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Voorwoord 

Deze KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld in samenwerking met de begeleidingscommissie 
“Houtsoorten voor toepassing in geveltimmerwerk (kozijnen, ramen en deuren) en gevelbekleding”. De 
BRL is vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH, waarin belanghebbende partijen op het 
gebied van deze BRL zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de uitvoering van de certificatie op 
basis van deze BRL en stelt deze zo nodig bij. Waar in deze BRL sprake is van “College van 
Deskundigen” of CvD is daarmee bovengenoemd college bedoeld. 

 

Deze BRL zal worden gehanteerd door certificatie-instellingen, die hiervoor een licentieovereenkomst 
hebben met de Stichting KOMO, in samenhang met hun vastgelegde procedures voor certificatie. In deze 
BRL is vastgelegd aan welke eisen een aanvrager of houder van een KOMO-productcertificaat moet 
voldoen en de wijze waarop de certificatie-instelling dit beoordeelt. In haar vastgelegde certificatie 
procedures is de werkwijze vastgelegd zoals die door de certificatie-instelling wordt gehanteerd bij de 
uitvoering van: 

• Het onderzoek voor de verlening en verlenging van een KOMO-productcertificaat op basis van deze 
BRL 

• De periodieke beoordelingen t.b.v. de instandhouding van een afgegeven KOMO-productcertificaat op 
basis van deze BRL 

  

Uitgever(s): 

Certificatie-instelling SKH 
Nieuw Kanaal 9f 

6709 PA WAGENINGEN 
Tel. 0317-453 425 

Email:  mail@skh.nl 

Website:  http://skh.nl 

  
© 2022 Certificatie-instelling SKH 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Onverminderd de aanvaarding van deze beoordelingsrichtlijn door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie 
berusten alle rechten bij SKH. Het gebruik van de beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is 
uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SKH is gesloten waarin het gebruiksrecht is 
geregeld. 
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1. Inleiding, algemene bepalingen en algemene eisen 

1.1 Inleiding 

Op basis van de voorschriften in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt een KOMO-
productcertificaat afgegeven voor houtsoorten geschikt voor geveltimmerwerk (kozijnen, ramen 
en deuren) en gevelbekleding. Met dit productcertificaat kan de certificaathouder aan zijn 
afnemers aantonen dat een deskundige onafhankelijke organisatie toeziet op het productieproces 
van de certificaathouder, de kwaliteit van het product en de kwaliteitsborging daaromtrent. 
Hierdoor mag ervan uitgegaan worden dat het product de kenmerken bezit zoals deze in 
voorliggende BRL zijn vastgelegd. 

De in deze BRL vastgelegde eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor 
geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, dan wel hiervoor een aanvraag hebben 
ingediend, en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, 
gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor de afgifte en instandhouding van een 
KOMO-productcertificaat voor “Houtsoorten voor geveltimmerwerk (kozijnen, ramen en deuren) 
en gevelbekleding” 

Naast de eisen die in deze BRL zijn vastgelegd stellen de certificatie-instellingen aanvullende 
eisen in de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie, zoals vastgelegd in hun interne 
certificatie-procedures.  

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op houtsoorten die zijn bedoeld om te worden 
toegepast in geveltimmerwerk (kozijnen, ramen en deuren) of gevelbekleding*. 

In de beoordelingsrichtlijn zijn de eisen opgenomen waaraan houtsoorten moeten voldoen en de 
wijze waarop dit moet worden beoordeeld. De af te geven productcertificaten hebben alleen 
betrekking op het product hout geleverd als gevingerlast-, gelamineerd- of als gekalibreerd (op 
maat geschaafd) hout. 

 

Opmerking: 

Gemodificeerde houtsoorten vallen onder de BRL 0605 “Gemodificeerd hout”. 

 

*De eisen aan hout voor gevelbekleding worden in een later stadium toegevoegd aan deze BRL. 

1.3 Geldigheid 

De geldigheidsduur van het KOMO-productcertificaat is onbeperkt. De geldigheidsduur kan 
worden beperkt (beëindigd) door ondermeer: 

• Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn, 

• Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen. 

1.4 Relatie met Wet- en regelgeving 

1.4.1 Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op de producten waarop deze BRL betrekking heeft is geen geharmoniseerde Europese norm 
van toepassing. 

1.4.2 Hernieuwbare- dan wel gerecyclede content van het KOMO gecertificeerde 
product (facultatief) 

Aanvullende certificering hernieuwbare- en/of gerecyclede content van het KOMO 
gecertificeerde product op basis van BRL 7010.  

“Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam 
geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals 
biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder 
afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.” (bron: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050).  
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Het is mogelijk om het gehalte aan hernieuwbare en/of gerecyclede grondstoffen in de op basis 
van deze BRL gecertificeerde producten onafhankelijk te laten vaststellen door de certificatie-
instelling. De certificatie-instelling hanteert daartoe BRL 7010. De procedure resulteert in een 
aanvullende verklaring op het bestaande KOMO-(attest-met-)productcertificaat, waarna de 
betreffende producten met een aanvullend certificatiemerk geleverd mogen worden. De volledige 
procedure is opgenomen in BRL 7010 en hier samengevat: 

 

Grenswaarden 

Om de hernieuwbare, dan wel gerecyclede content van het KOMO gecertificeerde product te 
bepalen, dient BRL 7010 ‘Hernieuwbare- , dan wel gerecyclede content van het KOMO 
gecertificeerde product’ gevolgd te worden. Afhankelijk van het percentage hernieuwbare, dan 
wel gerecyclede content, wordt het product ingedeeld in een bepaalde klasse. Dit is nader 
toegelicht in BRL 7010. 

 

Toelatingsonderzoek  

Bij het toelatingsonderzoek wordt het aandeel hernieuwbare grondstof, dan wel gerecyclede 
content van het product, conform de bepalingsmethode uit BRL 7010, vastgesteld door de 
certificatie-instelling. Op basis van het resultaat wordt het product ingedeeld in een bijhorende 
klasse. Verschillende producten kunnen zo in verschillende klassen worden ingedeeld. 

 

KOMO -productcertificaat 

In het KOMO-productcertificaat wordt een bijlage opgenomen, waarin per product de 
hernieuwbare/gerecyclede content klasse waarin dat product is ingedeeld wordt opgenomen. 

 

Periodieke controle 

Tijdens de reguliere periodieke controle wordt gecontroleerd of het product ongewijzigd is en nog 
steeds in dezelfde klasse wordt ingedeeld. Eens in de vijf jaar wordt een nieuw monster van het 
gecertificeerde product genomen en opnieuw getest indien bij de initiële toelating de 
hernieuwbare/gerecyclede content ook middels een test is bepaald. 

1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen 

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsrichtlijn 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 BRL wordt voldaan. Er zal moeten worden 
aangetoond dat de betreffende inspectie-, analyse-, test- en/of evaluatierapporten 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 instellingen die managementsystemen certificeren 

• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 

• NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor instellingen die producten, processen en diensten 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 accreditatie-instelling die geaccepteerd is als lid van een multilaterale 
overeenkomst inzake de wederzijdse erkenning en acceptatie van accreditatie, die binnen EA, 
IAF en ILAC zijn opgesteld. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de 
certificatie-instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

1.6 KOMO-productcertificaat 

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden KOMO-productcertificaten afgegeven. De 
uitspraken in deze productcertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4 en 5 en facultatief 
paragraaf 1.4.2 van deze BRL, waarbij tevens aangeven is welke aspecten voor ieder type 
product worden opgenomen in het productcertificaat. 
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In het productcertificaat kunnen de volgende toepassingsmogelijkheden worden aangegeven: 

• Houtsoorten voor de toepassing in geveltimmerwerk; conform hoofdstuk 4 en 5   

• Houtsoorten voor de toepassing in gevelbekleding; dient nog nader ingevuld te worden. 
 

Het af te geven productcertificaat moet overeenkomen met het model-productcertificaat zoals dat 
voor deze versie van de BRL op de website van KOMO (www.komo.nl) wordt gepubliceerd.  

1.7 Merken en aanduidingen 

Bij elke onder certificaat geleverde partij hout dient een schriftelijke specificatie 
(afleveringsdocumenten c.q. aflever bon) aan de afnemer te worden verstrekt waarin per 
orderregel wordt aangegeven:: 

• Het KOMO-beeldmerk/-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie 
aanduiding. 

• Naam certificaathouder 

• Toepassing:  
o BGVT (voor de toepassing in geveltimmerwerk) 
o GEV (voor de toepassing in gevelbekleding) 

De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt: 

  

 

 

De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt: 

KOMO® 

 

Daarnaast mag een QR-merk worden aangebracht dat verwijst naar de gegevens van het 
betreffende KOMO-productcertificaat op de website van KOMO. 

 

Na afgifte van het KOMO-productcertificaat mag dit KOMO-beeldmerk/KOMO-woordmerk door 
de certificaathouder ook worden gebruikt bij zijn publieke uitingen t.a.v. zijn gecertificeerde 
activiteiten zoals aangegeven in het “Reglement voor het gebruik van de KOMO-merken” zoals 
dat wordt gepubliceerd op de KOMO-website.  
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2. Terminologie 

Zie voor een verklaring van de terminologie zoals die in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn 
gebruikt wordt voor certificatie de begrippenlijst op de website van de Stichting KOMO 
(www.komo.nl). 

Voor de termen en definities met betrekking tot hout wordt verwezen naar de termen vermeld in 
de NEN 5461 en het Houtvademecum. 

 

Geveltimmerwerk (houten) kozijn, ramen en deuren overeenkomstig BRL 0801. 

Gevelbekleding  (houten)delen voor de toepassing aan de buitenste laag van de gevel 
    overeenkomstig BRL 4103 

ATIBT   Association Technique Internationale des Bois Tropicaux  

IAWA   International Association of Wood Anatomists 

 

 

  

http://www.komo.nl/
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3. Eisen aan te verwerken producten en/of materialen 

In het kader van deze beoordelingsrichtlijn worden er geen eisen gesteld aan de toepassing van 
grondstoffen, materialen en producten. 

 

Opmerking: De BRL 0823 betreft een beoordelingsrichtlijn voor de certificatie van een 
(natuurlijke) grondstof waarin in het kader van productcertificatie voor de beoogde toepassing 
specifieke producteigenschappen aan de houtsoort worden gesteld (zie hiervoor hoofdstuk 4). 
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4. Eisen te stellen aan het product 

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waar de eigenschappen van de houtsoort aan moeten 
voldoen of waar informatie over aangeleverd dient te worden en zijn de bepalingsmethoden 
opgenomen om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. Waar nodig of mogelijk zijn 
grenswaarden gesteld. 

4.1 Houtbeschrijving en partijkeuring 

Grenswaarde 

Een houtsoort moet gekarakteriseerd zijn zodat verwerkers de mogelijkheid hebben om hun 
ingangsmateriaal op de juistheid van de geleverde houtsoort te kunnen controleren. Hierbij moet 
worden aangegeven wat de herkomst (land en regionaal groeigebied), de handelsnaam (volgens 
NEN-EN 13556, Houtvademecum of anders volgens ATIBT) en de botanische naam (ten minste 
geslachtsnaam, liefst ook soortnaam, aangeven of er meerdere botanische soorten binnen 
handelsnaam voorkomen) zijn en moet de houtsoort worden beschreven. 

 

Bepalingsmethode 

Er moeten ten minste 30 geschaafde delen beschikbaar zijn, waarvan zo mogelijk is aangetoond 
dat deze afkomstig zijn uit ten minste 3 verschillende partijen.  

Het monstermateriaal heeft ten minste een afmeting van 80 x 120 x 2.000 mm (circa 0,5 m³). 
Delen met een kleinere houtafmeting tot 40 x 80 x 2.000 mm zijn toegestaan echter in dat geval 
dient het dubbele aantal delen (= 60 delen) te worden geleverd. Zonder nadere bepaling wordt 
het kernhout getest. Eventueel overgangshout dient separaat te worden beproefd. Indien het 
spint na droging niet meer van het kernhout te onderscheiden is (zoals bij vuren) moet 
gewaarborgd worden dat alleen kernhout wordt getest. Dit kan gebeuren door voor het drogen de 
spint-kerngrens aan te geven. 

 

Een beschrijving van de houtkleur, textuur en structuur wordt gemaakt op basis van het uiterlijk 
van de 30 geschaafde delen en er worden ten minste twee representatieve foto’s gemaakt van 
minimaal 50 cm2 van een dosse en een kwartiers oppervlak. Wanneer het hout binnen enkele 
dagen na het schaven verkleurt, moet dit worden gedocumenteerd. De loepkenmerken van het 
kopse vlak worden beschreven aan de hand van één monster en geïllustreerd met een foto 
(houtoppervlak van 6 x 6 mm). Het hout dat wordt aangeleverd dient een representatief 
gekwalificeerde partij te zijn. Indien de partij niet homogeen is wordt het monstermateriaal 
opgedeeld in homogene partijen welke afzonderlijk van elkaar dienen te worden onderzocht. 

  

De anatomische structuur wordt beschreven voor ten minste twee delen. Er worden kopse, 
radiale en tangentiale coupes gesneden met een dikte van ca. 20 μm. Deze coupes worden 
microscopisch bekeken en beschreven volgens de internationale standaard IAWA “List of 
microscopic features for hardwood identification” en geïllustreerd met ten minste één foto van 
zowel het kopse, radiale als tangentiale vlak. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De certificatie-instelling beoordeeld bij het toelatingsonderzoek of aan de gestelde eisen wordt 
voldaan. Bij de periodieke controle wordt visueel beoordeelt of aan de beschrijving en de 
houtkwaliteit, zoals omschreven in de SKH-publicatie 99-05 tabel 1, 2 en 3 (reactiehout, 
draadverloop, inhoudsstoffen, harszakken, kalk, biologische aantastingen, (schimmels, insecten), 
kwasten (grootte, aantal), ingegroeide bast, dark streaks, scheuren en aanwezigheid hart, spint 
(zichtbaar en niet zichtbaar), kernhout en overgangshout), van de gecertificeerde houtsoort wordt 
voldaan. 

 

Productcertificaat  

Het KOMO-productcertificaat geeft een beschrijving van de gecertificeerde houtsoort(en) en 
kwaliteit. 
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4.2 Volumieke massa 

Er wordt geen eis gesteld aan de gemiddelde volumieke massa, maar omdat veel eigenschappen 
een belangrijke relatie hebben met de volumieke massa is een beperkte spreiding in de 
volumieke massa van belang. Om die reden zijn grenzen gesteld aan de bovenwaarde en de 
onderwaarde. 

 

Grenswaarde 

De minimum en maximum volumieke massa mogen maximaal 25% afwijken van de gemiddelde 
volumieke massa. 

 

Bepalingsmethode 

De gemiddelde volumieke massa wordt bepaald volgens ISO 13061-2, bij het 
toepassingsvochtgehalte behorend bij een klimaat van 65% ± 5% RV gemeten bij 20 ± 2 °C. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De certificatie-instelling beoordeeld bij het toelatingsonderzoek of aan de gestelde eisen wordt 
voldaan. Bij de periodieke controle wordt beoordeelt of de volumieke massa van het hout 
overeenkomt met de waarde opgenomen in het certificaat. 

 

Productcertificaat  

Het KOMO-productcertificaat vermeldt de volumieke massa in kg/m3 met een onder- en 
bovengrens bij een evenwichts- vochtgehalte behorend bij 65% ± 5% RV bij 20 ± 2 °C. 

4.3 Dimensiestabiliteit en toepassingsvochtgehalte 

Grenswaarde 

 

Toepassingsvochtgehalte  

Het toepassingsvochtgehalte voor kozijnen, ramen en deuren dient bepaald te worden bij een 
klimaat van 65% ± 5% RV, 20 ± 2 °C waarna bij de toepassing het houtvochtgehalte overeen 
dient te komen met het toepassingsvochtgehalte +2 procentpunt en -4 procentpunt voor kozijnen 
en ramen en ± 2 procentpunt voor deuren.  

 

Zwelling 

De tangentiale en radiale zwelling van 50% tot 90% RV en het numerieke verschil tussen de 
tangentiale zwelling en de radiale zwelling dient te voldoen aan de eisen zoals weergeven in 
onderstaande tabel.  

 

Tabel 1; eisen tangentiale en radiale zwelling 50-90% RV. 

Oriëntatie hout Eis 

Gem. tangentiale zwelling [B1] Gemiddeld ≤ 3,5%, standaard deviatie ≤ 1% 

Gem. tangentiale zwelling [B1] / gem. radiale 

zwelling [B2] 

≤ 2,3 

 

Krimpklasse 

Omdat binnen één bouwproduct/bouwdeel (bijvoorbeeld raam, deur of kozijn) onderdelen van 
verschillende houtsoorten gecombineerd kunnen worden dient van de houtsoort de krimpklasse 
bekend te zijn. Er zijn hier vier krimpklassen gedefinieerd en die zijn volgens onderstaande tabel 
ingedeeld. Binnen de toegelaten zwelling zijn vier krimpklassen gedefinieerd. 
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Tabel 2; krimpklasse 

Krimpklasse tangentiale krimp over een gebied van 

waterverzadigd tot 65% RV      [B4] 

1 < 1,5% 

2 ≥ 1,5% < 2,5% 

3 ≥ 2,5% < 3,5% 

4 ≥ 3,5% < 4% 

 

Bepalingsmethode 

De dimensiestabiliteit wordt bepaald aan proefstukken die zuiver radiaal en tangentiaal zijn 
gezaagd en door deze te conditioneren bij verschillende klimaten tot een evenwicht is bereikt. De 
test wordt uitgevoerd op 30 proefstukken afkomstig uit 15 verschillende delen met een grootte  
50 mm x 50 mm en 10 mm lang. Indien door de afmetingen van het hout deze proefstukgrootte 
niet mogelijk is mag hier van worden afgeweken tot een minimum van 20 mm x 20 mm met een 
lengte van 10 mm. 

 

Zwellen en toepassingsvochtgehalte 

Zwellen wordt bepaald over een traject van 50% RV tot 90% RV. In verband met hysterese-
effecten worden de proefstukken eerst geklimatiseerd bij 30% ± 5% RV, 20 ± 2 °C. Vervolgens 
worden de proefstukken achtereenvolgend geklimatiseerd bij de volgende klimaten tot het 
evenwichtsvochtgehalte is bereikt (maximale gewichtsverandering 0,1% in 24 uur): 

 

• Klimaat van 50% ± 5% RV, 20 ± 2 °C waarna het gewicht en de afmetingen worden 

bepaald. 

• Klimaat van 65% ± 5% RV, 20 ± 2 °C (ten behoeve van het toepassingsvochtgehalte) 

waarna het gewicht en de afmetingen worden bepaald. 

• Klimaat van 90% ± 5% RV, 20 ± 2 °C waarna het gewicht en de afmetingen worden 

bepaald. 

 

Ten slotte worden de monsters gedroogd (24 uur bij 103°C) waarna opnieuw het gewicht wordt 
bepaald. De afmetingen dienen te worden bepaald met minimale nauwkeurigheid van 0,02 mm 
en het gewicht met een minimale nauwkeurigheid van 0,02 gram. De tangentiale en radiale 
zwelling wordt berekend als: 

 

Zt50-90% =
(Dt90−Dt50)

Dt50
 𝑥 100%   [B1] 

 

en 

 

Zr50-90% =
(Dr90−Dr50)

Dr50
 𝑥 100% [B2] 

 

Waarbij  

Zt50-90%  tangentiale zwelling over een gebied van 50% tot 90% RV [%] 

Zr50-90%  radiale zwelling over een gebied van 50% tot 90% RV [%] 

Dt50  tangentiale afmeting bij 50% RV [mm] 

Dt95  tangentiale afmeting bij 90% RV [mm] 

Dr50  radiale afmeting bij 50% RV [mm] 

Dr95  radiale afmeting bij 90% RV [mm] 
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Het evenwichtsvochtgehalte wordt berekend als: 

 

EHVi% =
(mi−mod)

mod
× 100%  [B3] 

 

Waarbij: 

EHVi%  Evenwichtsvochtgehalte bij een relatieve luchtvochtigheid van i% RV [%] 

mi  gewicht na klimatiseren bij i% RV [g] 

mod  drooggewicht [g] 

 

Krimpklasse 

Aanvullend aan de reeks zoals beschreven bij ‘zwellen’ moeten de afmetingen ook worden 
bepaald na water-verzadigen gevolgd door het bepalen van de afmetingen na conditioneren bij 
65% RV, 20 °C voor de bepaling van de krimpklasse. De 10 mm lange proefstukken worden met 
water verzadigd door het onderwater vacuüm te trekken gedurende minimaal 30 minuten en 
vervolgens het hout gedurende minimaal 16 uur onder atmosferische druk onder water te laten 
staan. De natte afmetingen en gewicht worden bepaald. Vervolgens worden de proefstukken 
geklimatiseerd bij 65 ±5% RV, 20 ± 2 °C tot gelijk gewicht (maximale gewichtsverandering 0,1% 
in 24 uur) en de afmetingen en gewicht opnieuw bepaald. Ten slotte worden de monsters 
gedroogd (24 uur bij 103°C) waarna opnieuw het gewicht wordt bepaald. De afmetingen dienen 
te worden bepaald met minimale nauwkeurigheid van 0,02 mm en het gewicht met een minimale 
nauwkeurigheid van 0,02 gram. De tangentiale krimp wordt berekend als: 

 

Ztnat-65% =
(Dt nat−Dt65)

Dt nat
 𝑥 100%   [B4] 

 

Waarbij  

Ztnat-65%  tangentiale krimp over een gebied van waterverzadigd tot 65% RV [%] 

Dtnat  tangentiale afmeting bij waterverzadiging [mm] 

Dt65  tangentiale afmeting bij 65% RV [mm] 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De certificatie-instelling beoordeelt of het krimp- en zwelgedrag voldoen aan de eisen en of de 
krimpklasse is bepaald volgens de bepalingsmethode en voldoet aan de grenswaarden en 
beoordeelt of het toepassingsvochtgehalte is vastgesteld. Bij de periodieke beoordeling wordt het 
toepassingsvochtgehalte van de houtsoort beoordeeld. 

 

Productcertificaat  

Het KOMO-productcertificaat vermeldt van de houtsoort de tangentiale en radiale zwelling van 
50% tot 90% RV, de krimpklasse en het toepassingsvochtgehalte. 

4.4 IJklijnen t.b.v. houtvochtgehalte metingen 

Grenswaarde 

Van de houtsoort dient een ijklijn vastgesteld te worden om bij productiecontroles het  
houtvochtgehalte met een elektrische houtvochtmeter te kunnen meten. 

 

Bepalingsmethode 

In 27 monsters met een minimale houtmaat van 30 mm x 50 mm en een minimale lengte van 50 
mm worden op het langsvlak twee geïsoleerde RVS pennen gemonteerd die 30 mm uit elkaar 
staan. De penpunt is over een lengte van 8 mm niet geïsoleerd. In voorgeboorde gaten (∅ 3 
mm,diepte 11 mm) worden de geïsoleerde RVS-pennen met behulp van een hamer tot 19 mm in 
het hout geslagen. 
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Figuur 1 Positionering van de pennen 

 

De monsters worden bij vijf verschillende relatieve luchtvochtigheden 

(33%, 65%, 80%, 90% en 95%) en een temperatuur van 20 °C geconditioneerd. Na enkele dagen 
worden per klimaat drie monsters als steekproef gewogen. Wanneer het gewicht van de blokjes 
in twee dagen niet meer is veranderd dan 0.01 gram, dan worden alle monsters als volledig 
geconditioneerd beschouwd. Is het gewicht wel veranderd dan worden de drie monsters zolang 
om de twee dagen gewogen totdat het gewicht constant blijft. Van de volledig geconditioneerde 
monsters wordt het houtvochtgehalte met behulp van een elektrische houtvochtmeter (ingesteld 
op de nul-ijklijn en gecorrigeerd op temperatuur) en het gewicht bepaald. Vervolgens worden de 
monsters 48 uur gedroogd in een oven (103 ± 2 °C) en hierna wordt opnieuw het gewicht 
bepaald. Bij elke weging wordt het gewicht van de monsters verminderd met het gewicht van de 
elektrodes.   

 

Op de totale set aan meetwaarden wordt lineaire regressie, volgens de kleinste kwadraten 
methode, toegepast. Hierbij moeten de vochtgehalten volgens de droogstoofmethode als 
x-waarden en de met de elektrische meter gemeten waarden als y-waarden worden gebruikt. De 
gevonden correlatiecoëfficiënt moet groter zijn dan 0,90. De met de regressiemethode geschatte 
parameters a en b (uit de vergelijking: y = ax + b) worden vervolgens gebruikt om een 
correctieformule voor de elektrische weerstandsmeter vast te stellen. 

 

MCwerkelijke = A * MCafgelezen + B 

 

Hierin is 

 

A
a

=
1

,  

 

B
b

a
=
−

 

In de nieuwere typen elektrische houtvochtmeters is de correctieformule rechtstreeks te 
programmeren. 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De certificatie-instelling beoordeelt bij het toelatingsonderzoek of er een ijklijn is opgesteld voor 
de te certificeren houtsoort.   

 

Productcertificaat  

Het KOMO-productcertificaat vermeldt dat aan de grenswaarde wordt voldaan. 

4.5 Hardheid 

Deze eigenschap is van belang in verband met de kans op schade door stoten. 

 

Grenswaarde 

Van de houtsoort dient te worden aangetoond dat de Janka-hardheid minimaal 1500 N bedraagt. 

 

Opmerking:  

houtsoorten met een volumieke massa ≥ 450 kg/m3 voldoen aan de Janka-hardheid van minimaal 
1500 N 

 

Bepalingsmethode 

De Janka-hardheid wordt bepaald overeenkomstig ASTM D143-14 en uitgedrukt in N. 

De hardheid wordt bepaald onder laboratoriumomstandigheden aan kleine, foutvrije 
proefstukken. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De certificatie-instelling beoordeelt bij het toelatingsonderzoek of aan de gestelde eisen wordt 
voldaan. Er vindt tijdens de periodieke beoordeling geen controle plaats van de hardheid. 

 

Productcertificaat  

Het KOMO-productcertificaat vermeldt dat aan de grenswaarde wordt voldaan en kan de Janka-
hardheid vermelden. 

4.6 Sterkteklasse 

Voor bepaalde toepassingen van de houtsoort in geveltimmerwerk (kozijnen, ramen, deuren) 
dient de sterkteklasse van de houtsoort bekend te zijn. 

 

Grenswaarde 

De sterkteklasse bedraagt minimaal C18. 

 

Bepalingsmethode 

De sterkteklasse van de houtsoort in relatie tot de houtkwaliteit kan ontleend worden aan de 
NEN-EN 1912 of bepaald volgens NEN-EN 384. 

 

Opmerking: 

Van hout dat uitsluitend gevingerlast of geoptimaliseerd wordt geproduceerd en geleverd kan 
voor de toepassing in geveltimmerwerk (kozijnen, ramen, deuren) volgens bovenstaande 
methode de sterkteklasse bepaald worden. Deze sterkteklasse kan in dat geval alleen gebruikt 
worden voor de toepassing in ramen, kozijnen of deuren. Indien de sterkteklasse is bepaald van 
geoptimaliseerd hout geldt deze alleen voor de toepassing van geoptimaliseerd hout. Indien de 
sterkteklasse is bepaald van gevingerlast hout geldt deze alleen voor de toepassing van 
gevingerlast of van geoptimaliseerd hout. 
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Een houtsoort kan worden toegelaten zonder dat de sterkteklasse wordt gedeclareerd. In dat 
geval moet de volumieke massa minimaal 350 kg/m3 (bij toepassingsvochgehalte) zijn en kan 
aangenomen worden dat de sterkteklasse van de houtsoort minimaal C18 is. 

 

De sterkteklasse kan ook worden vastgesteld met een alternatieve procedure. Hierbij worden 
eerst 10 proefstukken destructief beproefd (volgens NEN-EN 384). Vervolgens worden 30 
proefstukken non- destructief beproefd met de MTG (Mobile Timber Grader). 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De certificatie-instelling beoordeelt bij het toelatingsonderzoek of aan de gestelde eisen wordt 
voldaan. Tijdens de periodieke controle wordt de houtkwaliteit beoordeeld die van toepassing is 
voor de vastgestelde sterkteklasse van de houtsoort. 

 

Productcertificaat  

Het KOMO-productcertificaat vermeldt van de houtsoort de sterkteklasse (zoals getest: 

massief/gevingerlast/geoptimaliseerd) met de toepassingsvoorwaarde dat deze sterkteklasse 
alleen van toepassing is voor ramen, kozijnen of deuren . 

4.7 Duurzaamheid 

Met duurzaamheid wordt bedoeld de weerstand tegen aantasting door micro-organismen, met 
witrot en bruinrot tot gevolg. 

 

Grenswaarde 

De houtsoort heeft een minimale duurzaamheidsklasse 4. 

 

Bepalingsmethode 

Indien geen (betrouwbare) literatuur over de weerstand tegen schimmelaantasting voorhanden 
zal deze bepaald moeten worden. Dit wordt bepaald volgens NEN-EN 350 met de daarin de 
testnorm CEN TS 15083-1, met inachtneming van de volgende afwijkingen en opmerkingen. 

De monsters worden getrokken uit 30 balken. Er worden vier schimmels gebruikt: drie schimmels 
voor zowel loofhout als naaldhout, te weten: Coniophora puteana (bruinrot), Poria placenta 
(bruinrot), Coriolus versicolor (witrot). Als vierde schimmel wordt voor naaldhout Gloeophyllum 
trabeum (bruinrot) en voor loofhout Donkiopora expansa (witrot) gebruikt. 

 

Opmerking: 

In NEN-EN 350 is een classificering in één of twee duurzaamheidsklassen (bijvoorbeeld 3-4) 
mogelijk. Daarnaast is het mogelijk met de toevoeging “v” aan te geven dat de duurzaamheid van 
een houtsoort variabel is.   

De duurzaamheidsclassificatie volgens NEN-EN 350 wordt voor de toepassing in 
geveltimmerwerk omgezet naar een classificatie in de volgende klassen I, II, III, IV of IV. 

 

De vertaling is als volgt: 

• De NEN-EN 350 klasse die bestaat uit één cijfer wordt direct omgezet: 1=I, 2=II, 3=III, 

4=VN en 5=V 

De NEN-EN 350 klasse die bestaat uit twee cijfers wordt omgezet naar de laagst gegeven 
duurzaamheidsklasse 

Bij de NEN-EN 350 klasse met de toevoeging “v” wordt naar de cumulatieve 
duurzaamheidsklasse gekeken van de individuele testproefstukken. Dit houdt in dat op basis van 
het testrapport wordt vastgesteld bij welke duurzaamheidsklasse ten minste 80% van de geteste 
proefstukken in de betreffende duurzaamheidklasse of beter valt1. Opmerking: In de regel 
betekent deze benadering dat een duurzaamheidsklasse 1v wordt 2, 2v wordt 3, 3v wordt 4, etc. 
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Tabel 3; vertaling duurzaamheidsklasse hout volgens NEN-EN 350 naar de classificatie van de 
houtsoort voor toepassing in geveltimmerwerk 

Duurzaamheidsklasse 

NEN-EN 350 

classificatie van de houtsoort voor toepassing in geveltimmerwerk 

dat dient te voldoen aan BRL 0801 en BRL 0803 

1 I 

1-2 II 

1v Duurzaamheidsklasse waarbij ten minste 80% van de geteste 

proefstukken in de betreffende duurzaamheidklasse of beter valt1 

2 II 

2-3 III 

2v Duurzaamheidsklasse waarbij ten minste 80% van de geteste 

proefstukken in de betreffende duurzaamheidklasse of beter valt1 

3 III 

3-4 IV 

3v Duurzaamheidsklasse waarbij ten minste 80% van de geteste 

proefstukken in de betreffende duurzaamheidklasse of beter valt1 

4 IV 

4-5 V 

4v Duurzaamheidsklasse waarbij ten minste 80% van de geteste 

proefstukken in de betreffende duurzaamheidklasse of beter valt1 

5 V 

5v V 

1 Opmerking: In het geval van een NEN-EN 350 klasse met de toevoeging “v” kan er voor worden 
gekozen om de houtsoort te classificeren volgens NEN-EN 350-1 (ingetrokken norm). Met deze 
mogelijkheid ontstaat een zgn. level playing field waarbij de certificaathouder ondanks de 
spreiding in duurzaamheid van de housoort kiest voor aansluiting met de classificatie van 
bestaande (in het verleden) toegelaten houtsoorten.  

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De certificatie-instelling beoordeelt bij het toelatingsonderzoek of de houtsoort aan de gestelde 
eisen voldoet. Er vindt tijdens de periodieke controle geen controle plaats van de 
duurzaamheidsklasse. 

 

Productcertificaat  

Het KOMO-productcertificaat vermeldt de duurzaamheidsklasse van de gecertificeerde houtsoort 
en de classificatie van de houtsoort voor toepassing in geveltimmerwerk.. 

4.8 Wateropname en afgifte 

Grenswaarde 

Afhankelijk van de structuur van een houtsoort kan de relatie tussen wateropname en 
waterdampafgifte sterk verschillen. Hout met een duurzaamheidsklasse III of IV zoals is bepaald 
in 5.7 kan alleen worden toegepast in kozijnen, ramen en deuren indien er geen sprake is van 
een hoge wateropname in combinatie met een lage waterafgifte (zie ook de eisen aan 
duurzaamheid). Er is sprake van een hoge wateropname in combinatie met lage waterafgifte 
wanneer: 

- Maximale wateropname (gemiddeld) na 21 dagen ≥ 0,4 x de maximale wateropname 
(gemiddeld) van grenen spint; 

- Bij vochtgehalte, het gemiddeld begin-vochtgehalte ± 1% vochtgehalte na 14 dagen 
klimatiseren niet is bereikt. 
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Bepalingsmethode 

Voor de bepaling van de wateropname worden van iedere houtsoort 15 staken met afmetingen 
20 mm x 20 mm x 400 mm gebruikt afkomstig van 15 verschillende delen. Als referentie worden 
15 staken grenen spint met dezelfde afmetingen meegenomen. Alle staken worden 
geklimatiseerd bij 65 ± 5% RV, 20 ± 2°C tot constant gewicht. Alle staken worden gewogen op 
0,2 gram nauwkeurig. Twaalf staken worden in een afsluitbare bak in 5-10 mm water gezet. Drie 
staken worden in dezelfde bak geplaatst maar niet in het water. De staken dienen vrij te staan en 
mogen elkaar niet raken. Het gewicht van de staken wordt bepaald na 1 en 24 uur en vervolgens 
na 2, 3, 7, 14 en 21 dagen. De wateropname wordt bepaald door het opzuigen van het vloeibare 
water en door de hygroscopiciteit door het ontstaan van een hoge luchtvochtigheid in de 
afgesloten bak. 

 

Na de wateropname periode wordt de vochtafgifte bepaald. De staken worden daarvoor in een 
klimaat gelegd van 65 ± 5% RV, 20 ± 2 °C en gewogen na 24 uur en na 2, 3, 7 en 14 dagen. Na 
de test worden de proefstukken gedurende minimaal 16 uur gedoogd bij 103±2 °C. Het 
drooggewicht wordt bepaald. 

 

De wateropname en -afgifte worden bepaald als: 

 

Wi = (mwi – mw0) – (mdi – md0) 

 

Waarbij: 

wi  Wateropname en -afgifte op tijdstip i [g] 

mwi  massa water-opname staken op tijdstip i [g] 

mw0  massa water-opname staken op tijdstip 0 [g] 

mdi  massa waterdamp-opname op tijdstip i [g] 

md0  massa waterdamp-opname op tijdstip 0 [g] 

. 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De certificatie-instelling beoordeelt bij het toelatingsonderzoek of aan de gestelde eisen voor de 
wateropname en afgifte wordt voldaan. Er vindt tijdens de periodieke controle geen controle 
plaats van de hardheid. 

 

Productcertificaat  

Het KOMO-productcertificaat vermeldt van de houtsoort het wateropnamegedrag. 

4.9 Lijmbaarheid 

Grenswaarde 

Voor de toepassing in geveltimmerwerk (ramen, deuren, kozijnen) dient de lijmbaarheid bekend 
te zijn. Hout voor de toepassing in ramen of deuren moet te verlijmen zijn met een lijm die voldoet 
aan BRL 2339. Hout voor de toepassing in kozijnen moet te verlijmen zijn met een lijm die 
voldoet aan BRL 0819 

 

Bepalingsmethode 

Voor de toepassing in ramen en deuren wordt een onderzoek volgens paragraaf 4.1.4 (Exterieur 
geveltimmerwerk) van de BRL 2339 uitgevoerd. Voor de toepassing in kozijnen wordt een 
onderzoek volgens BRL 0819 uitgevoerd. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De certificatie-instelling beoordeelt bij het toelatingsonderzoek of aan de gestelde eisen wordt 
voldaan. Er vindt tijdens de periodieke beoordeling geen controle plaats van de lijmbaarheid. 
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Productcertificaat  

Het KOMO-productcertificaat vermeldt de lijmbaarheid van de houtsoort. Daarbij worden de 
geschikte lijmen opgenomen in het certificaat. 

4.10 Afwerkbaarheid 

Grenswaarde 

Het houtoppervlak in geveltimmerwerk kan dekkend of transparant worden afgewerkt met een 
filmvormend systeem. De afwerkbaarheid dient daarbij te voldoen aan de eisen vermeld in 
paragraaf 5.2.9.2 en 5.2.9.3 van de SKH-publicatie 97-04. 

 

Opmerking: 

In geval van “Optie 3” zoals vermeld in paragraaf 5.2.9.2. van de SKH-Publicatie is de 
afwerkbaarheid van de houtsoort niet aangetoond en daarmee ook niet de geschiktheid voor de 
toepassing in geveltimmerwerk. 

 

Bepalingsmethode 

De afwerkbaarheid wordt aangetoond overeenkomstig paragraaf 5.2.9.3 van de  
SKH-Publicatie 97-04.  

 

Opmerking: 

In afwijking van de SKH-publicatie 97-04 dienen de testen 1 t/m 4 en 6 altijd uitgevoerd te worden 
en is de uitvoer van test 5 “blarentest” afhankelijk van de resultaten en de grootte van de variatie 
in de houtsoort (uniform of wispelturig gedrag) zoals omschreven in de SKH-publicatie 97-04. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De certificatie-instelling beoordeelt bij het toelatingsonderzoek of de houtsoort voldoet aan de 
gestelde eisen. Er vindt tijdens de periodieke beoordeling geen controle plaats van de 
afwerkbaarheid van de houtsoort. 

 

Productcertificaat  

Het KOMO-productcertificaat vermeldt de afwerkbaarheid van de houtsoort en de daarvoor 
geldende voorwaarden.  

4.11 Isolatiewaarde 

Grenswaarde 

Voor de toepassing van de houtsoort in bouwproducten/bouwdelen die verwerkt worden in 
uitwendige scheidingsconstructie dient de isolatiewaarde (λ-waarde) van de houtsoort bekend te 
zijn. 

Bepalingsmethode 

Bepaling via afleiding: 

De isolatiewaarde van hout is gerelateerd aan de volumieke massa van hout. Van de houtsoort 
wordt de volumieke massa bepaald volgens deze BRL. Op basis van deze waarden en door 
interpolatie van de waarden uit de NEN-EN 12524 (volumieke massa’s 300, 400, 500, 600, 700 
kg/m³ bij 12% vochtgehalte geeft λ waarden van 0.09, 0.11, 0.13, 0.15, 0.18) wordt de 
isolatiewaarde (λ-waarde) voor de houtsoort bepaald. Indien de λ-waardes beschikbaar zijn in de 
NEN-EN-ISO 10077-2, dan kunnen deze daaraan worden ontleend. 

 

Bepaling via testen: 

De isolatiewaarde kan voor de houtsoort bepaald worden volgens NEN-EN 12667. Hierbij worden 
10 monsters gebruikt waarvan 5 dosse en 5 kwartiers, de gehele range in volumieke massa 
bestrijkend en met een toepassingsvochtgehalte zoals bepaald in paragraaf 5.3. De te declareren 
waarde is die waarde waar 90% van alle waarneming binnen vallen.  
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De certificatie-instelling beoordeelt bij het toelatingsonderzoek of de isolatiewaarde (λ-waarde) is 
bepaald overeenkomstig de voorgeschreven bepalingsmethode. Er vindt tijdens de periodieke 
controle geen controle plaats van de isolatiewaarde. 

Productcertificaat  

Het  KOMO-productcertificaat vermeldt de isolatiewaarde (λ) van de houtsoort en bij welk 
toepassingsvochtgehalte deze van toepassing is. 

4.12 Inbraakwerendheid 

Grenswaarde 

Voor de toepassing van de houtsoort in inbraakwerend geveltimmerwerk dient de geschiktheid te 
zijn aangetoond. De houtsoort is geschikt voor inbraakwerend geveltimmerwerk indien de 
splijtsterkte en het schroefhoudend vermogen van de houtsoort minimaal gelijk zijn aan die van 
vuren. 

Opmerking: 

Indien de splijtsterkte en het schroefhoudend vermogen van de houtsoort niet minimaal gelijk zijn 
aan die van vuren kan in het kader van de BRL 0801 en/of BRL 0803 de inbraakwerendheid op 
een gehele gevelelementen,  met daarin toegepast specifiek hang- en sluitwerk, worden 
beproefd. 

 

Bepalingsmethode 

De splijtsterkte dient te worden bepaald overeenkomstig ASTM D143-14 en het schroefhoudend 
vermogen volgens SKH-BGS 002. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling  

De certificatie-instelling beoordeelt bij het toelatingsonderzoek of van de houtsoort de 
geschiktheid voor inbraakwerend geveltimmerwerk is aangetoond en welke voorwaarden 
daarvoor gelden. Er vindt tijdens de periodieke beoordeling geen controle plaats van de 
inbraakwerendheid. 

 

Productcertificaat  

Het KOMO-productcertificaat vermeldt of de houtsoort geschikt is voor de toepassing in 
inbraakwerend geveltimmerwerk en welke voorwaarden daarvoor gelden.  

4.13 Toepassings-/gebruiksvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften  

Bij het hout dient een verwerkings- en toepassingsvoorschrift te worden meegeleverd waarin  
minimaal de maatregelen te nemen tijdens transport, opslag en bescherming van de houtsoort in 
de verwerkingsfase dienen te worden opgenomen; 
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5. Eisen aan het kwaliteitssysteem 

5.1 Algemeen 

De directie van de certificaathouder is te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
productieproces, de operationaliteit van het kwaliteitssysteem, de interne kwaliteitsbewaking en 
de kwaliteit van het product. De interne kwaliteitsbewaking moet voldoen aan de eisen zoals 
vastgelegd in dit hoofdstuk. 

5.2 Kwaliteitssysteem 

5.2.1 Kwaliteitshandboek 

Het kwaliteitssysteem moet toegesneden zijn op het produceren, opslaan en leveren van de 
producten zoals vastgelegd in het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn. 

Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder is vastgelegd in een kwaliteitshandhoek dat ten 
minste de volgende elementen bevat:  

een beschrijving van de onderneming en haar organisatie 

• de procedures voor het beheer van de kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsregistraties 

• de procedures voor interne beoordelingen 

• de behandeling van klachten 

• de beschreven werkmethoden en –instructies 

• de procedures voor afhandeling van afwijkingen en opvolging van corrigerende 
maatregelen 

het schema van interne kwaliteitsbewaking (5.2.2) 

5.2.2 Algemene eisen interne kwaliteitsbewaking 

De certificaathouder moet beschikken over een door hem toegepast schema van de interne 
kwaliteitsbewaking (IKB-schema) waarin tenminste de eisen uit dit hoofdstuk zijn opgenomen. 

De certificaathouder moet in dit schema tenminste 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 apparatuur daarvoor 
moet worden gebruikt; 

• Hoe vaak deze controles worden uitgevoerd; 

• Of en zo ja, de wijze waarop de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard; 

• Identificatie en naspeurbaarheid van leveringen. 

De interne kwaliteitsbewaking dient de certificaathouder in staat te stellen om bij voortduring aan 
te tonen dat aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen wordt voldaan.    

5.2.3 Beheerder kwaliteitssysteem 

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het 
beheer van en verantwoordelijk is voor het functioneren van de interne kwaliteitsbewaking. Deze 
functionaris dient over het functioneren van de interne kwaliteitsbewaking direct te rapporteren 
aan de directie. Deze functionaris beschikt daartoe over passende bevoegdheden. 
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5.2.4 Beheer van documenten en registraties 

De certificaathouder draagt er zorg voor dat:  

• De actuele versies van de kwaliteitsdocumenten beschikbaar zijn voor alle medewerkers 
die deze nodig hebben en op de plaatsen waar deze worden gebruikt, 

• De opgestelde procedures en instructies, bedoeld in paragraaf 5.2.1 regelmatig worden 
beoordeeld en waar nodig geactualiseerd en bij voortduring effectief zijn 
geïmplementeerd, 

• Nieuwe en gewijzigde kwaliteitsdocumenten worden geautoriseerd en vrijgegeven voor 
gebruik door een aangewezen verantwoordelijke, 

• De gerealiseerde registraties die relevant zijn voor de aantoonbaarheid van het conform 
deze beoordelingsrichtlijn beheerst verloop van het productieproces, correct 
geïdentificeerd, leesbaar en traceerbaar zijn.   

De in deze beoordelingsrichtlijn bedoelde documenten en registraties worden voor de duur van 
ten minste 20 jaren bewaard en langer indien een wettelijk voorschrift daartoe verplicht. 

5.2.5 Beheersing van meetapparatuur 

Vastgesteld moet worden welke meetapparatuur er op basis van deze beoordelingsrichtlijn nodig 
is om aan te tonen dat de producten aan de gestelde eisen voldoen. 

Jaarlijks dient de laboratorium- en meetapparatuur te worden gecontroleerd. De certificaathouder 
dient de resultaten van de controles te registreren. 

5.2.6 Maatregelen bij niet-overeenkomstige producten 

Indien uit de resultaten van de interne kwaliteitsbewaking blijkt dat bepaalde producten niet 
voldoen aan de gestelde eisen dient: 

• Het product (hout) te worden gemarkeerd en niet te worden uitgeleverd; 

• Nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nodig, corrigerende maatregelen te 
worden genomen; 

• Geregistreerd te worden welke afwijkingen geconstateerd zijn en welke corrigerende of 
aanvullende maatregelen getroffen zijn. 

Indien de hiervoor bedoelde onvolkomenheden pas aan het licht komen als het product al is 
geleverd en afhankelijk van de aard van de tekortkoming, dient ook de afnemer hierover te 
worden geïnformeerd en te worden betrokken bij de te zetten vervolgstappen.  

5.2.7 Klachtbehandeling 

De certificaathouder dient te beschikken over een procedure voor de behandeling van klachten in 
relatie tot de geleverde producten. In deze procedure dient ten minste geregeld te zijn:  

• Wie de verantwoordelijke functionarissen zijn voor de beoordeling en behandeling van 
klachten, 

• De registratie van klachten en het bijbehorende opvolgings- en afhandelingstraject, 

• De beoogde opvolgings- en afhandelingstermijnen, 

• Het adequaat informeren van de klager, 

• Het treffen van herstel- en corrigerende maatregelen naar aanleiding van klachten. 
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6. Externe conformiteitsbeoordelingen 

6.1 Algemeen 

Ten behoeve van het verlenen van het KOMO-productcertificaat voert de certificatie-instelling een 
toelatingsonderzoek uit. Na afgifte van het KOMO-productcertificaat voert de certificatie-instelling 
periodieke beoordelingen uit. 

De externe beoordeling wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform de eisen van het 
College van Deskundigen en het productcertificatiereglement van de certificatie-instelling. 

6.2 Toelatingsonderzoek 

De aanvrager van het productcertificaat geeft aan welke houtsoorten moeten worden opgenomen 
in het af te geven productcertificaat. De aanvrager verstrekt alle relevante gegevens van deze 
houtsoorten ten behoeve van het opstellen van de productspecificatie en de verklaring over de 
productkenmerken zoals die zullen worden opgenomen in het productcertificaat. 

Ten behoeve van het verlenen van het productcertificaat voert de certificatie-instelling een 
toelatingsonderzoek uit waarbij: 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de aanvrager in staat is om d.m.v. zijn 
kwaliteitssysteem bij voortduring te waarborgen dat de producten de kenmerken bezitten, 
respectievelijk de prestaties leveren zoals deze in hoofdstuk 4 in deze BRL zijn 
vastgelegd. Beoordeling van het productieproces en van het gereed product maken 
hiervan deel uit. 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de operationele systematiek van kwaliteitsborging 
voldoet aan de eisen in hoofdstuk 5 van deze BRL. 

• De certificatie-instelling de beschikbare verwerkingsvoorschriften en 
toepassingsvoorwaarden beoordeelt. 

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten t.a.v. het product en/of 
interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten voldoen aan de eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn. 

 

Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het 
productcertificaat, al dan niet kan worden verleend. 

6.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen 

De certificatie-instelling voert na afgifte van het productcertificaat periodieke beoordelingen uit bij 
de certificaathouder op de naleving van zijn verplichtingen. Over de aard, omvang en frequentie 
van de uit te voeren periodieke beoordelingen beslist het College van Deskundigen.  

 

Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 4 periodieke 
beoordelingen per jaar, gedurende het eerste jaar. Indien er in het eerste jaar geen afwijkingen 
worden geconstateerd wordt de frequentie gewijzigd naar 2x per jaar 

 

De periodieke beoordelingen zullen in ieder geval betrekking hebben op: 

• De resultaten van de door de certificaathouder uitgevoerde productcontroles conform  
hoofdstuk 4. 

• Beoordeling van de blijvende en effectieve toepassing van het kwaliteitssysteem conform 
hoofdstuk 5.  

• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten. 

• De blijvende waarde en geschiktheid van de door de certificaathouder opgestelde 
verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden.  

De bevindingen van elke uitgevoerde beoordeling zullen door de certificatie-instelling 
naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport. 
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Het land van de aanvrager dient in het algemeen veilig te zijn t.b.v. beoordelingsbezoeken door 
de certificatie-instelling. Bij negatieve reisadviezen wordt het land niet bezocht maar dienen de 
producten bij binnenkomst in Nederland te worden gecontroleerd. De producent is dan verplicht 
de verzendingen inclusief tijd en plaats van ontvangst tijdig en schriftelijk te melden bij de 
certificatie-instelling. 

 

Opmerking: 

Bedrijven die op basis van NEN-EN-ISO 9001 zijn gecertificeerd, worden geacht te voldoen aan 
de eisen van hoofdstuk 5 mits: 

• in het kwaliteitssysteem alle relevante eisen op productniveau zijn opgenomen, 

• de frequentie van de beoordelingen van de ISO 9001-certificering ten minste 
overeenkomen met de eisen in deze BRL, 

• de resultaten van de beoordelingen van de ISO 9001 audits beschikbaar zijn 
voor/ingezien kunnen worden door de CI. 

 

6.4 Monstername 

Door de certificatie-instelling dient 1x per jaar een monster te worden getrokken voor nader 
onderzoek door een extern laboratorium waarbij wordt onderzocht of het hout overeenkomt met 
het hout zoals eerder is bepaald overeenkomstig paragraaf 4.1 en 4.2. Indien daartoe aanleiding 
bestaat kunnen extra monsters worden getrokken. De kosten voor een dergelijk onderzoek zijn 
voor rekening van de producent. 

 

De certificatie-instelling kan, om haar moverende redenen, besluiten om buiten de jaarlijkse 
beoordelingen bij de producent om, ook bij de afnemers van de producent de producten te 
beoordelen. Hierbij wordt beoordeeld of de producten voldoen aan de technische specificatie 
zoals vastgelegd en door de certificatie-instelling is vastgesteld. Mogelijkerwijs kan hierbij ook 
een monstername plaatsvinden voor laboratorium onderzoek waarbij wordt onderzocht of het 
hout overeenkomt met het hout zoals eerder is bepaald overeenkomstig paragraaf 4.1 en/of 4.2. 

6.5 Verificatie houtsoort op basis van een buitenexpositie 

Na 2 jaar in de toepassing dient de houtsoort beoordeeld te worden waarbij geen ernstige 
gebreken zijn toegestaan ten gevolge van de eigenschappen van de houtsoort.  

 

Grenswaarden  

Na 2 jaar buitenexpositie van kozijnen vervaardigd van de betreffende houtsoort zijn de volgende 
gebreken aan de kozijnen niet toegestaan (uitgezonderd het deel van het kozijn waaraan een 
beschadiging is aangebracht): 

• De aanwezigheid van een houtvochtgehalte > 20% en/of houtaantasting; 

• De aanwezigheid van langsscheuren met een afmeting groter dan overeenkomstig SKH-
publicatie 99-05 is toegestaan; 

• De aanwezigheid van open verbindingen in kozijnen, ramen en deuren; 

• De aanwezigheid van gebreken in de verflaag waarbij voldaan moet worden aan de eisen 
voor buitenduurzaamheid aflakverfsysteem (paragraaf 4.5.2 van de BRL 0817); 

• Andere gebreken van de houtsoort die een directe invloed hebben op de functionaliteit 
van de kozijnen, ramen en deuren waarin de houtsoort is toegepast. 

 

Ter plaatse van de aangebrachte beschadiging (kruissnede) is de aanwezigheid van 
houtaantasting niet toegestaan. 

 

Opmerking: de bewust aangebrachte beschadiging is om de buffer in de duurzaamheid van de 
houtsoort in de praktijk vast te stellen. 
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Als van de geconstateerde gebreken er geen aanwijsbare oorzaak is vast te stellen die 
betrekking heeft op een onjuiste wijze waarop de houtsoort is toegepast dient de geschiktheid 
en/of de toepassingsvoorwaarden van de houtsoort te worden heroverwogen. 

 

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium dat voldoet aan 
de criteria overeenkomstig paragraaf 1.5 van deze BRL. 

 

Bepalingsmethode 

Voor het onderzoek worden 2 kozijnen met een afmeting van 1 m x 1 m vervaardigd van de 
betreffende houtsoort. De kozijnen dienen te voldoen aan de uitgangspunten van de BRL 0801 
met een profilering voor buitenbeglazing in een houtafmeting van 67 mm x 114 mm. De 
bovenzijde van de bovendorpel vlak uitvoeren en afplakken met butylband om een te grote 
vochtbelasting van de bovenzijde van de bovendorpel te voorkomen. De kozijnen dienen te zijn 
voorzien van een aflaksysteem overeenkomstig BRL 0817 in de kleur RAL 7016. Ter plaatse van 
de onderdorpel verbindingen dienen vaste meetpennen geplaatst te worden om gedurende de 
buitenexpositie houtvochtmetingen uit te kunnen voeren. In het midden van de bovendorpel wordt 
aan de voorzijde in het aflaksysteem een kruissnede aangebracht overeenkomstig paragaaf 6.3 
van de SKH-Publicatie 05-01. 

 

De kozijnen dienen in een buiten expositie geplaatst te worden vrij van direct grondcontact en 
gesitueerd op zuid, zuidwest. 

 

Het houtvochtgehalte dient ten minste 4x per jaar gemeten te worden gelijk verdeeld over het 
jaar. Na 1 jaar vindt een visuele beoordeling plaats op gebreken. Na 2 jaar vindt opnieuw een 
visuele beoordeling plaats op gebreken waarna de verbindingen van de kozijnen worden open 
gezaagd om eventuele aanwezigheid van (beginnende) houtaantasting goed te kunnen 
vaststellen.   

 

Indien gebreken worden geconstateerd dient de oorzaak daarvan te worden geanalyseerd en te 
worden vertaald naar de mogelijk aanwezige risico’s van de betreffende houtsoort en 
toepassingsvoorwaarden. 

6.6 Tekortkomingen 

6.6.1 Weging van tekortkomingen 

Bij de weging van een tekortkoming, in het kader van het toezicht na verlening van het 
productcertificaat door de certificatie-instelling, wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• Tekortkomingen met betrekking tot de producteigenschappen zoals vermeld in hoofdstuk 
4  van deze BRL (kritieke tekortkomingen) 

• "Overige" tekortkomingen (niet-kritieke tekortkomingen). 

6.6.2 Opvolging van tekortkomingen 

De opvolging van tekortkomingen door een certificatie-instelling is als volgt: 

• Kritieke afwijkingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden afgehandeld 
binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale termijn van 3 
maanden 

• Niet-kritieke afwijkingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden 
afgehandeld binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale 
termijn van 6 maanden 
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6.6.3 Sanctie procedure 

De door de certificatie-instelling op te leggen sanctie voor de volgende situaties is (zie ook 
paragraaf 6.6.1): 

• Kritieke tekortkoming; De certificaathouder dient binnen een maand een schriftelijke 
reactie te geven (corrigerende maatregelen). Beoordeling van het effect van de 
corrigerende maatregelen kan tijdens de volgende controle plaatsvinden. 

• Niet-kritieke tekortkoming; Geen (schriftelijke) reactie van de certificaathouder vereist. 
Beoordeling kan tijdens de volgende controle plaatsvinden. 

6.7 Opschorting productcertificaat 

In het geval (tijdelijk) geen producten worden geproduceerd en/of uitgeleverd kan, bij een stop 
langer 12 maanden, op verzoek van de certificaathouder de geldigheid van zijn productcertificaat 
(tijdelijk) worden opgeschort. Een dergelijke opschorting kan door de certificatie-instelling voor in 
totaal maximaal 2 jaar worden verleend. 

Nadat de opschorting is verleend kan een certificaathouder verzoeken om zijn opschorting eerder 
te beëindigen. 

Bij een opschortingsperiode langer dan 1 jaar dient voorafgaand aan de hervatting van productie 
en levering onder productcertificaat middels een extra beoordeling te worden nagegaan of nog 
aan alle eisen in deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan en de opgeschorte status kan worden 
omgezet naar een geldige status. 
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7. Eisen aan de certificatie-instelling 

7.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet beschikken over een procedure waarin de algemene regels zijn 
vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit de algemene regels voor 
het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: 

• de wijze waarop aanvragers worden geïnformeerd over de behandeling van een 
aanvraag; 

• de uitvoering van het onderzoek; 

• de beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek; 

• de algemene regels ten aanzien van de uitvoering van beoordelingen en de daarbij 
gehanteerde beoordelingsaspecten; 

• de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 

• de regels bij beëindiging van een certificaat; 

• de mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de 
certificatie-instelling. 

7.2 Certificatiepersoneel 

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

• controleur: belast met de uitvoering van de externe beoordeling; 

• uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de 
beoordeling van de rapporten van keurmeesters/laboranten; 

• beoordelaar: 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 
beoordelingen. 

7.2.1 Competentie criteria certificatie personeel 

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 

• controleur 

• uitvoerder 

vooronderzoek 

MBO-niveau 

 

• opleiding auditor ISO 9001 

• minimaal 2 jaar ervaring in de productcertificatie 

van hout, of gelijkwaardig 

• beoordelaar HBO-niveau • minimaal 2 jaar ervaring in de productcertificatie 

van hout, of gelijkwaardig 

• gekwalificeerd als beoordelaar, of gelijkwaardig 

• beslisser HBO-niveau  

 

• managementervaring of gelijkwaardig 

• certificatie of gelijkwaardig 

• accreditatiecriteria of gelijkwaardig 

• kennis van relevante certificatiesystematiek 

 

7.2.2 Kwalificatie certificatiepersoneel 

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van aangetoonde kennis 
en kunde aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende 
criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
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De bevoegdheid t.a.v. kwalificeren moet in het kwaliteitssysteem van de certificatie-instelling zijn 
vastgelegd. 

7.3 Rapportage toelatingsonderzoek en periodieke beoordelingen 

De certificatie-instelling legt de bevindingen van haar toelatingsonderzoeken en periodieke 
beoordelingen vast in een eenduidig rapport. Een rapport moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Volledigheid; in de rapportage wordt een onderbouwd verslag gedaan van de 
vastgestelde mate van conformiteit met de in deze in de KOMO-beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen, 

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

7.4 Beslissingen over KOMO-productcertificaat 

De beslissing over de verlening van het KOMO-productcertificaat en/of de oplegging van sancties 
en/of het schorsen of intrekken daarvan moet plaats vinden door een daartoe gekwalificeerde 
beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is geweest. Op basis van de 
beoordeling wordt door de beslisser besloten of het KOMO-productcertificaat kan worden 
verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken vereist zijn voordat het KOMO-
productcertificaat kan worden verleend. De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd.. 

7.5 Rapportage aan het College van Deskundigen 

Over de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan t.a.v. de productcertificaten op 
basis van deze KOMO-beoordelingsrichtlijn wordt door de certificatie-instellingen tenminste 
jaarlijks gerapporteerd aan het College van Deskundigen. In deze rapportage moeten 
geanonimiseerd de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie, 

• Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken, 

• Resultaten van de beoordelingen, 

• Opgelegde maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen, 

• Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

7.6 Interpretatie van eisen 

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde 
eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. Dit interpretatiedocument is, indien van 
toepassing, beschikbaar via de website van de schemabeheerder die deze beoordelingsrichtlijn 
heeft opgesteld. Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn is 
verplicht de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren. 
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8. Documenten lijst 

8.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

Er is geen publiekrechtelijke regelgeving van toepassing. 

8.2 Normatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn normatief verwezen: 

NEN-EN 350:2016  Duurzaamheid van hout en houtachtige producten - Beproeving 
en classificatie van de weerstand tegen biologische agentia, de 
doorlaatbaarheid van water en de prestaties van hout en 
houtachtige materialen; 

NEN-EN 350-1:1994  Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - 
Natuurlijke duurzaamheid van massief hout - Deel 1: Richtlijn 
voor de principes van het beproeven en het classificeren van de 
natuurlijke duurzaamheid van hout (ingetrokken); 

NEN-EN 384:2016+A1:2018 Hout voor constructieve toepassingen - Bepaling van 
karakteristieke waarden van mechanische kenmerken en 
dichtheid; 

NEN-EN 1912: 2012 Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen - 
Toewijzing van visuele sorteringsklassen en houtsoorten; 

NEN 2767-1+C1:2019  Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek 

NEN-EN 12524:2000  Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende 
eigenschappen - Overzicht van ontwerpwaarden; 

NEN-EN 12667:2001  Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en producten - 
Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode met 
afgeschermde "hot plate" en de methode met 
warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een 
hoge warmteweerstand; 

NEN-EN-ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen 

NEN-EN ISO 4628-2: 2016 Verven en vernissen - Evaluatie van de degradatie van verflagen 
- Aanduiding van de intensiteit, hoeveelheid en omvang van 
algemeen voorkomende gebreken - Deel 2: Beoordeling van de 
mate van blaarvorming 

NEN-EN-ISO 10077-2:2017  Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - 
Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: 
Numerieke methode voor kozijnen; 

ISO 13061-2: 2014/Amd 1:2017 Fysische en mechanische eigenschappen van hout -
Beproevingsmethoden voor kleine foutvrije proefstukken – Deel 
2: Bepaling van de dichtheid voor fysische en mechanische 
proeven 

ASTM D143-14:2014 Standard Test Methods for Small Clear Specimens of Timber 

CEN TS 15083-1: 2005 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - 
Bepaling van de natuurlijke duurzaamheid van massief hout 
tegen houtaantastende schimmels - Deel 1: Basisdiomyceten 

 

BRL 0801:2019 Houten gevelelementen (kozijnen); 

BRL 0803:2021 Houten buitendeuren; 

BRL 0814:2016 Filmvormende coatings voor toepassing op hout; 

BRL 0817:2019 Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout; 

BRL 0819:2010 Verbindingstechnieken in houten gevelelementen; 

BRL 2339:2012 Lijmen voor niet-dragende toepassingen. 

BRL 7010:2022 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-Productcertificaat 
Addendum voor hernieuwbare-, dan wel gerecyclede content 
van het KOMO gecertificeerde product 
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SKH-Publicatie 97-04 Beoordelingsgrondslag Houtsoorten voor toepassing in 
timmerwerk; eisen en bepalingsmethoden; 

SKH-Publicatie 99-05 Goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in houten 
gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) + bijlage 
kwaliteitseisen; 

SKH-BGS 002: 2017 Beoordelingsgrondslag voor schroeven geschikt voor hout - en 
houtachtige plaatmaterialen 

8.3 Informatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn informatief verwezen: 

NEN 5461:1999/A1:2004 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en 
rondhout - Algemeen gedeelte 

NEN-EN 13556, Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van houtsoorten die 
worden gebruikt in Europa; 

 

 

Houtvademecum; 11e druk, januari 2018, Initiator: Centrum Hout, Uitgeverij: 
PersManager B.V. 
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