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Geachte directie, 

  

 Op 2 maart 2018 is de herziene versie van de BRL 2301 ‘Visueel gesorteerd naaldhout’ 

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

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

gesorteerd naaldhout aangepast.  

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

- al het KOMO-naaldhout dient visueel gesorteerd te worden volgens één van de 

volgende normen in kwaliteitsklasse  A, B, C of D: 

o NEN 5466 voor: Europees vuren, Europees grenen, Europees dennen, 

Europees lariks, Europees douglas; 

o NEN 5470 voor: Oregon pine; 

o NEN 5471 voor: Western red cedar.  

- indien het constructiehout betreft voor een bouwkundige toepassing dient als 

basismateriaal CE-gemarkeerd hout met de juiste sterkteklasse gebruikt te worden. 

Dit op sterkte gesorteerde hout dient dan aanvullend visueel met bovenstaande 

normen gesorteerd te worden. 

- facultatief kan het hout verduurzaamd en/of brandvertragend behandeld worden. 

De facultatieve bewerkingen vingerlassen en/of lamineren zijn onder deze BRL 

niet meer toegestaan.  

- het gemiddelde vochtgehalte van het te leveren KOMO-naaldhout moet tussen 

afnemer en leverancier worden overeengekomen. Indien geen vochtgehalte wordt 

overeengekomen, geldt een standaard vochtgehalte van 18% +2/-8%. 

   

 Ten aanzien van het merken (hoofdstuk 7) zijn de volgende wijzigingen belangrijk: 

- De kwaliteitsklasse hoeft niet meer te worden aangegeven bij het KOMO merk op 

het hout (wel op de specificatie). 

- Op de specificatie dient per orderregel naast de houtsoort, afmetingen, 

hoeveelheid en kwaliteitsklasse ook het KOMO woord-of beeldmerk vermeld te 

worden.  

- Indien het overeengekomen vochtgehalte afwijkend is van het 

standaardvochtgehalte (van 18%) dan dient dit aangegeven te worden op de 

specificatie. 



 

 

  

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

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

projectleider Peter de Graauw.  

  

De overgangsperiode tussen de oude en de nieuwe BRL is gesteld op 9 maanden en loopt 

af op 1-12-2018. Vanaf deze datum dient al het onder KOMO geleverde visueel 

gesorteerde naaldhout aan de nieuwe BRL te voldoen. Tijdens de overgangsperiode zullen 

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

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

 

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

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

 

 Met vriendelijke groet, 

 SKH 

 

 

 

 drs. H.J.O. van Doorn, directeur 

 




