opzichte van het dakvlak 
De plaats van het daglichtsysteem dient te worden afgestemd op de positie van de dakbedekking. Voor 
de afstand van het daglichtsysteem ten opzicht van de dakbedekking dient het montagevoorschrift van 
het daglichtsysteem aangehouden te worden. Indien de hoogte van het daglichtsysteem niet overeen 
komt met de maat en de positie van de dakbedekking dan is de onderaansluiting van het daglichtsysteem 
voor de plaats in het dakvlak maatgevend.  
 
Afmeting 
Voor de afmeting van de uitsparing (dakdoorbreking) t.b.v. het daglichtsysteem dient het 
montagevoorschrift van het daglichtsysteem aangehouden te worden.  

5.2.6 Monteren daglichtsysteem 

Het monteren van het daglichtsysteem dient plaats te vinden overeenkomstig de montagevoorschriften 
van het daglichtsysteem en de volgende uitgangspunten: 

• Aan de onderzijde van de uitsparing dient een oplegregel te worden toegepast ten behoeve van de 
bevestiging (verankering) van het daglichtsysteem. De oplegregel dient waterpas te worden 
gemonteerd op een zodanige afstand dat aan de eisen van paragraaf 5.2.5 in deze BGS wordt 
voldaan;   

• Het daglichtsysteem dient te worden gemonteerd op de oplegregel met behulp van de montage 
beugels van het daglichtsysteem en de daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen. De montage 
dient te voldoen aan de volgende uitgangspunten:   

o Het daglichtsysteem dient haaks te worden gemonteerd met een maximaal verschil in de 
diagonalen van 1,5 mm. Indien de hang- en sluitnaden tussen beweegbaar deel en het 
kozijn op alle plaatsen gelijk zijn dan kan men er van uit gaan dat het raam haaks is 
gemonteerd; 

o De scheluwte van het daglichtsysteem dient na plaatsing te voldoen aan de eis; bij opening 
van het raam mag het maatverschil , links en rechts gemeten tussen raam en kozijn, 
maximaal 1 mm bedragen.   

5.2.7 Aansluiting daglichtsysteem buitenzijde dakvlak  

De eisen die worden gesteld aan de aansluiting van het daglichtsysteem op de buitenzijde van het 
dakvlak zijn afhankelijk van het type dak en de daarop aangebrachte dakbedekking. 
Bij alle type daken en daarop aangebrachte dakbedekking dient de ruimte tussen het daglichtsysteem en 
het dakvlak opgevuld te worden met isolatie (veelal een isolatiekader dat kan worden meegeleverd of 
voor gemonteerd door de fabrikant en afgestemd op het daglichtsysteem). 
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5.2.7.1 Dakbedekking met geprofileerde en vlakke dakpan 

 
Algemeen 

• Om het daglichtsysteem dienen voorzieningen (gootstukken) te worden getroffen die lekwater langs 
het daglichtsysteem afvoeren naar buiten over de dakbedekking. 

• De panlatten dienen vrij te liggen van de zijkanten van het daglichtsysteem overeenkomstig het 
montagevoorschrift van het daglichtsysteem. Indien het montagevoorschrift hierover niets vermeld 
dient de afstand tussen de panlatten en de zijkant van het daglichtsysteem 30 tot 40 mm te 
bedragen. 

• Ter voorkoming van het indringen van stuifsneeuw dient er een dichting of profiel  tussen de 
gootstukken en de dakbedekking aanwezig te zijn.   

• De afstand van de dakpannen ten opzichte van het daglichtsysteem dient te voldoen aan de 
montagevoorschriften van het daglichtsysteem. Het op maat maken van dakbedekking dient altijd ter 
plaatse van de bovenaansluiting plaats te vinden. Bij het ontstaan van kleine dakbedekking delen in 
de breedte van het dakvlak dienen deze delen te worden bevestigd aan het naastliggende 
dakbedekking deel of aan de dakconstructie om afwaaien en/of afschuiven van de dakbedekking 
delen te voorkomen. 

• Het lood/composietmateriaal aan de onderzijde van het daglichtsysteem dient een overlap te hebben 
van ten minste 100 mm over de daar onder liggende dakpannen. Bij de aansluiting van het 
lood/composietmateriaal mag geen water kunnen blijven staan (gootvorming). Indien nodig dienen 
de dakpannen te worden aangepast (bovenste wel van de dakpannen afslijpen) om gootvorming te 
voorkomen. 

 
Waterkering 
Voor een juiste afvoer van lekwater onder de dakpannen rondom het daglichtsysteem dienen, tenzij 
anders vermeld in de documenten zoals omschreven in paragraaf 5.2.1 van deze BGS, ten minste de 
volgende voorzieningen te worden getroffen. 
 
Dakelementen; boven het daglichtsysteem dient een lekwaterafvoer te worden aangebracht die het 
lekwater om het daglichtsysteem afvoert. Lekwatergoot waterdicht aansluiten op dakplaat (ook ter plaatse 
van de koppeling tussen dakelementen). 
 
Daksegmenten; boven het daglichtsysteem dient een lekwatergoot te worden aangebracht. Er dient een 
strook waterkerend dampdoorlatende folie boven de daksparing te worden aangebracht welke wordt 
ingesneden in de (al aanwezige) dakfolie en afwaterend loopt tot in de lekwatergoot. 
 
Enkelschalige dakelementen; boven het daglichtsysteem dient op de ribben van het dakelement, onder 
de panlatten, een waterkerende dampdoorlatende folie te worden aangebracht tot in de nok van het dak. 
De folie dient een minimale breedte te hebben van de breedte van het daglichtsysteem vermeerderd met 
2x de breedte van de ribafstand. Beëindiging van de folie boven het daglichtsysteem in de lekwatergoot. 
 
Dakbeschot; boven het daglichtsysteem dient op het dakbeschot, onder de tengels, een waterkerende 
dampdoorlatende/dampopen folie te worden aangebracht tot in de nok van het dak. De folie dient een 
minimale breedte te hebben van de breedte van het daglichtsysteem vermeerderd met 2x de breedte van 
de tengelafstand. Beëindiging van de folie boven het daglichtsysteem in de lekwatergoot. 
 

5.2.7.2 Dakbedekking met Bitumen/EPDM 

Algemeen 

• In het geval van een geventileerd daksysteem dient het regendichte of waterkerende membraan 
tegen daglichtsysteem aan omhoog te worden gelegd waarbij ter plaatse van de hoeken van het 
daglichtsysteem het membraan wordt voorzien van een daartoe geschikte tape. 

• Onder de gootstukken dient de aansluiting tussen daglichtsysteem en dakvlak waterkerend te 
worden afgesloten door middel van een manchet of door deze af te tapen met een daartoe geschikte 
tape. 

• Om het daglichtsysteem dienen voorzieningen (gootstukken) te worden getroffen die lekwater langs 
het daglichtsysteem afvoeren naar buiten over de dakbedekking. 
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• De bitumen/EPDM dakbedekking dient verkleefd te worden op de gootstukken (niet tegen het 
daglichtsysteem aan omhoog). 

 

5.2.7.3 Dakbedekking met riet 

Algemeen 

• Het daglichtsysteem dient gelijk te liggen aan de hellingshoek van het riet. Hiervoor dient het 
daglichtsysteem aan de onderzijde hoger op het dakvlak te worden geplaatst. De ontstane ruimte 
tussen daglichtsysteem en dakvlak dient opgevuld te worden te worden met isolatie (veelal een 
isolatiekader dat kan worden meegeleverd of voor gemonteerd door de fabrikant en afgestemd op 
het daglichtsysteem). 

• Het regendichte of waterkerende membraan dient tegen daglichtsysteem aan omhoog te worden 
gelegd waarbij ter plaatse van de hoeken van het daglichtsysteem het membraan wordt voorzien 
van een daartoe geschikte tape. 

• Onder de gootstukken dient de aansluiting tussen daglichtsysteem en dakvlak waterkerend te 
worden afgesloten door middel van een manchet of door deze af te tapen met een daartoe geschikte 
tape. 

• Om het daglichtsysteem dienen voorzieningen (gootstukken) te worden getroffen die lekwater langs 
het daglichtsysteem aan de onderzijde afvoeren naar buiten over de het riet. Bij toepassing van 
gootstukken dienen deze zodanig te worden ondersteund dat deze bij bevestiging van het riet niet 
zodanig doorbuigen dat het lekwater in de richting van het riet wordt afgevoerd. 

• Tenzij anders vermeld in het montagevoorschrift van het daglichtsysteem dient het riet vrij te liggen 
van het daglichtsysteem om daarmee voldoende ruimte te creëren voor het afvoeren van regenwater 
rondom het daglichtsysteem.  

5.2.3 Aansluiting daglichtsysteem binnenzijde dakvlak 

Aan de uitvoering van de aansluitingen/betimmering aan de binnenzijde van het daglichtsysteem op het 
dakelement worden de volgende eisen gesteld. 
 

• De lege ruimtes tussen het dak(element) en de binnenbekleding (dagstukken) dienen volledig 
gevuld te worden met isolatiemateriaal. Het isolatiemateriaal dient zonder open naden te worden 
aangebracht. Het vervangend isolatie materiaal heeft een ʎ-waarde van maximaal 0.035 W/m.K 
(zoals minerale wol). 

• De dampremmende folie aan de binnenzijde van het element (niet van toepassing bij sandwich-
dakelementen) dient rondom, over het isolatiemateriaal, tot tegen het daglichtsysteem te worden 
aangebracht (een dampremmende folie meegeleverd en afgestemd op het daglichtsysteem kan 
hiervoor ook worden toegepast). Een naad in een dampremmende folie moet, overeenkomstig 
SKH- Publicatie 12-02, met een overlap worden afgeplakt (met een daartoe geschikte tape) of 
afgekneld. De overlap ter plaatse van de afknelling is ten minste 100 mm. 

• Bij dakelementen (sandwich) een strook dampremmende folie damp- en luchtdicht aansluiten op de 
onderplaat van het dakelement. 

• De binnenzijde dient te worden afgetimmerd met een materiaal dat voldoet aan de eisen van 
paragraaf 5.3.3.6 van deze BGS. De aftimmering dient in de aansluiting op het daglichtsysteem te 
worden voorzien van een (lucht) dichting.    

5.2.4 Eisen te stellen aan de opleveringscontrole 

 
Voordat de montagewerkzaamheden worden opgeleverd dient de persoon, die verantwoordelijk is voor 
de montage van het daglichtsysteem, een eindcontrole uit te voeren overeenkomstig paragraaf 4.2.1 van 
deze beoordelingsgrondslag (gelijk aan de opleveringcontrole bij persoonscertificatie).  

5.3 Prestatie-eisen in het kader van het Bouwbesluit 

Uitganspunt voor de in deze BGS vermelde prestatie-eisen in relatie tot het Bouwbesluit zijn de eisen die 
worden gesteld in het kader van nieuwbouw. Voor de montage van daglichtsystemen geldt dat als deze 
zijn gemonteerd volgens de eisen van “nieuwbouw” tevens wordt voldaan aan de eisen voor “verbouw”. 
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Als handreiking aan de certificaathouder is er per Bouwbesluit-artikel een (geel) kader met een toelichting 
opgenomen. In het kader staat vermeld op welke wijze de certificaathouder aantoonbaar kan maken dat 
aan de gestelde eis wordt voldaan. 

5.3.1 Prestatie-eisen daglichtsystemen 

De prestatie-eisen die worden gesteld aan de daglichtsystemen zijn vastgelegd in de BRL 3700 
“Dakramen”. Indien de montage van de daglichtsystemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met 
deze beoordelingsgrondslag, dan worden de prestaties bereikt zoals aangegeven in het betreffende 
KOMO® Attest(-met-productcertificaat) van het daglichtsysteem voor zover de montage de prestaties van 
het daglichtsysteem kan beïnvloeden. Het SKH-procescertificaat geeft de daarbij behorende voorwaarden 
en geeft aan dat daarmee aan de vermelde Bouwbesluit-eisen wordt voldaan. 

5.3.2 Prestatie-eisen bouwkundige aansluiting daglichtsysteem 

5.3.2.1 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid  

 
ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-afd. 2.1 

5.3.2.1.1 Sterkte bouwconstructie; BB-artikelen 2.2, 2.3 en 2.4 

Bouwconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.2, BB-art. 2.3, 
leden 1-2 en BB-art. 2.4, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een dakconstructie inclusief gemonteerd daglichtsysteem bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet 
bij de fundamentele belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 
 
Bepalingsmethode 
Beoordeeld wordt of de opgegeven prestaties van het dak juist zijn bij belastinggevallen en 
belastingcombinaties, bepaald overeenkomstig de in tabel 1 vermelde normen. 
 
Tabel 1 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Staalconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-1/4* NEN-EN 1993-1-1* 

Houtconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-1/4* NEN-EN 1995-1-1* 

* inclusief nationale bijlage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft aan dat de uitgevoerde werkzaamheden aan de dakconstructie voldoen 
aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de algemene sterkte van de bouwconstructie 
en welke voorwaarden hiervoor gelden. 
 

Toelichting  
De wijze waarop de sterkte van het dak wordt gerealiseerd is afhankelijk van de 
uitvoering van de (dak)constructie. Mogelijk dat voor het plaatsen van een 
daglichtsysteem constructieve onderdelen van een dak (zoals een dakgording of 
dakspoor) onderbroken moeten worden. Om de sterkte van een dak te herstellen, 
en daarmee te blijven voldoen aan de Bouwbesluit voorschriften voor de sterkte 
van een bouwconstructie, kunnen extra voorzieningen noodzakelijk zijn. In bijlage 
1 van deze beoordelingsgrondslag staat een schema met daarin voor de 
verschillende typen daken en inbouwsituaties aangegeven welke extra 
constructieve voorzieningen getroffen dienen te worden.  
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BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 

5.3.2.1.2 Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67 

Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67 leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De klassen behoren ten minste tot brandklasse D en rookklasse s2. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse van de materialen zoals toegepast voor de montage van daglichtsystemen 
dienen bepaald te zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft van de toegepaste materialen voor de montage van daglichtsystemen die 
grenzen aan de binnenlucht aan dat die in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde 
eisen ten aanzien van de brandklasse en rookklasse. 
 
(VERDER) BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BB-AFD. 2.10 en 2.11 (FACULTATIEF) 

5.3.2.1.3 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BB-artikel 2.84 en 2.94 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.84, leden 1-4/6-8/11 en BB-art. 2.94, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
De grenswaarde voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) wordt bepaald 
door de weerstand tegen branddoorslag (WBD) van een gevel- of dakopening als bedoeld in NEN 6068. 
Constructieonderdelen met een brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie, beschouwd in de 
uitbreidingsrichting, groter dan 30 min. worden beschouwd als “dicht”. Brandoverslag via die 
constructieonderdelen vindt niet plaats. De brandwerendheid van de dichte delen wordt beoordeeld op: 

− Van binnen naar buiten op (R)EI voor de dichte delen; 

− Van binnen naar buiten op (R)EW voor ramen, deuren en daarmee vergelijkbare constructie-
onderdelen; 

− Van buiten naar binnen met de buitenbrandkromme op (R)EI voor de dichte delen; 

− Van buiten naar binnen met de buitenbrandkromme op (R)EW voor ramen, deuren en daarmee 
vergelijkbare constructieonderdelen. 

 
Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig  
NEN 6068. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting  
Daglichtsystemen voorzien van een KOMO® Attest(-met-productcertificaat) voldoen 
aan de grenswaarde voor de beperking van ontwikkelen van brand en rook. 
Materialen die gebruikt worden voor het aftimmeren van de binnenruimte zijn in de 
regel voorzien van een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de CE-markering. 
Hierin moeten de brand- en rookklasse zijn vermeld. Deze klassen kunnen aan 
bovenstaande grenswaarden worden getoetst. De in deze BGS voorgeschreven 
materialen voldoen aan de gestelde eisen. 

Toelichting 
Aan de grenswaarden wordt voldaan indien: 

• De volgens NEN-EN 16034 bepaalde brandwerendheid van het 
daglichtsysteem ten minste 30 minuten bedraagt, of; 

• De afstand van het daklichtsystemen ten opzichte van de perceelgrens van 
de aangrenzende woning niet kleiner is dan de volgens bijlage 2 van deze 
BGS bepaalde afstand, of;  

• De minimale afstand van het daklichtsystemen ten opzichte van de 
perceelgrens van de aangrenzende woning is berekend overeenkomstig NEN 
6068 
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SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft aan dat het daglichtsysteem en/of de plaatsing daarvan voldoet aan de in 
het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de (verdere) beperking van uitbreiding van brand en 
welke voorwaarden hiervoor gelden. 
 
INBRAAKWERENDHEID; BB-AFD. 2.15 (FACULTATIEF) 

5.3.2.1.4 Reikwijdte; BB-artikel 2.130 

Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, toegepast in woningen en 
in woongebouwen, die bereikbaar zijn voor inbraak moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.130 voor woningen/woongebouwen. 
 
Grenswaarde 
De inbraakwerendheid moet voldoen aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096. 
 
Bepalingsmethode 
Van daglichtsystemen die in hun toepassing overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn dient de 
inbraakwerendheid te voldoen aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096, indien: 
- Er sprake is van nieuwbouw. 
- Er sprake is van bestaande bouw waarbij alle overige bereikbare kozijnen en daglichtsystemen van de 

woning voldoen aan ten minste weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096. 
 
 
 
 
 
 
SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft aan dat de volgens NEN 5087 bereikbare, toegepaste daglichtsystemen, 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van inbraakwerendheid en welke 
voorwaarden hiervoor gelden. 
 

5.3.2.2 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 

 
BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-AFD. 3.1 

5.3.2.2.1 Geluid van buiten; BB-artikel 3.2 

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
BB-art. 3.2. 
 
Grenswaarde 
De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie heeft een minimum van 20 dB. 
 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering van de bouwconstructie (ruimte niveau) dient te worden bepaald volgens 
NEN 5077. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting  
Daglichtsystemen voorzien van een KOMO® Attest(-met-productcertificaat) voorzien van 
het merkteken inbraakwerend voldoen aan de eisen ten aanzien van inbraakwerendheid. 

Toelichting  
Daglichtsystemen voorzien van een KOMO® Attest(-met-productcertificaat) en geplaatst 
volgens de voorschriften van paragraaf 5.2.1. voldoen aan de grenswaarde voor geluid 
van buiten. De karakteristieke geluidwering van het daglichtsysteem en de bijbehorende 
aansluiting op het dak bedraagt ten minste 23 dB. 
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SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft aan dat het gemonteerde daglichtsysteem voldoet aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de prestatie met betrekking tot de geluidwering (RA) voor 
geluid van buiten. 
 

5.3.2.2.2 Industrie-, weg- of spoorweglawaai; BB-artikel 3.3 

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
BB-art. 3.3, leden 1/3-4 voor woningen/woongebouwen en leden 1-4 voor andere gebouwen. 
 
Grenswaarden 
1 De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied is 

niet kleiner dan het verschil tussen de in het hogere-waardenbesluit opgenomen hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A) bij 
industrielawaai, of 33 dB bij weg- of spoorweglawaai. 

2 De karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie van een verblijfsruimte is maximaal 
2 dB of dB(A) lager dan de hierboven bedoelde karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied 
waarin de verblijfsruimte ligt. 

 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft aan dat in het geval van een montage van een daglichtsysteem er sprake 
dient te zijn van een onafhankelijk advies. Montage uitgevoerd overeenkomstig dit advies voldoet aan de 
in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van geluidwering tegen industrie-, weg- of 
spoorweglawaai. 

5.3.2.2.3 Luchtvaartlawaai; BB-artikel 3.4  

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
BB-art. 3.4, leden 1-5. 
 
Grenswaarden 
1 De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie is niet kleiner dan 30 dB. 
2 Het karakteristiek geluidniveau in een verblijfsgebied is ten hoogste 33 dB. 
3 De karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie van een verblijfsruimte is maximaal 2 

dB of dB(A) lager dan de hierboven bedoelde karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied 
waarin de verblijfsruimte ligt. 

 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting  
In het geval van eisen van bescherming tegen geluid van buiten bij industrie-, weg- of 
spoorweglawaai zijn voor het daglichtsysteem en de bijbehorende aansluiting op het dak 
mogelijk aanvullende maatregelen noodzakelijk. In dat geval dient het montagebedrijf de 
montage van het daglichtsysteem uit te voeren overeenkomstig het advies van een 
onafhankelijk en deskundig adviesbureau (zie hiervoor ook  
paragraaf 1.3). 

Toelichting  
In het geval van eisen van bescherming tegen geluid van buiten bij luchtvaartlawaai zijn 
voor het daglichtsysteem en de bijbehorende aansluiting op het dak mogelijk aanvullende 
maatregelen noodzakelijk. In dat geval dient het montagebedrijf de montage van het 
daglichtsysteem uit te voeren overeenkomstig het advies van een onafhankelijk en 
deskundig adviesbureau (zie hiervoor ook paragraaf 1.3). 
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SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft aan dat in het geval van een montage van een daglichtsysteem er sprake 
dient te zijn van een onafhankelijk advies. Montage uitgevoerd overeenkomstig dit advies voldoet aan de 
in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van geluidwering tegen luchtvaartlawaai. 
 
WERING VAN VOCHT; BB-AFD. 3.5 

5.3.2.2.4 Wering van vocht van buiten; BB-artikel 3.21 

Uitwendige scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB- art. 
3.21, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte moeten 
waterdicht zijn. 
 
Bepalingsmethode 
De waterdichtheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft aan dat het gemonteerde daglichtsysteem voldoet aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de prestatie met betrekking tot de wering van vocht van 
buiten en welke voorwaarden hiervoor gelden. 

5.3.2.2.5 Factor van de temperatuur; BB-artikel 3.22  

Een scheidingsconstructie, waarvoor een warmteweerstand geldt, moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 3.22, leden 1.  
 
Grenswaarde 
Bedoelde scheidingsconstructies moeten een factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte 
hebben die voor woningen/woongebouwen niet kleiner is dan 0,65 en voor ander gebouwen niet kleiner is 
dan 0,5. 
 
Bepalingsmethode 
De factor van de temperatuur wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778.  
 
 
 
 
 
 
 
 
SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft aan dat het gemonteerde daglichtsysteem voldoet aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte en 
welke voorwaarden hiervoor gelden. 

Toelichting  
Een daglichtsysteem dient waterdicht te worden toegepast in het dak. Hiervoor dient aan 
de volgende voorwaarden te worden voldaan: 

• De maximale toepassingshoogte van het daglichtsysteem zoals vermeld in  het 
 KOMO® Attest(-met-productcertificaat) mag niet worden overschreden bij  de 
 toepassing in de praktijk. 

• Bij de aansluiting van het daglichtsysteem op het dak dient een waterkerende-
 dampopen membraan en/of dichtingsmaterialen te worden toegepast 
 overeenkomstig het montagevoorschrift, de toepassingsvoorwaarden in het 
 KOMO® Attest(-met-productcertificaat) en de aanvullende voorwaarden in  deze 
 beoordelingsgrondslag paragraaf 5.2.7 van deze BGS.  
 

Toelichting  
Een daglichtsysteem dat is gemonteerd overeenkomstig de aansluitdetails zoals 
omschreven in paragraaf 5.2.1 van deze BGS en de voorwaarden overeenkomstig 
paragraaf 5.2.8 van deze BGS voldoet aan de eisen voor de factor van de temperatuur. 
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SPUIVOORZIENING; BB-AFD. 3.7 

5.3.2.2.6 Capaciteit; BB-artikel 3.42 

De capaciteit van een spuivoorziening van een verblijfsruimte moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.42, lid 2 
 
Grenswaarde 
Een verblijfsruimte van een woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang en onderwijsfunctie voor 
basisonderwijs heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 
3 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige scheidingsconstructie van die ruimte 
zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. Ten minste een van die 
beweegbare constructieonderdelen is een beweegbaar raam. 
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit van de spuivoorziening wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft aan dat de verblijfsruimte in een woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor 
kinderopvang en onderwijsfunctie voor basisonderwijs met daarin het gemonteerde daglichtsysteem 
voldoet aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de prestatie met betrekking tot de 
capaciteit van de spuivoorziening en welke voorwaarden hiervoor gelden. 
 
BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-AFD. 3.10 

5.3.2.2.7 Openingen; BB-artikel 3.69 

Openingen in scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eis zoals aangewezen in BB-art. 
3.69, leden 1-3. 
 

Toelichting  
Aan de capaciteit van de spuivoorziening wordt voldaan indien er een daglichtsysteem 
wordt toegepast met een beweegbaar raam dat voldoet aan onderstaande voorwaarde: 
 
Het gezamenlijk oppervlak van de dagmaat van het daglichtsystemen in één 
verblijfsruimte dient ten minste: 

• 0,0125 m2 per vierkante meter vloeroppervlak van het verblijfsgebied te  bedragen 
 indien er meerdere beweegbare ramen in tegenover elkaar  liggende 
 dakvlakken aanwezig zijn. 

• 0,05 m2 per vierkante meter vloeroppervlak van het verblijfsgebied te bedragen 
 indien er alleen een beweegbare dakraam/ramen in één dakvlak aanwezig zijn (dus 
 geen beweegbare ramen die tegen elkaar open gezet kunnen worden). 
 
Voorbeeld: 
Een verblijfsruimte heeft een vloeroppervlak van 25 m2 en er zijn geen beweegbare ramen 
die tegenover elkaar open gezet kunnen worden.  
De minimale (gezamenlijke) dagmaat oppervlak van het daglichtsysteem bedraagt dan 25 
x 0,05 = 1,25m2 
 
Opmerking: 
Hierbij is in de berekening uitgegaan van: 

• een hoek waarop het raam geopend kan worden van ten minst 30° t.o.v. het 
 dakvlak resulterend in een vermenigvuldigingsfactor (J) van 0,6 (een raam dat 
 verder geopend kan worden geeft een iets gunstiger resultaat). 

• Een luchtsnelheid van 0,4 m/s bij spuivoorzieningen in meer dan één dakvlakken en 
 0,1 m/s bij spuivoorzieningen in één dakvlak. 
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Grenswaarde 
Openingen mogen niet breder zijn dan 0,01 m. 
 
SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft aan dat het gemonteerde daglichtsysteem voldoet aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de prestatie met betrekking tot de aanwezige openingen 
en welke voorwaarden hiervoor gelden. 
 
DAGLICHT; BB-AFD. 3.11 

5.3.2.2.8 Daglichtoppervlakte; BB-artikel 3.75 

De equivalente daglichtoppervlakte van een verblijfsruimte moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.75, leden 1-7 
 
Grenswaarden  
Een verblijfsruimte van een gebruiksfunctie zoals aangegeven in tabel 3.74 van het Bouwbesluit 
(waaronder een woonfunctie) heeft een equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan 0,5 m² 
(celfunctie niet kleiner dan 0,15 m²). 
 
Bepalingsmethode 
De equivalente daglichtoppervlakte wordt bepaald overeenkomstig NEN 2057 
 
 
 
 
 
 
 
SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft aan dat de verblijfsruimte in een gebruiksfunctie zoals aangegeven in 
tabel 3.74 van het Bouwbesluit met daarin het gemonteerde daglichtsysteem voldoet aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de prestatie met betrekking tot de equivalente 
daglichtoppervlakte en welke voorwaarden hiervoor gelden. 
 

5.3.2.2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu  

ENERGIEZUINIGHEID; BB-AFD. 5.1 

5.3.2.2.9 Luchtvolumestroom; BB-artikel 5.4 

De luchtvolumestroom moet voldoen aan de prestatie-eisen van BB-art. 5.4 lid 1 voor 
woningen/woongebouwen en lid 2 voor andere gebouwen. 
 
Grenswaarde 
Het binnen de thermische schil gelegen deel van een gebouw (waarin zich verblijfsgebieden, toilet- en 
badruimten bevinden) mag geen grotere luchtvolumestroom hebben dan 0,2 m3/s hebben. 
 
Opmerking: 
De in het Bouwbesluit vereiste grenswaarde aan de luchtvolumestroom is gesteld op ruimteniveau. Om 
aan de eis op ruimteniveau te kunnen voldoen worden t.a.v. de bouwkundige aansluiting van 
daglichtsystemen de privaatrechtelijke eisen gesteld dat de bijdrage aan de luchtvolumestroom voor 
bestaande bouw maximaal 0,05 dm³/s.m¹.Pa mag bedragen en 0,025 dm³/s.m¹.Pa bij nieuwbouw. Op 
basis van deze eis kan volgens NEN 2686 een inschatting worden gemaakt of het aannemelijk is dat de 
ten hoogste toegestane luchtdoorlatendheid (of de in de energie-prestatieberekening op te geven 
waarde) niet wordt overschreden. 
 

Toelichting  
De equivalente daglichtoppervlakte dient te worden berekend volgens NEN 2057. Voor de 
berekening van de equivalente daglichtoppervlakte zijn rekentools beschikbaar (waaronder 
rekentools van leveranciers van daglichtsystemen).  
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Bepalingsmethode 
De luchtvolumestroom wordt bepaald overeenkomstig NEN 2686. 
 
 
 
 
 
 
 
SKH-procescertificaat 
Het SKH-procescertificaat geeft voor de aansluiting van het gemonteerde daglichtsysteem de maximale 
bijdragen aan de luchtvolumestroom. 

5.3.3 Eisen te stellen aan de toegepaste materialen 

In dit hoofdstuk zijn producten/materialen opgenomen die in voorkomende gevallen door het 
montagebedrijf worden gebruikt of toegevoegd bij het plaatsen, bevestigen en aansluiten van de 
daglichtsystemen. 
Niet in dit hoofdstuk genoemde producten/materialen moeten voldoen aan de prestatie-eisen die in de op 
die producten/materialen van toepassing zijnde geldige beoordelingsrichtlijnen en andere openbare 
documenten worden gesteld. 
 
Deelsystemen, systeemonderdelen, grondstoffen, halfproducten of andere producten waarvoor een 
geldige (N)EN-norm dan wel een geldige beoordelingsrichtlijn (BRL) bestaat moeten voldoen aan de 
daarin gestelde eisen, nadat is vastgesteld dat de toepassing overeenkomstig die norm of die 
beoordelingsrichtlijn (BRL) is. 
Een kwaliteitsverklaring voor deze producten, afgegeven door een daartoe door de Raad voor 
Accreditatie erkende instelling, wordt als afdoende bewijsvoering beschouwd dat aan de gestelde eisen 
wordt voldaan. 

5.3.3.1 Daglichtsystemen 

Dakramen moeten voldoen aan de eisen van de BRL 3700. Indien er geen ventilatievoorziening in de 
ruimte aanwezig is dient het dakraam te zijn voorzien van een ventilatierooster. 
 

5.3.3.2 Isolatiemateriaal 

Minerale wol moet voldoen aan de eisen van BRL 1308. EPS moet voldoen aan de eisen van BRL 1306. 
Cellulose moet voldoen aan de daaraan gestelde eisen in DIN 18165-1, type W en WV. Polyurethaan en 
resolschuim moeten voldoen aan de eisen van BRL 1304-1. 
 

5.3.3.3 Folies 

Folies en de wijze van toepassen dienen te voldoen aan de volgende uitgangspunten: 
o Dampremmende folies overeenkomstig SKH-Publicatie 12-02 “Folies in de gebouwschil met prefab 

houten bouwdelen”. Een naad in een dampremmende folie moet, overeenkomstig SKH- Publicatie 
12-02, met een overlap worden afgetapt of afgekneld. De overlap ter plaatse van de afknelling is ten 
minste 100 mm. De dampremming aan de binnenzijde is overeenkomstig de richtlijnen van BRL 
4708 afgestemd op de dampdoorlatendheid aan de buitenzijde. 

o Regendicht of waterkerend membraan, overeenkomstig de eisen van BRL 4708, voldoet aan 
waterdichtheidsklasse W1 en slagregendicht. 

5.3.3.4 Dichtingsmiddelen 

Afdichtingsbanden uit synthetisch rubber (EPDM) volgens NEN 5656 of DIN 7863-1 of schuimbanden 
volgens NEN 3413 en in het geval van V3e en V5 geïmpregneerde schuimband overeenkomstig de eisen 
van BRL 2802. 
 
Standaard PUR schuim, met een maximaal toelaatbare vervorming van minimaal 10 %, voor afdichten 
van aansluitingen met een breedte vanaf 15 mm. 
Elastisch PUR-schuim met een vervormingspercentage (MTV) van 35 % voor het afdichten van 
aansluitingen met een breedte vanaf 10 mm.  

Toelichting  
Daglichtsystemen voorzien van een KOMO® Attest(-met-productcertificaat) en geplaatst 
volgens de voorschriften van paragraaf 5.2.1. leveren een bijdrage aan de 
luchtvolumestroom van maximaal 0,05 dm³/s.m¹.Pa bij bestaande bouw en 0,025 
dm³/s.m¹.Pa bij nieuwbouw.  
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Bitumentapes, butyltapes en EPDM kleefstroken voor toepassing aan de buitenzijde dienen te voldoen 
aan de specificaties overeenkomstig de SBRCURnet-publicatie Luchtdicht Bouwen en dienen 
overeenkomstig de richtlijnen in die publicatie toegepast te worden. 
Tapes en plakbanden voor toepassing aan de binnenzijde van daglichtsystemen, dienen te voldoen aan 
de specificaties overeenkomstig de SBRCURnet-publicatie Luchtdicht Bouwen en dienen overeenkomstig 
de richtlijnen in die publicatie toegepast te worden. 
 

5.3.3.5 Bevestigingsmiddelen 

Voor de bevestiging van daglichtsystemen aan daken dienen er aan de buitenzijde bevestigingsmiddelen 
te worden toegepast die tegen corrosie zijn beschermd. Hiervoor komen de volgende materialen in 
aanmerking: 

• Stalen bevestigingsmiddelen met een corrosiewering die voldoet aan minimaal serviceklasse 3 
zoals is voorgeschreven in tabel 4.1 van de NEN-EN 1995-1-1;  

• Stalen bevestigingsmiddelen behandeld volgens  ten minste klasse C3 volgens NEN-EN-ISO 
12944-2; 

• RVS bevestigingsmiddelen met een minimale kwaliteit AISI 304 (A2) overeenkomstig NEN-EN 
10088-1. 

 
Bevestiging van overige materialen conform de verwerkingsvoorschriften van de betreffende producent.  
 

5.3.3.6 Plaatmaterialen 

Plaatmaterialen die aan de binnenzijde worden gebruikt bij het afwerken van aansluitingen van het 
daglichtsysteem dienen een dikte van minimaal 11  mm te hebben en te voldoen aan onderstaande 
eisen. 
 
Spaanplaat: 
overeenkomstig de eisen van BRL 1101; niet-constructieve toepassingen P3 volgens NEN-EN 312. 
 
Triplex:  
overeenkomstig de eisen van BRL 1705; minimaal klasse 3.  
 
OSB: 
overeenkomstig de eisen van BRL 1106, klasse 3 of 4 volgens NEN-EN 300; volumieke massa ten 
minste 550 kg/m3. 
    
Cementgebonden houtspaanplaat: 
overeenkomstig de eisen van BRL 1105; volumieke massa ≥ 1250 kg/m3. 
 
Gipsvezelplaat voor niet-constructieve toepassingen: 
overeenkomstig de eisen van BRL 1102; volumieke massa ten minste 1120 kg/m3. 
 
Gipskartonplaat voor niet-constructieve toepassingen: 
overeenkomstig de eisen van BRL 1009. 
 
MDF: 
overeenkomstig NEN-EN 13986 en formaldehyde emissie minimaal klasse E1. 
 
Indien een daglichtsysteem met een brandwerendheid van 30 minuten wordt gemonteerd, dient het 
plaatmateriaal voor de binnen aftimmering wat betreft plaattype, kwaliteit en minimale dikte te voldoen 
aan de bij dat 30 minuten brandwerende daglichtsysteem behorende (inbouw)details en 
montagevoorschriften 
 
.  
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6 GELDIGHEIDSTERMIJN   

6.1 Geldigheidstermijn en her-certificatie van persoonscertificaat 

De geldigheidstermijn van het SKH-persoonscertificaat is 5 jaar. Na deze 5 jaar dient er een her-
certificatie plaats te vinden (of eerder indien door het College van Deskundige van SKH wordt bepaald 
dat als gevolg van wijziging in bijvoorbeeld wetgeving, een directe gerichte aanvullende opleiding als 
noodzakelijke wordt geacht). Hiervoor dient de houder van het persoonscertificaat een daartoe door SKH 
erkende opleiding te volgen, zoals is omschreven in paragraaf 4.1.1 van deze richtlijn. In de opleiding 
dient bijzondere aandacht worden geschonken aan de meest recente wijzigingen die hebben 
plaatsgevonden in wet- en regelgeving en montagevoorschriften. Nadat de houder van SKH-
persoonscertificaat een examen met goed gevolg heeft afgelegd wordt een her-certificatie bevestigd voor 
een periode van opnieuw 5 jaar. 
 
Her-certificatie dient uiterlijk binnen 6 maanden na verstrijken van de geldigheidstermijn plaats te vinden. 
Persoonscertificaten waarbij niet binnen de hierboven gestelde tijdslimieten een her-certificatie heeft 
plaatsgevonden vervallen.  

6.2 Opschorting en tussentijdse beëindiging persoonscertificaat 

SKH beschikt over een klachtenprocedure ten aanzien van klachtbehandeling en sanctionering. Bij een 
klacht over werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het SKH-persoonscertificaat zal SKH een 
onderzoek uitvoeren. De kosten voor het onderzoek zullen door SKH in rekening worden gebracht aan de 
partij die op basis van het onderzoek in het ongelijk wordt gesteld. Voor afhandeling van de klacht dient 
de houder van het SKH-persoonscertificaat alle relevante gegevens aan SKH over te dragen waaronder 
ook de schriftelijk vastgelegde opleveringscontrole van de betreffende werkzaamheden.   
De resultaten van het onderzoek, dat is ingesteld naar aanleiding van de klacht, kunnen voor SKH 
aanleiding zijn het persoonscertificaat gedurende de geldigheidsperiode te beëindigen of tijdelijk op te 
schorten. De gegevens van de certificaathouder zullen in dat geval uit het certificatieregister worden 
verwijderd gedurende de periode dat het certificaat niet geldig is. 

6.3 Geldigheidstermijn procescertificaat 

De SKH-procescertificaten die op basis van deze versie van de beoordelingsgrondslag zijn afgegeven 
zijn onbeperkt geldig. De geldigheidsduur kan worden beperkt (beëindigd) door: 
o Een wijziging van deze SKH-beoordelingsgrondslag; 
o Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen. 
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7 EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM 
VOOR PROCESCERTIFICATIE 

7.1 Algemeen 

Een certificaathouder is altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van het realisatie proces, de interne 
kwaliteitsbewaking en de prestatie van het eindresultaat. De interne kwaliteitsbewaking moet voldoen aan 
de eisen zoals vastgelegd in dit hoofdstuk. 

7.2 Inhoud interne kwaliteitsbewaking 

De certificaathouder moet het volgende aantoonbaar vastleggen: 

• Op welke aspecten door de organisatie van de certificaathouder controles worden uitgevoerd; 

• Volgens welke methoden deze controles plaats vinden en welke middelen daarvoor moeten worden 
gebruikt; 

• Hoe vaak deze controles worden uitgevoerd; 

• Of en zo ja, de wijze waarop de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard. 
 
De interne kwaliteitsbewaking dient de certificaathouder in staat te stellen om bij voortduring aan de in 
deze beoordelingsgrondslag gestelde eisen te voldoen. 

7.3 Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid voor het montageproces en voor de interne kwaliteitsbewaking ligt bij de houder 
van het SKH-procescertificaat. 

7.4 Kwaliteitssysteem 

7.4.1 Beheersing van documenten 

De beheersing van documenten moet bewerkstelligen, dat alleen geldige documenten bij de keuring 
beschikbaar zijn. De documenten dienen in het Nederlands dan wel in het Engels of Duits gesteld te zijn. 

7.4.2 Interne Kwaliteitsbewaking 

Het montagebedrijf dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de volgende 
onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 
- een ingangscontrole op de te monteren daglichtsystemen en op de meegeleverde losse materialen 

en hulpmiddelen; 
- instructies voor het monteren van de daglichtsystemen; 
- controles op het montageproces en op de uitgevoerde werkzaamheden. 

7.4.3 Registratie 

Van de keuringen en beproevingen, zoals omschreven in het IKB schema, dient een registratie te worden 
bijgehouden. Geregistreerde gegevens dienen ten minste 10 jaar te worden bewaard. 

7.4.4 Toelevering 

Grondstoffen, halfproducten, etc., waarvoor verwezen is naar een andere beoordelingsrichtlijn, moeten 
aan de eisen van desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. De ontvangen goederen moeten volgens 
het IKB schema gecontroleerd worden. 

7.4.5 Producten met tekortkomingen 

Te monteren elementen, materialen en hulpmiddelen, waarvan tijdens het montageproces blijkt dat zij 
niet aan de eisen voldoen, moeten als zodanig herkenbaar zijn. Zo nodig moeten corrigerende 
maatregelen worden genomen. 
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7.4.6 Klachtenbehandeling 

De houder van het SKH-procescertificaat dient aantoonbaar te beschikken over een klachtenregistratie 
en de behandeling hiervan met betrekking tot het proces waarop het SKH-procescertificaat betrekking 
heeft en de uitvoering ervan. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en 
afgehandeld en eventueel gevolgd door passende corrigerende maatregelen. 

7.5 Maatregelen bij niet-overeenkomstige processen 

Indien uit de resultaten van de interne kwaliteitsbewaking blijkt dat de werkzaamheden voor een bepaald 
project niet voldoen aan de gestelde eisen dient: 
- Nagegaan te worden op welke wijze het eindresultaat alsnog aan de eisen kan gaan voldoen; 
- Nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nodig, de werkwijze te worden aangepast. 
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8 EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

8.1 Rapportage aan college van deskundigen 

De certificatie-instelling rapporteert minimaal over een kalenderjaar over de uitgevoerde 
certificatiewerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen); 

• Aantal geregistreerde klachten. 

8.2 Certificatiepersoneel 

Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden in: 

− Examinator: belast met de uitvoering en toetsing van het examen; 

− Controleur: belast met de uitvoering van de externe controle; 

− Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de beoordeling 
van de rapporten van controleurs; 

− Beoordelaar: belast met de toetsing van de inhoud van de opleiding en het examen en het 
vaststellen van de examen criteria; belast met de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en 
controleur; beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen; 

− Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 
toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles.  

8.3 Kwalificatie-Eisen 

Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren 
van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring gelden de volgende 
kwalificatie-eisen: 
 

Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring 

Examinator MBO-niveau 
 

− Plaatsing van daglichtsystemen of 
gelijkwaardig  

− Minimaal 2 jaar ervaring met de 
productie van daglichtsystemen of 
daaraan gelijkwaardig 

Controleur 
Uitvoerder 
vooronderzoek 

MBO-niveau − Productie en toepassing van 
daglichtsystemen of gelijkwaardig  

− Opleiding auditor ISO 9001 

− Minimaal 2 jaar ervaring met de 
productie van daglichtsystemen of 
daaraan gelijkwaardig 

Beoordelaar HBO-niveau − Bouwkundige of andere type opleiding 
of gelijkwaardig 

− Productie en toepassing van 
daglichtsystemen 

− Minimaal 2 jaar ervaring op 
leidinggevend niveau met de productie 
van daglichtsystemen of daaraan 
gelijkwaardig. 

Beslisser HBO-niveau − Managementervaring of gelijkwaardig 

− Certificatie of gelijkwaardig 

− Accreditatiecriteria of gelijkwaardig 

− Kennis van relevante 
certificatiesystematiek 

 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan 
bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk 
zijn vastgelegd. 
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9 SKH-KWALITEITSKEURMERK 
 
SKH-certificering in het kader van deze SKH-BGS 009 wordt uitgevoerd onder het SKH- 
kwaliteitskeurmerk zoals hieronder getoond. 
 

 
 
Persoonscertificering  
Houders van het SKH-persoonscertificaat mogen het SKH- kwaliteitskeurmerk in hun uitingen hanteren 
gedurende de geldigheid van hun SKH-persoonscertificaat. Na beëindiging van het SKH-
persoonscertificaat mag het SKH- kwaliteitskeurmerk bij geen enkele uiting meer worden gehanteerd. 
 
Procescertificering 
Op de documenten ten aanzien van de realisatieprocessen die onder procescertificaat worden uitgevoerd 
mag het SKH-kwaliteitskeurmerk met het bijbehorende nummer van het procescertificaat worden 
aangebracht. Het certificatiemerk dient op een zodanige wijze te worden toegepast dat geen verwarring 
kan ontstaan met enig ander merkteken. 
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10 EISEN TE STELLEN AAN DE EXTERNE CONTROLE  

10.1 Algemeen 

De externe kwaliteitsbewaking wordt door SKH vastgelegd conform het reglement voor certificatie.  

10.2 Externe controle in het kader van persoonscertificatie 

10.2.1 Erkenning van de opleiding 

Bij de toelating van een opleiding onderzoekt SKH of het betreffende opleiding voldoet aan de gestelde 
eisen zoals weergegeven in deze beoordelingsgrondslag. Van het toelatingsonderzoek wordt een 
rapportage opgesteld, op basis waarvan de erkenning van de opleiding en de gekwalificeerde 
cursusleider(s) al dan niet onder bepaalde voorwaarden door SKH wordt verleend. 

10.2.2 Controle examens 

10.2.2.1 Opstellen examens 

De examens worden opgesteld door de verstrekker van de opleiding. SKH controleert vooraf het examen 
op de volgende onderdelen: 

• Of het niveau van het examen aansluit bij het niveau van de opleiding; 

• Of de belangrijkste onderdelen terug komen in de gestelde vragen. 
In overleg met de verstrekker van de opleiding worden door SKH de examen eisen vastgelegd.  

10.2.2.2 Afleggen examens 

De examens worden afgenomen door de verstrekker van de opleiding. Om het juiste verloop van het 
examen te beoordelen is bij het afnemen van het examen een medewerker van SKH aanwezig en 
worden de afgelegde examens door SKH beoordeeld. Op basis van het afgelegde examen wordt bepaald 
of de aanvrager in aanmerking komt voor het SKH-persoonscertificaat. 

10.3 Externe controle in het kader van procescertificatie 

10.3.1 Toelatingsonderzoek 

Dossier toelatingsonderzoek 
De certificatie instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een dossier. Het dossier 
moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Volledigheid; het dossier doet een uitspraak over alle in de beoordelingsgrondslag gestelde eisen. 

• Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn 
vastgelegd. 

De beslisser over verlening van het SKH-procescertificaat moet zijn beslissing kunnen baseren op de in 
het dossier vastgelegde bevindingen. 
 
Beslissing over verlening SKH-kwaliteitsverklaring  
De beslissing over de verlening van het SKH-procescertificaat moet plaats vinden door een daartoe 
gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is geweest. De beslissing 
moet traceerbaar zijn vastgelegd. 

10.3.2 Aard en frequentie van externe controles 

De certificatie-instelling controleert 2x per jaar of het proces bij voortduring in overeenstemming is met de 
door de houder van het SKH-procescertificaat vastgelegde en met de certificatie-instelling 
overeengekomen specificaties en of het interne kwaliteitsbewakings-systeem van de houder van het 
SKH-procescertificaat aan de in hoofdstuk 7 vastgelegde eisen voldoet.  
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Van deze controles en eventuele metingen wordt een schriftelijke rapportage opgesteld.  
Op advies van het College van Deskundigen, kan bovengenoemde controlefrequentie op grond van 
argumenten bijgesteld worden. 
 
Teneinde de controles en eventuele metingen door de certificatie-instelling mogelijk te maken dient de 
houder van het SKH-procescertificaat op verzoek van SKH informatie te verstrekken waar montage 
werkzaamheden plaatsvinden teneinde een controle van deze werkzaamheden mogelijk te maken. 
In de overeenkomst/contract tussen de houder van het SKH-procescertificaat en zijn opdrachtgever dient 
geregeld te worden dat de certificatie-instelling toestemming krijgt om haar controles en eventuele 
beoordeling van de montagewerkzaamheden uit te voeren.  
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Bouwbesluit 2012   Stb. 2011, 416; laatst gewijzigd Stb. 2018, 380 
Regeling Bouwbesluit 2012  Stcrt. 2011, 23914, laatst gewijzigd Stcrt. 2018, 72508 

DIN 7863-1:2011                         Elastomer-Dichtprofile für Fenster und Fassade - Technische 
Lieferbedingungen - Teil 1: Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- 
und Fassadenbau 

DIN 18165-1:1991 Faserdämmstoffe für das Bauwesen – Dämmstoffe für die 
Wärmedämmung 

  

NEN 1087:2001 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw 

NEN 2057:2011+C1:2011 Daglichtopeningen van gebouwen - Bepaling van de equivalente 
daglichtoppervlakte van een ruimte 

NEN 2686:1988+A2:2008          Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode 

NEN 2778:2015 Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden 

NEN 5077:2006+C3:2012 Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor 
geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, 
contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en 
nagalmtijd 

NEN 5087:2013 Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en 
gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen 

NEN 5096:2012+A1:2015 Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken 
en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden 

NEN 5656:1993  Gevelprofielen van rubber - Massieve dragende en niet-dragende 
profielen - Specificatie en beproevingsmethoden 

NEN 6068:2016+C1:2016 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen 
ruimten 

NEN-EN 300:2006           Oriented Strand Boards (OSB) - Termen en definities, classificatie en 
specificaties 

NEN-EN 312:2010                      Spaanplaat – Specificaties 

NEN-EN 1990+A1+A1/ 
C2:2011+NB:2011 

Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp 

NEN-EN 1991-1-
1+C1:2011+NB:2011 

Eurocode 1 – Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies – Deel 
1: Ontwerpgrondslagen; incl. Nationale bijlage 

NEN-EN 1991-1-
4+A1+C2:2011+NB:2011 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen 
– Windbelasting; ; incl. Nationale bijlage 

NEN-EN 1993-1-
1+C2+A1:2016+NB:2016 

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen 

NEN-EN 1995-1-
1+C1+A1:2011+NB:2013 

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: 
Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen; incl. 
Nationale bijlage 

NEN-EN 10088-1:2014                 Roestvaste staalsoorten - Deel 1: Lijst van roestvaste staalsoorten 

NEN-EN 13501-
1:2007+A1:2009   

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie 
op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag 

NEN-EN 
13986:2004+A1:2015     

Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw - Eigenschappen, 
conformiteitsbeoordeling en merken 

NEN-EN 16034:2014     Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en garagedeuren, en ramen die 
open kunnen - Productnorm, prestatiekenmerken - Brandwerende en/of 
rookbeperkende kenmerken 

NEN-EN-ISO 12944-
2:2018          

Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie 
door middel van beschermende verfsystemen - Deel 2: Classificatie van 
omgevingen 

NEN-EN-ISO/IEC 17020: 
2012 

Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het functioneren van 
verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren 

NEN-EN-ISO/IEC 17021-
1: 2015 

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie 
van managementsystemen uitvoeren 

NEN-EN-ISO/IEC 17025: 
2005 +C1: 2007 

Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en 
kalibratielaboratoria, 
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NEN-EN-ISO/IEC 17065: 
2012 

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die 
certificaten toekennen aan producten, processen en diensten 

  

BRL 1009:2017 Gipskartonplaat 

BRL 1101:2005+WB2014 Spaanplaat 

BRL 1102:2009+WB2016 Gipsvezelplaat 

BRL 1105:2016                      Cementgebonden houtspaanplaat 

BRL 1106:2005+WB2016 OSB Oriented Strand Board 

BRL 1304-
1:2013+WB2014 

Fabrieksmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies – 
Deel 1: Algemene bepalingen 

BRL 1306:2012+WB2014 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor 
thermische isolatie 

BRL 1308:2012+WB2014 Platen en dekens van minerale wol voor de thermische isolatie 

BRL 1705:2016 Triplex 

BRL 2802:2017 Voegdichtingsmaterialen: geïmpregneerde PU-schuimband 

BRL 3700:1998+WB2016 Dakramen 

BRL 4708:2013+WB2014 Regendichte of waterkerende membranen voor hellende daken en gevels 

  

SKH-publicatie 12-
02:2014            

Folies in de gebouwschil met prefab houten bouwdelen 
 

SBRCURnet-
publicatie:2013         

Luchtdicht Bouwen, uitgave SBRCURnet (verkrijgbaar via ISSO) 
 

SBR Referentiedetails         uitgave SBRCURnet (verkrijgbaar via ISSO 
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BIJLAGE 1A; STROOMSCHEMA CONSTRUCTIEVE 
VOORZIENINGEN 

 

 
 
1 Uitgangspunten overspanningsberekening in bijlage 1B: 
 
- Sterkteklasse C18 
- gebouwhoogte 10 m, onbebouwd 
- windgebied II (excl. Kop van Noord Holland + waddeneilanden) 
- qp(z) = 0,85 kN/m2 
- Consequence Class CC2 (woningen + kantoren) 
- standaard dak gewicht: 25 kg/m2 
- standaard pannen gewicht: 45 kg/m2 
- gewicht dakraam ≤ gewicht dakconstructie (70 kg/m2) 
- doorsneden berekend op 'enkele buiging' (belasting haaks op dakvlak) 
- exclusief berekening bevestiging tpv oplegging 
 

2  Zie voor meer informatie: https://www.kingspan.com/nl/nl-nl/producten/geengineerde-constructieve-
houten-systemen/dakelementen/downloads/verwerking-en-onderhoud-unidek-aero-
lijn/verwerkingsvoorschrift-unidek-aero-dakraamkozijn-nl 

  

 

Start 

Dakvenster tussen 
constructie-
elementen? 

ja 
- ‘sandwichdak’, houten balken intact 
- ‘dakbeschot’, houten balken intact 
- enkelschalig, ribben intact, onderplaat ingezaagd 

nee 

Selectie type dak 

dakelement 
(sandwich) 

gordingkap sporenkap 

daksegment 

Stelkozijn plaatsen volgens 
methode ‘Kingspan Unidek’2. 
Controleer of het element nog 

voldoet aan maximale 
overspanning: 

lnieuw = 90% lmax 

Gordingen 
bijplaatsen 

volgens tabellen 
in bijlage 1B en 
slapers tussen 
de gordingen 

plaatsen1 
(zie ook 

voorbeeld in 
bijlage 1D) 

Sporen bijplaatsen tussen nok 
en muurplaat volgens tabellen in 
bijlage 1B en horizontale dragers 

tussen de sporen plaatsen1 

(zie ook voorbeeld in bijlage 1C) 

dakbeschot 

OK 

prefab 
gordingkap 

prefab 
sporenkap 
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BIJLAGE 1B; TABELLEN MET RELATIE HOUTMAAT EN MAXIMALE 
OVERSPANNING VAN BIJGEPLAATSTE GORDINGEN EN SPOREN 
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BIJLAGE 1C; REKENVOORBEELD SPORENKAP  
 
Rekenvoorbeeld gebruik tabellen voor relatie van houtmaat en maximale overspanning van bijgeplaatste 
sporen.  
 
1. Controleer gewicht dakbelasting : 
 Tabellen zijn op basis van standaard pannen á 45 kg/ m2. 
 
2. Bepaal de belastingbreedte: 

• Meet de halve breedte van het raam + helft vanaf raam tot volgend spoor 

• Tel de twee waarden bij elkaar op 
 

 
 

Voorbeeld: Belastingbreedte: 
200 1000

100 500 600
2 2

mm+ = + =   

 
3. Bepaal de hellingshoek van het dak, bijvoorbeeld m.b.v. 

• Hellingmeter (inclinometer) 

• Methode ‘meten met waterpas’ 

• Apps/ tekeningen/ etc 
 
Voorbeeld: de dakhelling is bepaald op 43,3o , afronden naar beneden geeft: 40o 
 
 

4. Meet de overspanning tussen de steunpunten op waartussen het dakvenster wordt gemonteerd. Dit kan 
zijn: 

• van muurplaat tot nok 

• van nok tot dragend knieschot (indien aanwezig en deugdelijk bevestigd) 

• van muurplaat (1e verdiepingsvloer) tot muurplaat (2e verdiepingsvloer) 

• van dragend knieschot tot vloer vliering 
 
  



 

 Pagina 37 van 40  SKH-Beoordelingsgrondslag 009 Montage van daglichtsystemen in daken  Pagina 37 van 40 
d.d. 28-04-2021 

 
Voorbeeld: de overspanning is gemeten op: 4.800 mm 
 

5. Ga naar de tabel met de gewenste houtmaat 
 
Voorbeeld: kies 69 x 219 mm, sterkteklasse: minimaal C18 
 

6. Controleer in de tabel of de overspanning voldoet 
 

 
 

7. Voldoet de overspanning?  

• Ja: ga naar stap 7 

• Nee: kies een grotere houtmaat en controleer opnieuw vanaf stap 4 
 
Voorbeeld: de maximaal toegestane overspanning is bij een belasting breedte van 0,6 m en een 
dakhelling van 40° volgens de tabel 4.830 mm. De gemeten overspanning is lager dan dit: 4.800 mm. 
Dus voldoet. Er hoeft geen andere houtmaat gekozen te worden. 
 
 
 

8. Bevestig de opvangconstructie aan de bestaande constructie volgens tekening (weergegeven bij stap 2) 
en monteer vervolgens het dakvenster. 
 
  

Houtmaat + sterkteklasse:

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0,6 4.800 4.800 4.750 4.790 4.830 4.890 4.950 5.020 5.100 5.170 5.240

0,7 4.650 4.640 4.590 4.620 4.660 4.720 4.770 4.840 4.920 4.980 5.050

0,8 4.520 4.500 4.440 4.480 4.520 4.570 4.630 4.690 4.760 4.820 4.890

0,9 4.430 4.370 4.320 4.360 4.400 4.440 4.500 4.560 4.630 4.690 4.750

1,0 4.330 4.270 4.220 4.250 4.290 4.330 4.390 4.450 4.520 4.570 4.630

1,1 4.230 4.170 4.120 4.150 4.190 4.240 4.290 4.350 4.410 4.470 4.530

1,2 4.140 4.090 4.040 4.070 4.110 4.150 4.200 4.260 4.320 4.370 4.430

1,3 4.070 4.010 3.960 3.990 4.030 4.070 4.120 4.180 4.240 4.290 4.350

1,4 3.990 3.940 3.890 3.920 3.960 4.000 4.050 4.100 4.160 4.210 4.270

1,5 3.930 3.870 3.830 3.860 3.890 3.930 3.980 4.030 4.100 4.140 4.200

1,6 3.870 3.810 3.770 3.800 3.830 3.870 3.920 3.970 4.030 4.080 4.130

1,7 3.810 3.760 3.700 3.740 3.780 3.820 3.860 3.910 3.970 4.020 4.070

1,8 3.760 3.690 3.640 3.670 3.720 3.760 3.810 3.860 3.920 3.960 4.010

1,9 3.700 3.630 3.570 3.610 3.650 3.700 3.760 3.810 3.860 3.910 3.950

2,0 3.640 3.570 3.510 3.550 3.590 3.640 3.700 3.760 3.820 3.860 3.880

2,1 3.580 3.520 3.460 3.490 3.530 3.580 3.640 3.710 3.770 3.810 3.820

2,2 3.530 3.460 3.410 3.440 3.480 3.530 3.590 3.650 3.720 3.750 3.760

2,3 3.480 3.410 3.360 3.390 3.430 3.480 3.530 3.600 3.670 3.690 3.700

2,4 3.430 3.370 3.310 3.340 3.380 3.430 3.480 3.550 3.620 3.640 3.650

2,5 3.390 3.320 3.250 3.290 3.330 3.370 3.430 3.490 3.550 3.580 3.600

2,6 3.340 3.280 3.190 3.220 3.260 3.310 3.360 3.420 3.490 3.510 3.550

2,7 3.300 3.240 3.130 3.170 3.200 3.250 3.300 3.360 3.420 3.450 3.480

2,8 3.260 3.200 3.080 3.110 3.150 3.190 3.240 3.300 3.360 3.390 3.420

2,9 3.230 3.160 3.020 3.060 3.090 3.140 3.180 3.240 3.300 3.330 3.360

3,0 3.190 3.110 2.970 3.000 3.040 3.080 3.130 3.190 3.250 3.270 3.300

Maximale overspanning in milimeter

dakhelling α

69 x 219 mm, C18
[graden]

b
el

as
ti

n
gb

re
ed

te

[m
]



 

 Pagina 38 van 40  SKH-Beoordelingsgrondslag 009 Montage van daglichtsystemen in daken  Pagina 38 van 40 
d.d. 28-04-2021 

BIJLAGE 1D; REKENVOORBEELD GORDINGENKAP  
 
Rekenvoorbeeld gebruik tabellen voor relatie van houtmaat en maximale overspanning van bijgeplaatste 
gordingen.  
1. Controleer gewicht dakbelasting : 
Tabellen zijn op basis van standaard pannen á 45 kg/ m2 
 
2. Bepaal de belastingbreedte: 

•  Meet de halve afstand van verwijderde gording tot volgende gording 

 
 

Voorbeeld: Belastingbreedte: 
900

450
2

mm=   

 
3. Bepaal de hellingshoek van het dak, bijvoorbeeld m.b.v. 

• Hellingmeter (inclinometer) 

• Methode ‘meten met waterpas’ 

• Apps/ tekeningen/ etc 
 
Voorbeeld: de dakhelling is bepaald op 43,3o , afronden naar beneden geeft: 40o 
 
 

4. Meet de overspanning op. De overspanning bij een gordingenkap is: 

• van woningscheidende wand tot woningscheidende wand  

• woningscheidende wand tot tussenspant (indien aanwezig) 
 
Voorbeeld: de overspanning is gemeten op: 4.800 mm 
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5. Ga naar de tabel met de gewenste houtmaat 

 
Voorbeeld: kies 69 x 219 mm, sterkteklasse: minimaal C18 
 

 
6. Controleer in de tabel of de overspanning voldoet 

 

 
 

7. Voldoet de overspanning?  

• Ja: ga naar stap 7 

• Nee: kies een grotere houtmaat en controleer opnieuw vanaf stap 4 
 
Voorbeeld: de maximaal toegestane overspanning is volgens de tabel 4.830 mm. De gemeten 
overspanning is lager dan dit: 4.800 mm. Dus voldoet. Er hoeft geen andere houtmaat gekozen te 
worden. 
 
 

8. Bevestig de opvangconstructie aan de bestaande constructie volgens tekening (extra gordingen + 
enkele slapers zoals weergegeven bij stap 2) . Nieuwe gordingen bevestigen aan de bestaande 
gordingen met behulp van schroeven, hart op hart 300 mm, door de nieuwe gording heen, met een 
schroeflengte zodat de schroef minimaal 6 x de diameter van de schroef in de oude gording is 
ingedraaid. Monteer vervolgens het dakvenster. 

 
 

Houtmaat + sterkteklasse:

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0,6 4.800 4.800 4.750 4.790 4.830 4.890 4.950 5.020 5.100 5.170 5.240

0,7 4.650 4.640 4.590 4.620 4.660 4.720 4.770 4.840 4.920 4.980 5.050

0,8 4.520 4.500 4.440 4.480 4.520 4.570 4.630 4.690 4.760 4.820 4.890

0,9 4.430 4.370 4.320 4.360 4.400 4.440 4.500 4.560 4.630 4.690 4.750

1,0 4.330 4.270 4.220 4.250 4.290 4.330 4.390 4.450 4.520 4.570 4.630

1,1 4.230 4.170 4.120 4.150 4.190 4.240 4.290 4.350 4.410 4.470 4.530

1,2 4.140 4.090 4.040 4.070 4.110 4.150 4.200 4.260 4.320 4.370 4.430

1,3 4.070 4.010 3.960 3.990 4.030 4.070 4.120 4.180 4.240 4.290 4.350

1,4 3.990 3.940 3.890 3.920 3.960 4.000 4.050 4.100 4.160 4.210 4.270

1,5 3.930 3.870 3.830 3.860 3.890 3.930 3.980 4.030 4.100 4.140 4.200

1,6 3.870 3.810 3.770 3.800 3.830 3.870 3.920 3.970 4.030 4.080 4.130

1,7 3.810 3.760 3.700 3.740 3.780 3.820 3.860 3.910 3.970 4.020 4.070

1,8 3.760 3.690 3.640 3.670 3.720 3.760 3.810 3.860 3.920 3.960 4.010

1,9 3.700 3.630 3.570 3.610 3.650 3.700 3.760 3.810 3.860 3.910 3.950

2,0 3.640 3.570 3.510 3.550 3.590 3.640 3.700 3.760 3.820 3.860 3.880

2,1 3.580 3.520 3.460 3.490 3.530 3.580 3.640 3.710 3.770 3.810 3.820

2,2 3.530 3.460 3.410 3.440 3.480 3.530 3.590 3.650 3.720 3.750 3.760

2,3 3.480 3.410 3.360 3.390 3.430 3.480 3.530 3.600 3.670 3.690 3.700

2,4 3.430 3.370 3.310 3.340 3.380 3.430 3.480 3.550 3.620 3.640 3.650

2,5 3.390 3.320 3.250 3.290 3.330 3.370 3.430 3.490 3.550 3.580 3.600

2,6 3.340 3.280 3.190 3.220 3.260 3.310 3.360 3.420 3.490 3.510 3.550

2,7 3.300 3.240 3.130 3.170 3.200 3.250 3.300 3.360 3.420 3.450 3.480

2,8 3.260 3.200 3.080 3.110 3.150 3.190 3.240 3.300 3.360 3.390 3.420

2,9 3.230 3.160 3.020 3.060 3.090 3.140 3.180 3.240 3.300 3.330 3.360

3,0 3.190 3.110 2.970 3.000 3.040 3.080 3.130 3.190 3.250 3.270 3.300

Maximale overspanning in milimeter

dakhelling α

69 x 219 mm, C18
[graden]
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 Pagina 40 van 40  SKH-Beoordelingsgrondslag 009 Montage van daglichtsystemen in daken  Pagina 40 van 40 
d.d. 28-04-2021 

BIJLAGE 2; BRANDKAART  
Bron: NBvT, Sectie Kwaliteit Dak SKD 
 
Deze brandkaart is een kennismodel voor daken van nieuw te bouwen woningen voor de bepaling van de 
afstand  tussen dakopeningen, dat uitgaat van de weerstanden tegen brand- doorslag en brandoverslag. 
Hiermee kan worden voldaan aan brandeisen (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) die in 
het Bouwbesluit worden gesteld. 
 
In het kennismodel zijn twee situaties weergegeven, te weten één situatie voor daken evenwijdig aan de 
rooilijn en één situatie voor daken haaks op de rooilijn, waarbij de afstand tussen de dakopeningen 
aangegeven wordt door Z// en door Z┴ . 
Voorwaarde is een brandwerendheid van daken van binnen naar buiten ≥ 30 minuten en van buiten naar 
binnen ≥ 30 minuten. 
 
In onderstaande figuren staan de formules om de afstand te berekenen tussen de dakopeningen voor 
zowel de rijtjeswoning evenwijdig aan de perceelsgrens als ook voor rijtjeswoningen haaks op de 
perceelsgrens. 
 
 
 
Figuur 1: Afstand dakopeningen voor daken  evenwijdig aan de perceelsgrens met een brandwerendheid 
van binnen naar buiten en van buiten naar binnen van meer dan 30 minuten. 
 

 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Afstand van de onderzijde van dakopeningen voor daken  haaks op de perceelgrens met een 
brandwerendheid van binnen naar buiten en van buiten naar binnen van meer dan 30 minuten. 
 

 
 


