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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen  

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie- en attesteringsinstellingen, die hiervoor erkend 
zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een 
KOMO


 attest-met-productcertificaat voor I-Liggers. 

 
De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als KOMO


 attest-met-productcertificaat. 

 
Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden zijn vermeld in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4, 5, 6, 7 en 8  zijn niet-
Bouwbesluit gerelateerde eisen vermeld, inclusief bepalingsmethoden in relatie tot o.a. CE-markering. 

 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- en attesterings-instellingen aanvullende 
eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het certificatie- en/of 
attesteringsreglement van de betreffende instelling.  
 
Techniekgebied: E8 Bouwsystemen (houtachtige), houtskeletbouw, binnenspouwbladen, wandelementen, vloerelementen,  
dakelementen en dakkapellen. 

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

De voorliggende beoordelingsrichtlijn en de kwaliteitsverklaringen hebben betrekking op I-Liggers, voor toepassing in 
gebruiksfuncties zoals omschreven in het Bouwbesluit (BB art. 1.1). In de kwaliteitsverklaring zal zo nodig het 
toepassingsgebied nader worden omschreven, inclusief eventuele beperkingen en/of toepassingsvoorwaarden. 
 
Onder een I-Ligger (voornamelijk I-vorm) wordt verstaan een (draag)constructie voornamelijk samengesteld uit een 
combinatie van hout, en/of houtachtige (plaat)materialen eventueel met isolatie, geschikt om belastingen te dragen in vloeren, 
wanden en daken. 

 

Toelichting: 

Voor begrippen die niet nader zijn gedefinieerd in deze BRL wordt verwezen naar het Bouwbesluit en de in Nederlandse normen 

en voorschriften gehanteerde definities en terminologieën. 
 

1.3 Geldigheid 

Vanaf de bindend verklaring door SKH kunnen KOMO
®
 attest-met-productcertificaten worden afgegeven op basis van deze 

BRL.  
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2 PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT 

2.1 Start 

De aanvrager van de kwaliteitsverklaring geeft aan welke I-Liggers hij levert overeenkomstig een eigen systeemontwerp.  
De aanvrager van de kwaliteitsverklaring geeft aan welke toepassingen van de door hem vervaardigde I-Liggers in de 
kwaliteitsverklaring moeten worden opgenomen. Hij verstrekt de nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van de 
technische specificatie. 
Hij geeft aan welke uitspraken in de kwaliteitsverklaring moeten worden opgenomen en verstrekt de onderbouwing van die 
uitspraken. In de hoofdstukken 3 en 4  is aangegeven welke uitspraken moeten of kunnen worden opgenomen. 

2.2 Toelatingsonderzoek 

De attesteringsinstelling onderzoekt of de in het attest-met-productcertificaat op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn 
met de eisen zoals vermeld in hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 van deze BRL. 

2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager 

De certificatie- en/of attesteringsinstelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in overeenstemming is met 
hoofdstuk 7. 

2.4 Afgifte van het attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat wordt in overeenstemming met de door de Harmonisatie Commissie Bouw vastgestelde 
modellen conform het algemeen reglement van de certificatie- en/of attesteringsinstelling afgegeven wanneer het 
toelatingsonderzoek (2.2) en de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager (2.3) in positieve zin zijn afgerond.  

2.5 Externe kwaliteitscontrole 

Na afgifte van het attest-met-productcertificaat wordt door de certificatie- en attesteringsinstelling controle uitgeoefend zoals 
beschreven in hoofdstuk 8. 
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3.         PRESTATIE-EISEN BOUWBESLUIT, TOELATINGSSONDERZOEK  EN  KWALITEITSVERKLARING 

Par. BRL Beschouwde afdelingen van het 

Bouwbesluit 

Afdeling Artikel Lid Eventueel verder verwijzingspad 

3.1.1 Algemene sterkte van de 

bouwconstructie 

2.1 2.2 

 

2.3 

 

2.4 

- 

 

- 

 

1c 

NEN 6702;  

NEN 3859; 

NEN-EN 1990 (incl. nationale bijlage) 

NEN-EN 1991-1 (incl. nationale bijlage) 

NEN 6760;  

NEN-EN 1995-1-1 (incl. nationale bijlage) 

3.1.2 Sterkte bij brand (facultatief) 2.2 2.9 

 

 

2.10 

- 

 

 

- 

NEN 6702 

NEN-EN 1990 (incl. nationale bijlage) 

NEN-EN 1991-1 (incl. nationale bijlage) 

NEN 6069 

NEN 6073 

NEN-EN 1995-1-2 (incl. nationale bijlage) 

3.1.3 Beperking van ontwikkeling van 

brand  

2.12 2.92 

2.95 

- 

- 

Artikel 1.2, lid 3 Regeling Bouwbesluit 

NEN-EN 13501-1 

NEN 6065 

3.1.4 Beperking van ontstaan van rook  

 

2.15 2.126 

2.128 

 

1 

- 

Artikel 1.2, lid 3 Regeling Bouwbesluit 

NEN-EN 13501-1 

NEN 6066 

3.2.1 Thermische isolatie, λ-waarde  van 

samengestelde materialen 

5.1 5.2 - NEN 1068 
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3.1 Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid 

ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-AFD. 2.1  
 

3.1.1 Sterkte bouwconstructie en hoofddraagconstructie; Prestatie-eisen, BB-art.  2.2, resp. BB-art. 2.3, rep. BB-art. 

2.4.1.c  
Een bouwconstructie en een hoofddraagconstructie moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in artikel 2.2 , 
artikel 2.3 of  2.4.1c. 
 
Grenswaarde 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven (methode van berekening van de) prestaties van de I-ligger juist zijn bij 
belastingsgevallen en belastingscombinaties volgens NEN 6702, NEN 3859 en NEN 6760, dan wel NEN-EN-1990 (incl. 
nationale bijlage), NEN-EN 1991-1 (incl. nationale bijlage) en  NEN-EN-1995-1-1( incl. nationale bijlage). 

Bepalingsmethode 
De volgende belastingscombinaties kunnen relevant zijn: 

1. Een gelijkmatig verdeelde belasting loodrecht op het vlak van de I-ligger, gecombineerd met de belasting van het 
eigen gewicht van (de onderdelen van)  de I-ligger overeenkomstig  NEN 6702, dan wel overeenkomstig NEN-EN 
1991-1-1 (voor het vaststellen van de belasting  ten gevolge van het eigen gewicht en de opgelegde belastingen). 

2. Eigen gewicht als 1., echter gecombineerd met een punt- of lijnbelasting. 
 
Certificatieonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat geeft voor toepassingsvoorbeelden de prestaties waaraan de I-Ligger voldoet of vermeldt dat 
de prestaties projectmatig worden berekend overeenkomstig de van toepassing zijnde norm(en). 

STERKTE BIJ BRAND; BB-AFD. 2.2 (FACULTATIEF) 

3.1.2 Sterkte bouwconstructie en hoofddraagconstructie bij brand; Prestatie-eisen,  BB-art. 2.9, resp. BB-art. 2.10 
Een bouwconstructie en een hoofddraagconstructie moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in artikel 2.9. of 
2.10. 
 
Grenswaarde 
De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken bedraagt minimaal 30 minuten . 

Bepalingsmethode 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald via beproeving of berekening overeenkomstig NEN 6702, NEN 
6069, NEN 6073, NEN-EN 1990 (incl. nationale bijlage), NEN-EN 1991-1  (incl. nationale bijlage) of NEN-EN 1995-1-2 
(incl. nationale bijlage), juist zijn. 
 

Toelichting 

De tijdsduur van bezwijken van een I-ligger  kan worden weergegeven in 30 of  60 minuten brandwerend. 

Certificatieonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan voor toepassingsvoorbeelden van de I-Ligger de tijdsduur van de brandwerendheid 
m.b.t. bezwijken geven.  

BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-AFD. 2.12  

3.1.3 Bijdrage tot brandvoortplanting; Prestatie-eisen, BB-art. 2.92, resp. BB-art. 2.95 
Een constructie onderdeel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in artikelen 2.92 en 2.95. 
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Grenswaarde 

De klasse van brandvoortplanting van de I-ligger voldoet aan minimaal  klasse D. 

 

Toelichting 

Indien  I-liggers onbeschermd worden toegepast in een Brand- en rookvrije vluchtroute geldt minimaal brandklasse B of 

klasse 1.  
 

Bepalingsmethode 

De klasse van brandvoortplanting volgens  NEN-EN 13501-1 of NEN 6065 dient van de  I-ligger te worden vastgesteld door 

middel van beproeving of  berekening (bekend gedrag van onderdelen). 

 
Certificatieonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt voor toepassingsvoorbeelden van de I-ligger de (Euro) brandklasse van de 
materialen die  in de I-ligger worden toegepast. 
 

BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-AFD. 2.15 

3.1.4  Rookdichtheid; Prestatie-eisen, BB-art. 2.126.1 
Een constructie onderdeel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in artikel 2.126 dan wel 2.128. 
 

Grenswaarde 

De grenswaarde is klasse s2 voor de materialen waaruit een I-ligger is opgebouwd. Dit is niet altijd van toepassing voor een 

overige gebruiksfunctie of voor een bouwwerk geen gebouw zijnde.  

 

Bepalingsmethode 

De klasse van rookontwikkeling wordt vastgesteld volgens volgens NEN-EN 13501-1 of  NEN 6066. 

 

Certificatieonderzoek/attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan van de I-Ligger de rookklasse vermelden van de materialen waaruit de I-ligger is 
opgebouwd.  

3.2 Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid 

THERMISCHE ISOLATIE; BB-AFD. 5.1  

3.2.1 Warmteweerstand; Prestatie-eisen, BB-art. 5.2. 
De warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructies moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
artikel 5.2. 
 
Grenswaarde 
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft een warmteweerstand van minimaal 2,5 m

2.
K/W . 

 
Toelichting 
De opgegeven lambda waarden van de materialen waaruit de I-ligger is opgebouwd worden bepaald. Deze moeten worden 
gebruikt om de warmteweerstand overeenkomstig  NEN 1068 te bepalen. 
 
Bepalingsmethode 
De warmteweerstand wordt bepaald overeenkomstig  NEN 1068. 

Certificatieonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de opgegeven lambda waarden van de materialen waaruit de I-ligger is opgebouwd. 
Deze moeten worden gebruikt om de warmteweerstand overeenkomstig NEN 1068 te bepalen, die in het attest-met-certificaat 
in tabelvorm kan worden weergegeven. 
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4 BEPROEVINGEN EN CLASSIFICATIE IN HET KADER VAN ETAG 011 (FACULTATIEF)  

PRIVAATRECHTELIJKE PRESTATIE-EISEN, TOELATINGSONDERZOEK EN 

KWALITEITSVERKLARING 

 

4.1 Algemeen 

Een ETAG staat voor Europese Technische Goedkeurings Richtlijn. Op basis van een ETAG kan een ETA worden 

afgegeven, welke gelijk staat aan een geharmoniseerde norm. In dit hoofdstuk zijn de overige eisen opgenomen waaraan I-

liggers moeten voldoen. Het betreft hier voor I-liggers relevante eisen vanuit de ETAG 011. 

4.2 Mechanische eigenschappen 

4.2.1  Sterkte, Prestatie-eisen, ETAG 011; paragraaf 5.1.1 
Volgens ETAG 011 worden de sterkte en stijfheid bepaald volgens Eurocode 5 (NEN-EN 1995-1-1) of  in ETAG 
aangewezen ‘technical reports’. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de sterkte in de uiterste grenstoestand van de I-liggers. 
 
4.2.2 Invloed van het vochtgehalte en de belastingsduur 
Het effect van langdurige belastingen en vochtgehalte op de vervorming  en sterkte dient te worden bepaald overeenkomstig 
het gestelde in 5.1.2 van ETAG 011 door middel van berekeningen volgens de berekeningsgrondslagen van Eurocode 5 
(NEN-EN 1995-1-1). Daarnaast is het voor de ETAG 011 mogelijk het geheel te berekenen volgens in de ETAG aangewezen 
‘technical reports’. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de in rekening te brengen stijfheid van de I-ligger in de verschillende 
bruikbaarheidsgrenstoestanden en de verschillende uiterste grenstoestanden. 

4.2.3 Vormstabiliteit; Prestatie-eisen, ETAG 011; paragraaf 5.1.3 
De vormstabiliteit zal bepaald moeten worden volgens de opgegeven methoden in de ETAG 011 paragraaf 5.1.3. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de vormstabiliteit. 

4.3 Brandeigenschappen 

4.3.1 Brandvoortplanting; Prestatie-eisen, ETAG 011; paragraaf 5.2.1 

I-Liggers dienen te worden beproefd en geclassificeerd volgens NEN-EN 13501-1. 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de brandklasse van I-Liggers overeenkomstig NEN-EN 13501-1 of “Geen 

prestaties bepaald”. 

4.3.2 Brandwerendheid; ETAG 011 ; paragraaf 5.2.2 

I-Liggers dienen te worden berekend volgens NEN-EN-1995-1-2 of beproefd volgens  NEN-EN 1365-3. 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de brandwerendheid van I-Liggers of “Geen prestaties bepaald”. 



KOMO® beoordelingsrichtlijn nr. 1707 

I-Liggers, d.d. 08-12-2011  Pagina 10 van 22 

 

 

4.4 Hygiëne, gezondheid en omgeving 

 

4.4.1 Aanwezigheid gevaarlijke stoffen, prestatie-eisen ETAG 011; paragraaf 5.3.1.1 

I-Liggers waarin materialen worden toegepast die formaldehyde bevatten, moeten voldoen aan de eisen zoals opgenomen in 

NEN-EN 13986. 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt of de toegepaste materialen voldoen aan de voorschriften. 

4.5 Energie, Economie en (thermische isolatie) Energieprestatie 

 

4.5.1 Energieprestatie, prestatie-eisen ETAG 011; paragraaf 5.6 

 

De lambda waarde van de materialen waaruit de I-ligger is opgebouwd moet worden bepaald volgens NEN-EN 12524. 

 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de lambdawaarde van de materialen waaruit de I-ligger is opgebouwd. 

4.6  Duurzaamheid en klimaatklasse, materiaaleigenschappen en identificatie van de I-liggers 

4.6.1 Duurzaamheid , ETAG 011 ; paragraaf 5.7 

Duurzaamheid wordt beoordeeld zoals beschreven in paragraaf 5.7 van de ETAG 011. 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de duurzaamheid of  “Geen prestaties bepaald”. 

4.6.2 Materiaaleigenschappen, ETAG 011; paragraaf 5.7.3 

De eigenschappen van de toegepaste materialen moeten worden vastgelegd en voldoen aan de eisen zoals omschreven in 

Europese normen en CE verklaringen. Er wordt gekeken naar de herkomst, mechanische eigenschappen, toepassingsgebied en 

maatvastheid. 

Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de materiaaleigenschappen . 
 
4.6.3 Identificatie, ETAG 011;  paragraaf 6.8 
De I-liggers worden van een identificatiemerk voorzien. 
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5. PRODUCTEISEN 

Niet in dit hoofdstuk opgenomen materialen dienen, gerelateerd aan het toepassingsgebied, te voldoen aan de geldende 

normen of BRL-en. De individuele prestaties van materialen/producten en de keuzes hiervan kunnen niet zonder meer bij 

elkaar worden gevoegd en worden opgeteld. 

 

5.1 Introductie 

In dit hoofdstuk worden eisen gesteld aan producten door te verwijzen naar de prestatie-eisen zoals die voorkomen in geldige 
nationale beoordelingsrichtlijnen of andere openbare documenten. Meestal moet binnen het genoemde document nog een 
klasse of kwaliteit aangewezen worden; slechts indien de kwaliteit kritisch is, dan is in deze BRL die kwaliteit of klasse als 
eis vermeld.  
 

5.2 Hout 

Hout dient ten minste te behoren tot de sterkteklasse conform NEN-EN-338 en NEN 5499, die overeenkomt met de sterkte- 
en stijfheidsberekeningen overeenkomstig de paragrafen 3.1.1, 3.1.2, 4.2.1 en 4.3.2 van deze BRL. 
 I-Liggers moeten dusdanig ontworpen en gedetailleerd zijn dat zekerheid wordt verkregen dat het hout van I-Liggers in de 
gebruiksfase geen hoger vochtgehalte kan verkrijgen dan ca. 20% of moet worden verduurzaamd met daartoe geschikte 
middelen en verduurzamingsmethoden.  
Gevingerlast hout voor dragende toepassingen moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 1704-1. 
Gelamineerde dragende houten bouwconstructies moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 1701. 
Combinaties van vingerlassen en optimaliseren zijn toegestaan als aan de bovengenoemde BRL-en is voldaan. 

5.3 Plaatmaterialen 

Triplex 
Triplex toegepast in uitwendige scheidingsconstructies moet minimaal voldoen aan klasse D; toegepast in inwendige 
scheidingsconstructies minimaal aan klasse H overeenkomstig de eisen zoals vermeld in BRL 1705. 

Spaanplaat 
Spaanplaat toegepast in uitwendige scheidingsconstructies moet minimaal voldoen aan klasse P3 indien de plaat niet 
constructief wordt gebruikt. Indien de plaat constructief wordt meegerekend moet de plaat minimaal voldoen aan klasse P5 
overeenkomstig de eisen zoals vermeld in BRL 1101. 

OSB 
OSB moet minimaal voldoen aan klasse 3 overeenkomstig de eisen zoals vermeld in BRL 1106. 

Hardboard 

Volumieke massa ≥ 800 kg/m³ 

klasse HB.H volgens NEN-EN 316 en NEN-EN 622-2. 

 

LVL 

LVL dient ten minste te voldoen aan de NEN-EN 14279. 

5.4  Bevestigingsmiddelen 

Draadnagels, nieten, schroeven e.d. moeten zijn van verzinkt staal, aluminium, messing of roestvast staal. Voor de toepassing 
in houtsoorten zonder agressieve inhoudsstoffen  kunnen elektrolytisch verzinkte of gesherardiseerde stalen 
bevestigingsmiddelen worden toegepast. 

5.5 Isolatiemateriaal 

Houtvezelplaten moeten voldoen aan NEN-EN 13171. 
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Minerale wol moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 1308.  

Polystyreen moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 1306. 

Polyurethaan moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in NEN-EN 13165. 

5.6 Lijm 

Lijmen in dragende I-Liggers dienen te voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 2338. 
 
 

6 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 

6.1 Verwerkingsvoorschriften 

Bij aflevering van de I-Liggers moeten verwerkingsvoorschriften worden meegeleverd. Hierin dienen ten minste de 

onderstaande punten verwerkt te worden: 

- transport naar en opslag op de bouwplaats; 

- beschermen van I-Liggers tijdens transport, opslag en de bouwfase; 

- plaatsen van I-Liggers tegen bouwkundig kader; 

- herstellen van I-Liggers bij beschadigingen; 

- bewerkingen aan de I-Liggers (zoals sparingen). 

 

 

7.   EISEN TE STELLEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE AANVRAGER 

7.1 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem van de aanvrager van een attest-met-productcertificaat 

7.1.1 Interne kwaliteitszorg van de producent 
In de navolgende paragrafen zijn eisen geformuleerd, waaraan het kwaliteitssysteem van de aanvrager dient te voldoen in het 
kader van een attest-met-productcertificaat. 

7.2 Algemeen 

7.2.1 Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor het fabricageproces van het product en voor de interne kwaliteitsbewaking ligt bij de 
producent. 

7.2.2 Melding van veranderingen 
Alle veranderingen binnen het kwaliteitssysteem, zoals procedures, IKB-schema, productiewijze, etc., dienen vooraf 
schriftelijk aan de certificatie- en attesteringsinstelling te worden gemeld. 

7.3 Interne kwaliteitsbewaking 

De in het kader van het kwaliteitssysteem te volgen procedures voor keuring, beproeving en registratie moeten zijn vastgelegd 
in een intern kwaliteitbewakingsschema (IKB-schema).  

7.4 Directieverantwoordelijkheid 

7.4.1 Algemeen 
De verantwoordelijkheid voor het totale kwaliteitsbeleid berust bij de directie. De directie moet dientengevolge dit beleid en 
de kwaliteitsdoelstellingen omschrijven, alsmede de verplichtingen dienaangaande. Eén en ander in overeenstemming met 
andere bedrijfsdoelstellingen. 
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7.4.2 Organisatie 
Van de medewerkers, die betrokken zijn bij de productie, de keuring en de beproevingen, dienen de verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden, de onderlinge verhoudingen en hun plaats binnen de organisatie (bijvoorbeeld in een organogram) te zijn 
omschreven. Zij dienen over een passende ervaring c.q. opleiding te beschikken. 
De bedrijfsvoering moet geschieden onder verantwoordelijkheid van een persoon, waarvan is aangetoond dat hij/zij 
vakbekwaam is.  

 

De inrichting van het bedrijf moet zodanig zijn, dat bij de opslag van de materialen, de productie en de opslag van gereed 

product de kwaliteit en de duurzaamheid gewaarborgd blijven en dat geen blijvende vormverandering optreedt. 

7.4.3 Kwaliteitsfunctionaris 
Er dient een directievertegenwoordiger te worden aangewezen, die ongeacht zijn overige verantwoordelijkheden, 
welomschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft voor het bewerkstelligen van de invoering en het op peil 
houden van het kwaliteitssysteem. 

7.4.4 Beoordeling van het kwaliteitssysteem  
Het kwaliteitssysteem, dat is opgezet met het doel een waarborg te verkrijgen dat producten van een constante kwaliteit 
worden geproduceerd, moet regelmatig door de kwaliteitsfunctionaris worden geëvalueerd en zo nodig, in overleg met de 
directie worden bijgesteld. Van de beoordeling dient een schriftelijke rapportage aanwezig te zijn die op verzoek beschikbaar 
is. 

7.4.5 Behoud van eigenschappen van het product 
Productie, intern transport en opslag van gerede I-Liggers moeten op zodanige wijze beheerst plaatsvinden dat de 
meegegeven eigenschappen behouden blijven. Het transport naar de bouwplaats moet zodanig plaatsvinden dat er geen 
beschadiging of blijvende vormveranderingen kan optreden. 

7.5 Keuring en beproeving 

7.5.1 Kwaliteitssysteem 
Het kwaliteitssysteem met betrekking tot het voortbrengingsproces moet schriftelijk vastgelegde procedures omvatten voor de 
keuring en de uitvoering van de beproevingen, zoals vastgelegd in het IKB-schema. 

7.5.2 Beheersing van documenten 
De schriftelijk vastgelegde procedures voor de keuring en de beproeving moeten door daartoe bevoegde personen binnen het 
bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd op geschiktheid en doelmatigheid. De beheersing van documenten 
moet bewerkstelligen, dat alleen geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar zijn. 

7.5.3 Registratie 
Van elke keuring of beproeving, zoals omschreven in het IKB-schema en uitgevoerd conform de vastgestelde procedures, 
dient een goede registratie te worden bijgehouden. Tevens dient een verificatie plaats te vinden aan de hand van reeds eerder 
uitgevoerde keuringen en beproevingen om na te gaan of aan de gestelde eisen wordt voldaan. 

7.5.4 Kalibreren 
Keuringsmiddelen, meet- en beproevingsapparatuur dienen periodiek te worden gekalibreerd en onderhouden volgens een 
vastgesteld  kalibreersysteem en op een toegankelijke wijze te worden geregistreerd. 

7.5.5 Herkenbaarheid beproevingsmonsters 
Monsters, bedoeld voor keuring en beproeving, dienen duidelijk herkenbaar te zijn. Tevens dient, zo nodig, de 
beproevingsvolgorde herkenbaar te zijn. 

7.5.6 Producten met tekortkomingen 
Producten met tekortkomingen dienen duidelijk gekenmerkt te zijn. Tevens dient men te beschikken over een procedure voor 
de behandeling van deze producten en een herkenbare (aparte) opslag respectievelijk een aanvullend registratiekenmerk 
(bijvoorbeeld in geval van foutieve fabricage assemblage). Zo nodig dienen corrigerende maatregelen te worden genomen. 
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7.5.7 Toelevering 
Grondstoffen, halfproducten en andere producten of bewerkingen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd conform het 
IKB-schema. 

7.5.8 Laboratorium 
Voor het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden dient men te beschikken over een goed uitgeruste (aparte) ruimte en 
over de voorgeschreven meet- en beproevingsapparatuur. Bij gebruikmaking van een extern laboratorium dient dit door de 
certificatie-en attesteringsinstelling te zijn goedgekeurd. 

7.5.9 Interne controle 
Als aanvulling op de keuringen en beproevingen van de toegeleverde producten, het productieproces en het gerede product 
dient aantoonbaar te zijn, dat alle vereiste keuringen zijn uitgevoerd. Men dient te beschikken over een passende en 
toegankelijke registratie van de uitgevoerde keuringen en beproevingen en dient deze op peil te  houden om aan de hand 
hiervan aannemelijk te kunnen maken, dat voldaan is aan de gestelde eisen. Daar, waar nodig, dienen statistische technieken 
te worden toegepast op de onderzoeksresultaten. 

7.6 Externe controle 

De producent dient medewerking te verlenen aan de door de certificatie- en attesteringsinstelling uit te voeren 
controlewerkzaamheden door toegang tot de fabriek te verlenen en desgevraagd inzage te verschaffen in alle relevante 
documenten. Zo nodig dienen monsters ter beschikking te worden gesteld. 

7.7 Klachtenbehandeling 

De producent (houder van het attest-met-productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over een goede 
klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het product, waarop het productcertificaat betrekking heeft. 
Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld. 

7.8 Interne Kwaliteitsbewaking 

De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn 
opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 

- een ingangscontrole op de grondstoffen; 

- werkplekinstructies;  

- controle op het eindproduct; 

- de controle op de meetapparatuur; 

- klachtenregistratie. 

7.9 Certificatie-merk 

De onder attest-met-productcertificaat geleverde elementen dienen duidelijk te zijn voorzien van het KOMO


-keurmerk, 
zoals aangegeven in het attest-met-productcertificaat. 
 
 
 

8      CONTROLE DOOR DE CERTIFICATIE- EN/OF ATTESTERINGSINSTELLING 

8.1 Attest-met-productcertificaat 

De certificatie-en attesteringsinstelling controleert onaangekondigd 4 x per jaar of de producten aan de technische 
specificaties voldoen, of de productie in overeenstemming is met de door de producent vastgelegde en met de certificatie- en 
attesteringsinstelling overeengekomen specificaties en of het interne kwaliteitbewakingssysteem van de producent aan de in 
paragraaf 7 vastgelegde eisen voldoet. Zo nodig kan, op advies van het College van Deskundigen, bovengenoemde 
controlefrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden. 
 

De certificerende instelling dient voor het inspecteren/auditen en het beoordelen (attesteringsonderzoek en 

certificatieonderzoek en beoordeling van rapporten van een inspecteur of auditor) functionarissen in te zetten met een 

opleiding, kennis en ervaring overeenkomstig onderstaande tabel.  
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Certificatiepersoneel Werk- en denkniveau Kennis en ervaring 

Beoordelaar HBO-niveau Bouwkundig .og.* 

Productie en toepassing van I-liggers o.g.* 

Auditor MBO-niveau Productie en toepassing van I-liggers o.g.* 

Beslisser HBO-niveau  

 

 Managementervaring o.g.* 

 Certificatie o.g.* 

 Accreditatiecriteria o.g.* 

 
* o.g. = of gelijkwaardig 
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9. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

 

Bouwbesluit: 2003 Bouwbesluit (Stb. 2001, 410, Stb. 2002, 203, 516, 518, 582;  Stb. 2005, 1, 417,  528,  

 730; Stb. 2006, 148, 257, 289, 586, 661; Stb. 2007, 439; Stb2008, 325, 373; Stb. 2009, 393 

en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 2002, 241; Stcrt. 2003, 101; Stcrt. 2005,163, 249; 

Stcrt. 2006,122; Stcr. 2009, 91) 

NEN 1068: 2001 Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden, inclusief wijzigingsblad A5: 2008 

NEN 1775: 1991 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, inclusief wijzigingsblad A1: 

1997 

NEN 5499: 2007 Gezaagd hout – Sterkteklassen, classificatiemethode en bepalingsmethoden, inclusief 

wijzigingsblad A1: 2011  

NEN 6064: 1991 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen, inclusief wijzigingsblad A2/2001 

NEN 6065: 1991 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties), inclusief 

wijzigingsblad A1: 1997 

NEN 6066: 1991 Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal (combinaties), inclusief 

wijzigingsblad A1: 1997 

NEN 6069: 2005 Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen, inclusief wijzigingsblad  

A1: 2005 

NEN 6073:1991 Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Houtconstructies, 

inclusief wijzigingsbla A2: 2001 

NEN 6702: 2001 Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen, 

inclusief aanvullingsblad A1: 2005 

NEN 6760: 2001 Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Houtconstructies - Basiseisen 

- Eisen en bepalingsmethoden 

 

NEN-EN 338: 2009 Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen 

NEN-EN 622-2: 2004 Vezelplaten - Specificaties - Deel 2: Eisen voor harde platen, inclusief wijzigingsblad C1: 

2006 

NEN-EN 1365-3: 2001 Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen – Deel 3: Liggers 

NEN-EN 1365-4: 1999 Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen – Deel 4: Kolommen, inclusief 

wijzigingsblad C1: 2001 

NEN-EN 1990: 2002 Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp  

NEN-EN 1991-1: 2007 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1: Ontwerpgrondslagen 

NEN-EN 1991-1-2: 2007Eurocode 1- Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij 

brand 

NEN-EN 1995-1-1: 2007 Eurocode 5:  Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - 

Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen 

NEN-EN 1995-1-2: 2007Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies – Deel 1-2: Algemeen – Ontwerp 

en berekening van constructies bij brand 

NEN-EN 12524: 2000 Bouwmaterialen en bouwproducten – Warmte- en vochtwerende eigenschappen – Overzicht 

van ontwerpwaarden 

NEN-EN 13171: 2009 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde (WF) 

producten van houtvezel - Specificatie 

NEN-EN 13165: 2009 Producten van thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten 

van hard polyurethaanschuim (PUR) - Specificaties  

NEN-EN 13501-1: 2007 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van 

resultaten van beproevingen van het brandgedrag, inclusief wijzigingsblad A1: 2009 

NEN-EN 13986: 2004 Houtachtige plaatrmaterialen voor gebruik in de bouw – Eigenschappen, 

conformiteitsbeoordeling en merken 

NEN-EN 14279: 2005 Laminated Veneer Lumber  (LVL)– Definities, classificatie en specificities, inclusief 

wijzigingsblad A1: 2009 



Nationale beoordelingsrichtlijn nr. 1707 

I-Liggers, d.d. jaar-maand-dag  pag. 17 van 22 

  

 

 

ETAG 011: 2002 Light composite wood-based beams and columns 

 

BRL 0904 Houtskeletbouw 

BRL 1101 Spaanplaat 

BRL 1105 Cementgebonden houtspaanplaat  

BRL 1106 Oriented Strand Board (OSB) 

BRL 1306 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie 

BRL 1308 Platen en dekens van minerale wol voor thermische isolatie 

BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies 

BRL 1704-1 Gevingerlast hout voor dragende toepassingen 

BRL 1705 Triplex    

BRL 2338 Lijmen voor dragende houten bouwconstructies 

 

* Voor de juiste publicatiedatum van deze BRL wordt verwezen naar het “Overzicht van kwaliteitsverklaringen 

in de bouw” van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) 
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BIJLAGE 1:  Model KOMO


 attest-met-productcertificaat 

 

 

KOMO attest-met-productcertificaat 

 

Naam (CI) Logo (CI) 

Adres (CI) 

Telefoonnummer (CI) 

Telefaxnummer (CI) 

 

I-LIGGERS Nummer: 

……………. Uitgegeven: 

 Vervangt: 

 

Producent Fabriek te Importeur 

 

 

VERKLARING VAN (CI) 

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 1707, "I-Liggers" d.d. ….., afgegeven door CI conform het CI 

Reglement voor Certificatie. 

 

CI verklaart dat: 

het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Naam bedrijf vervaardigde I-Liggers bij voortduring voldoen aan 

de in dit attest-met-productcertificaat omschreven vastgelegde technische specificaties en mits (naam product) 

voorzien is van het KOMO
®
-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat. 

 

De/het met deze (naam producten) samengestelde bouwde(e)l(en) prestaties lever(t)(en) die in het attest-met-

productcertificaat zijn beschreven, mits wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde 

toepassingsvoorwaarden en (technische) specificatie(s) en de vervaardiging van (het bouwproduct) geschiedt 

overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden. 

 

Voor dit attest-met-productcertificaat vindt geen controle plaats op de productie van overige onderdelen van (het 

bouwdeel), noch op de vervaardiging van het bouwdeel/de bouwdelen. 

 

Met inachtneming van het bovenstaande (productnaam) in zijn/hun toepassingen voldoe(t/n) aan de relevante eisen 

van het Bouwbesluit. 

 

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst 

(Stscourant 132, 2006) en de woningwet. Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende 

kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl  

 
Voor CI naam, directeur  
  

 

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om bij CI te informeren of dit document nog 

geldig is. 

 

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit nummer bladzijden   

 

Bouwbesluit 

 
 

Beoordeeld is: 

- kwaliteitssysteem 

- product 

Periodieke controle 
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BOUWBESLUITINGANG 

Nr. Afdeling Grenswaarde/ 

Bepalingsmethode 

Prestaties volgens 

kwaliteitsverklaring 

Opmerkingen  

2.1 Algemene sterkte  Uiterste grenstoestand bouw-

constructie, berekening volgens 

NEN 6702, NEN-EN 1990 

(incl.nationale bijlage), NEN-

EN 1991-1 (incl. nationale 

bijlage) en NEN 6760, NEN-

EN 1995-1-1 (incl. nationale 

bijlage)  

Toepassingsvoorbeelden 

met tabellen of 

gemaakte berekening 

 

Uiterste grenstoestand hoofd-

draagconstructie, berekening 

volgens NEN 6702, NEN-EN 

1990 (incl. nationale bijlage), 

NEN-EN 1991-1(incl. 

nationale bijdrage) en  

NEN 6760 en NEN-EN 1995-

1-1 (incl. nationale bijdrage) 

Toepassingsvoorbeelden 

met tabellen of 

gemaakte berekening 

 

2.2 Sterkte bij brand Brandwerendheid op bezwijken 

van bouwconstructie of 

hoofddraagconstructie volgens  

NEN 6702 en NEN-EN 1990 

(incl. nationale bijlage) of 

NEN-EN 1991-1 (incl. 

nationale bijlage) en NEN 6069 

dan wel NEN 6073 of  NEN-

EN 1995-1-2 (incl. nationale 

bijlage) 

Toepassingsvoorbeelden 

met vermelding 

brandwerendheid m.b.t. 

bezwijken 

 

2.12 Beperking ontwikkeling  

van brand 

(Euro) brandklasse A2, B,C of 

D, volgens NEN-EN 13501-1 

Toepassingsvoorbeelden 

met vermelding van de 

bijdrage tot 

brandvoortplanting van 

de materialen waaruit de 

I-ligger is opgebouwd 

 

2.15 Beperking ontstaan 

van rook 

(facultatief) 

Rookdichtheid  10 m
-1

,   

 5,4 m
-1

 of   2,2 m
-1

 volgens 

NEN 6066, dan wel minimaal 

rookklasse s2, rep s1fl  volgens 

NEN-EN 13501-1 

Toepassingsvoorbeelden 

met vermelding van de 

rookklasse van de 

materialen waaruit de I-

ligger is opgebouwd. 

 

5.1 Thermische isolatie λ-waarde volgens NEN 1068 Toepassingsvoorbeelden 

met vermelding λ-

waarde van de 

materialen waaruit de I-

ligger is opgebouwd 
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1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 

1.1 Onderwerp 

Dit attest-met-productcertificaat betreft ………, gebouwd met I-Liggers ………...  

 

1.2 Beschrijving I-Ligger ………… 

 …………… 

 

1.3 Identificatiecodering (Merken) 

 ………….  

 

1.4 Specificatie onderdelen I-Ligger ……….. 

 

1.4.1 Tot de I-Ligger behorende onderdelen 

…………… 

 

1.4.2 Niet tot de I-Ligger  behorende onderdelen 

…………… 

 

1.5 Materialen 

……… 

 

2. ONTWERP- EN VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 

 

2.1 Algemeen 

 ……… 

2.2         Transport naar en opslag op de bouwplaats 

  ………… 

 

2.3         Beschermen van I-Liggers tijdens transport, opslag en tijdens de bouwfase  

  …………. 

 

2.4         Plaatsen van I-Liggers tegen bouwkundig kader 

  ………… 

 

2.5         Herstellen van I-Liggers bij beschadigingen 

  ………….. 

 

2.6         Bewerkingen aan de I-Liggers, (zoals sparingen) 
           ………… 

 

2.7      Afwijkingen 

 …………. 

 

 

3. PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT 

 

3.1 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 

 

 ALGEMENE STERKTE; BB-Afdeling 2.1 

 

3.1.1 Sterkte van de bouwconstructie; BB-art. 2.2, resp. BB-art. 2.3, resp. BB-art. 2.4.1c 
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Per project zijn tekeningen en berekeningen overeenkomstig de van toepassing zijnde normen opgesteld, 

waaruit de prestaties van de I-Ligger blijken. Voorts kunnen  toepassingsvoorbeelden (bijvoorbeeld 

tabellen) worden opgenomen die aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit voldoen.   

 

Toepassingsvoorbeelden  

…………… 

 

STERKTE BIJ BRAND; BB-Afd. 2.2  

 

3.1.2 Sterkte bij brand; BB-art. 2.9, resp. BB-art. 2.10 

Voor bijgaande toepassingsvoorbeelden van  I-Liggers bedraagt de tijdsduur van de brandwerendheid met 

betrekking tot bezwijken, bepaald overeenkomstig NEN 6702, NEN 6069, NEN 6073, NEN-EN 1990 (incl. 

nationale bijlage), NEN-EN 1991-1 (incl. nationale bijlage) of NEN-EN 1995-1-2 (incl. nationale bijlage),  

 .. minuten. 

 

Toepassingsvoorbeelden  

…………… 

 

 BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd. 2.12 

 

3.1.3 Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-art. 2.92, resp. BB-art 2.95 

De brandklasse van de I-ligger is, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1 of NEN 6065, klasse ... 

 

BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd. 2.15 (FACULTATIEF) 

 

3.1.4 Rookdichtheid; BB-art. 2.126.1, resp. BB-art. 2.128 

De rookklasse van de materialen waaruit de I-ligger is opgebouwd ..  bepaald overeenkomstig volgens 

NEN-EN 13501-1 of NEN 6066. 

 

3.2 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID 

 

THERMISCHE ISOLATIE; BB-Afd. 5.1 

 

3.2.1 Warmteweerstand; BB-art. 5.2.  

De λ-waarde van de materialen waaruit de I-ligger is opgebouwd, bepaald overeenkomstig NEN 1068. De 

samengestelde prestaties kunnen eventueel worden uitgewerkt in tabelvorm. 

 

 

4 BEPROEVINGEN EN CLASSIFICATIE IN HET KADER VAN ETAG 011  

PRIVAATRECHTELIJKE PRESTATIE-EISEN, TOELATINGSONDERZOEK EN 

KWALITEITSVERKLARING (FACULTATIEF) 

 

4.1 Mechanische eigenschappen 

4.2 Brandeigenschappen 

4.3 Hygiëne, gezondheid en omgeving 

4.4 Energie, Economie en (thermische isolatie) Energieprestatie 

4.5 Duurzaamheid en klimaatklasse, materiaaleigenschappen en identificatie van de I-liggers 

 

5 WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

           ………… 

 

6 OPBOUW VAN DE SYSTEEMONDERDELEN 



Nationale beoordelingsrichtlijn nr. 1707 

I-Liggers, d.d. jaar-maand-dag  pag. 22 van 22 

  

 

 ……………. 

 

7 AANSLUIT- EN AFWERKINGSDETAILS 

…………… 

 

BIJLAGEN 

 

 

 

 

 



Wijzigingsblad d.d. 04-03-2013 behorende bij BRL 1707 Houten I-Liggers   d.d. 08-12-2011 
Vastgesteld door het College van Deskundigen     d.d. 24-01-2013 
Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 04-03-2013 
 

Pagina 1 van 13 

 
Dit wijzigingsblad is op 04-03-2013 door de certificatie- en attesteringsinstelling SKH conform het 
Reglement voor Certificatie bindend verklaard en zal per 04-03-2013 worden gehanteerd voor het 
uitgeven van een KOMO

®
 attest-met-productcertificaat “Houten I-Liggers”.  

 
Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 1707 “I-Liggers” d.d. 08-12-2011 behouden hun 
geldigheid tot 01-10-2013. 
 
Van deze beoordelingsrichtlijn 1707 worden hoofdstuk 3 (Prestatie-eisen bouwbesluit, toelatingsonderzoek 
en kwaliteitsverklaring), hoofdstuk 9 (lijst vermelde documenten) en bijlage 1 (model KOMO

® 
attest-met-

productcertificaat) vervangen door onderstaande tekst. 
 
Tevens wordt aan de titel van deze beoordelingsrichtlijn de tekst “Houten” toegevoegd waardoor de titel van 
deze BRL 1707 wordt “Houten I-Liggers”. 
 
3. PRESTATIE-EISEN BOUWBESLUIT, TOELATINGSONDERZOEK EN  

KWALITEITSVERKLARING  
 

Aansluittabel (nieuwbouw) 

Beschouwde 
afdelingen van het 
Bouwbesluit 

Afd. Art. Lid Woning 
 

Woon-
gebouw 

Overige 
gebouw 

Eventueel verder 
verwijzingspad 

Algemene sterkte van de 
bouwconstructie 

2.1 2.2 
2.3 
2.4 

 
1-2 
1-3 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

NEN-EN 1990 (incl. nationale bijlage) 
NEN-EN 1991-1-1/3/4 (incl. nat. bijl.) 
NEN-EN-1995-1-1 (incl. nat. bijlage) 

Sterkte bij brand (facultatief) 
 

2.2 2.10 
 

2.11 

1-3 
1/4-7 
1-2 

X 
- 
X 

X 
- 
X 

- 
X 
X 

NEN-EN 1990 (incl. nationale bijlage) 
NEN-EN 1991-1-2 (incl. nat. bijlage) 
NEN-EN-1995-1-2 (incl. nat. bijlage) 
NEN 6069 

Beperking ontstaan 
brandgevaarlijke situatie  

2.8 2.57 
2.59 

 
1-2 

X 
X 

  X 
     X 

X 
X 

NEN-EN 13501-1  
NEN 6062 

Beperking van ontwikkeling 
van brand en rook (facultatief 
voor 2.69) 

2.9 2.67 
2.68 
2.69 
2.72 

1 
1-5 
1-2 

 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

NEN-EN 13501-1 
Ministeriële regeling 

Beperking aanwezigheid van 
schadelijke stoffen en 
ioniserende straling 

3.9 3.63 1 X X X Ministeriële regeling 

Energiezuinigheid  5.1 5.3 1-2 X X X NEN 1068 

 
Opmerkingen 
1. In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” aangegeven. 

Gecertificeerde I-liggers die voldoen aan de eisen voor “nieuwbouw” voldoen tevens aan de eisen 
voor “verbouw”. Vanuit die optiek zijn de eisen voor “verbouw” niet nader uitgewerkt.  

2. Hieronder zijn overeenkomstig de aansluittabel per BB- afdeling de relevante BB-artikelen en -leden 
nader uitgewerkt. Tenzij anders vermeld, zijn vermelde BB-artikelen/leden van toepassing op alle 
(drie) typen bouwwerken (woning, woongebouw en overige gebouwen). 
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3.1. TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 
 
 ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-afd. 2.1  
 
3.1.1. Sterkte bouwconstructie; Prestatie-eisen, 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 1-3. 

 
 Grenswaarde 

Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet bij de fundamentele en 
buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 
 
Bepalingsmethode 
De prestaties van de I-liggers worden bepaald overeenkomstig de in tabel 1 vermelde normen. 

 
Tabel 1 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Houtconstructie NEN-EN 1990
*
 en NEN-EN 1991-1-1/3/4

* 
NEN-EN 1995-1-1

*
 

*
 inclusief nationale bijlage 

 
Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven (methode voor het berekenen van de) prestaties van de    
I-liggers juist zijn en overeenkomstig de in tabel 1 vermelde normen zijn bepaald. 
Het attest-met-productcertificaat geeft voor toepassingsvoorbeelden de prestaties waaraan de    
I-liggers voldoen of vermeldt dat de prestaties projectmatig worden berekend overeenkomstig de 
in tabel 1 aangegeven normen. 
 
STERKTE BIJ BRAND; BB-afd. 2.2 (FACULTATIEF) 

 
3.1.2. Sterkte bouwconstructie bij brand; Prestatie-eisen,  BB-artikelen 2.10 en 2.11 

Bouwconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.10, 
leden 1-3 voor woningen/woongebouwen, leden 1/4-7 voor overige gebouwen en BB-art. 2.11, 
leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De grenswaarde bedraagt voor een bouwconstructie ten minste 30 minuten. 
 
Bepalingsmethode 
De prestaties van de I-liggers worden bepaald overeenkomstig de in tabel 2 vermelde normen.  

 
 Tabel 2 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Houtconstructie NEN-EN 1990
*
 en NEN-EN 1991-1-2

* 
NEN-EN 1995-1-2

*
 of NEN 6069 

*
inclusief nationale bijlage  

 
Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven (methode voor het bepalen van de) prestaties van de  
I-liggers juist zijn en overeenkomstig de in tabel 2 vermelde normen zijn bepaald. 
Het attest-met-productcertificaat kan voor toepassingsvoorbeelden de tijdsduur van de 
brandwerendheid met betrekking tot bezwijken, bepaald overeenkomstig de in tabel 2 
aangegeven normen, vermelden.  
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BEPERKING VAN HET ONTSTAAN VAN EEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE; BB-AFD. 2.8  
 

3.1.3. Stookplaats; BB-artikel 2.57 
Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.57.  
 
Grenswaarde 
Het materiaal moet voldoen aan brandklasse A1. 
 
Bepalingsmethode 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en 
NEN 6061, juist is. 
 
Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de brandklasse. 
  

3.1.4. Rookgasafvoer; BB-artikel 2.59 
Een afvoervoorziening voor rookgas moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 2.59, leden 1-2. 
 
Grenswaarden 
De afvoervoorziening moet brandveilig zijn.  
 
Opmerking 
De afvoervoorziening moet brandveilig zijn. Dit impliceert dat de buitenzijde van de afvoer-
voorziening brandveilig is en de brandveiligheidseis niet van toepassing is op het materiaal van de 
I-ligger in de nabijheid van de doorvoering van de rookgasafvoer. 
 
Bepalingsmethode 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, juist 
is. 
 
Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de brandklasse van de materialen waaruit de I-ligger is 
opgebouwd. 
 
BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 
 

3.1.5. 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, lid 1. 
 
Grenswaarde 
De klassen behoren ten minste tot brandklasse D en rookklasse s2.  
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  
 
Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de brandklasse en rookklasse.  
 

3.1.6. Buitenoppervlak; BB-artikel 2.68 
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.68, leden 1-5. 
 
Grenswaarde 
De klasse behoort ten minste tot brandklasse D.  
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Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  
 
Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de brandklasse.  
 

3.1.7. Beloopbaar vlak; BB-artikel 2.69 (facultatief) 
De bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de 
binnenlucht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.69, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De klassen behoren ten minste tot brandklasse Dfl en rookklasse s1fl.  
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  
 
Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan de brandklasse en de rookklasse vermelden.  
 

3.1.8. Constructieonderdeel; BB-artikel 2.72 
Constructieonderdelen moeten ter beperking van het ontwikkelen van brand en rook voldoen aan 
de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.72.  
 
Grenswaarde 
De grenswaarden kunnen bij Ministeriële Regeling worden gegeven.  
 
Bepalingsmethode 
De prestaties worden bepaald overeenkomstig de in de Ministeriële regeling aangegeven 
bepalingsmethode(n).  
 
Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
In het attest-met-productcertificaat worden geen uitspraken gedaan.  
Dit artikel is informatief opgenomen in het kader van de zorg- en signaleringsplicht. 

 
3.2. TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 
 

BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE 
STRALING; BB-AFD. 3.9  
 

3.2.1. Materialen; BB-artikel 3.63 
Materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of waaruit ioniserende stralen 
kunnen ontstaan moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.63, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Grenswaarden kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling. 
 
Bepalingsmethode 
De bepalingsmethoden kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling.  
 
Toelatingsonderzoek/ Attest-met-productcertificaat 
In het attest-met-productcertificaat worden geen uitspraken gedaan.  
Dit artikel is informatief opgenomen in het kader van de zorg- en signaleringsplicht. 
 



Wijzigingsblad d.d. 04-03-2013 behorende bij BRL 1707 Houten I-Liggers   d.d. 08-12-2011 
 

Pagina 5 van 13 

 
3.3. TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID EN 

MILIEU 
 
ENERGIEZUINIGHEID; BB-AFD. 5.1  
 

3.3.1. Thermische isolatie; BB-artikel 5.3 
De warmteweerstand van een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in BB-art. 5.3, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies bedraagt ten minste 3,5 m

2
.K/W.  

 
Toelichting 
De op te geven lambda waarden van de materialen waaruit de I-ligger is opgebouwd, worden 
overeenkomstig NEN 1068 bepaald. Deze moeten worden gebruikt om de warmteweerstand van 
de I-liggers te bepalen. 
 
Bepalingsmethode 
De warmteweerstand word bepaald overeenkomstig NEN 1068. 
 
Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de lambda waarden van de materialen waaruit de I-ligger 
is opgebouwd. Deze moeten worden gebruikt om de warmteweerstand van de uitwendige 
scheidingsconstructie te bepalen. De lambda waarden kunnen in tabelvorm worden vermeld. 
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9. Lijst van vermelde documenten 
Bouwbesluit 2012 Stb 2011 416, 676;Stb. 2012,125, 256 en de 

Ministeriële Regelingen Stcrt. 2011, 23914; Stcrt. 2012, 
13245 

NEN 1068:2012 Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden 
NEN 1775:1991/A1:1997 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van 

vloeren 
NEN 5499:2007/A1:2011 Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor 

constructieve toepassingen 
NEN 6061:1991+A2:2002 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van 

brand bij stookplaatsen 
NEN 6064:1991/A2:2001 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen 
NEN 6065:1991/A1:1997 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van 

bouwmateriaal (combinaties) 
NEN 6066:1991/A1:1997 Bepaling van de rookproductie bij brand van 

bouwmateriaal (combinaties) 
NEN 6069:2011 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van 

bouwdelen en bouwproducten 
NEN 6073:1991 Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van 

bouwdelen – Houtconstructies, inclusief wijzigingsblad 
A2: 2001 

NEN 6702:2001 Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 
1990 - Belastingen en vervormingen, inclusief 
aanvullingsblad A1: 2005 

NEN 6760:2001 Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 
1990 - Houtconstructies - Basiseisen - Eisen en 
bepalingsmethoden 

NEN-EN 338:2009 Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen 
NEN-EN 622-2:2004/C1:2006 Vezelplaten - Specificaties - Deel 2: Eisen voor harde 

platen 
NEN-EN 1365-3:2001 Bepaling van de brandwerendheid van dragende 

bouwdelen – Deel 3: Liggers 
NEN-EN 1365-4:1999/C1:2001 Bepaling van de brandwerendheid van dragende delen 

- Deel 4: Kolommen 
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 1991-1-2+C1:2011+NB:2011 

 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: 
Algemene belastingen - Belasting bij brand; incl. 
Nationale bijlage 

NEN-EN 1991-1-3+C1:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: 
Algemene belastingen – Sneeuwbelasting; 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 1995-1-1+C1+A1:2011+NB:2011 

 

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

NEN-EN 1995-1-2+C2:2011+NB:2011 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van 
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en 
berekening van constructies bij brand; incl. Nationale 
bijlage 

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

NEN-EN 13171:2009 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - 

file://skh-file/web/Normshop/Norm/NENEN-1990A1A1C22011NB2011-nl.htm
file://skh-file/web/Normshop/Norm/NENEN-199111C12011NB2011-nl.htm
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Fabrieksmatig vervaardigde (WF) producten van 
houtvezel - Specificatie 

NEN-EN 13165: 2009 Producten van thermische isolatie van gebouwen – 
Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard 
polyurethaanschuim (PUR) - Specificaties  

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

NEN-EN 14279:2005+A1:2009 Laminated Veneer Lumber  (LVL)– Definities, 
classificatie en specificaties 

ETAG 011:2002 Light composite wood-based beams and columns 
BRL 0904:2003 Houtskeletbouw, uitgave SKH 
BRL 1101:2005 Spaanplaat, uitgave SKH 
BRL 1105:2006+WB:2009 Cementgebonden houtspaanplaat, uitgave KIWA 
BRL 1106:2005 Oriented Strand Board (OSB), uitgave SKH 
BRL 1306:2004+WB:2006 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen 

(EPS) voor thermische isolatie, uitgave KIWA 
BRL 1308:2004+WB:2006 Platen en dekens van minerale wol voor thermische 

isolatie, uitgave KIWA 
BRL 1701:2003 Gelijmde dragende houten bouwconstructies, uitgave 

SKH 
BRL 1704-1:2004 Gevingerlast hout voor dragende toepassingen, uitgave 

SKH 
BRL 1705:2005 Triplex, uitgave SKH 
BRL 2338:1998+WB:2007 Lijmen voor dragende houten bouwconstructies, 

uitgave SKH 
  

Voor de juiste datum van de NEN normen wordt verwezen naar www.NEN.nl. 
Voor de juiste datum van een BRL en eventuele bijbehorende wijzigingsbladen wordt verwezen naar de 
“Overzichten” op www.bouwkwaliteit.nl. 
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BIJLAGE 1: Model KOMO attest-met-productcertificaat 
 

KOMO attest-met-productcertificaat 
 
Naam (CI) Logo (CI) 
Adres (CI) 
Telefoonnummer (CI) 
Telefaxnummer (CI) 
 
HOUTEN I-LIGGERS Nummer: 
….     Uitgegeven: 
                                                                                                                   Vervangt: 
 
Certificaathouder (Producent)  (Fabriek te) (Importeur) 
 
VERKLARING VAN (CI) 

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 1707 “Houten I-Liggers” d.d. 08-12-2011 en bijbehorend 
wijzigingsblad d.d. 04-03-2013 afgegeven conform het (CI) Reglement voor Certificatie. 
 
(CI) verklaart dat:  
 
●   het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde I-Liggers …. bij voortduring voldoet 

aan de in dit attest-met-product-certificaat vastgelegde technische specificaties, mits de I-Liggers voorzien zijn van 
het KOMO

®
 merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat. 

●   de I-Liggers prestaties leveren die in dit attest-met-productcertificaat zijn beschreven, mits  
ο   de vervaardiging van de I-Liggers geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde 

voorschriften en/of verwerkingsmethoden 
ο   wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde toepassingsvoorwaarden. 

 
(CI) verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande de I-Liggers in zijn toepassing voldoet aan de eisen van 

het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op de volgende pagina’s van deze kwaliteitsverklaring. 
 
(CI) verklaart dat voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op de productie van de overige 
onderdelen van de I-Liggers, noch op de vervaardiging van de bouwdelen. 
 
Dit attest-met-productcertificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de 
Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het attest-met-productcertificaat is 
opgenomen in het “Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl. 
 
Dit attest-met-productcertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: 
www.komo.nl 
 
Voor (CI):  ………, directeur 

 
Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document  
nog geldig is. 
 

(Afbeelding van het KOMO-beeldmerk). 
 
 
Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit .. bladzijden. 
Nadruk verboden                                             

http://www.komo.nl/
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Bouwbesluitingang 

Nr. Afdeling Grenswaarde/ 
bepalingsmethode 

Prestaties volgens 
kwaliteitsverklaring 

2.1 Algemene sterkte  Uiterste grenstoestand bouw-
constructie, berekening 
volgens van toepassing zijnde 
normen 

Toepassingsvoorbeelden met 
vermelding van prestaties of 
vermelding dat per project 
berekeningen en tekeningen 
worden opgesteld waaruit blijkt 
dat wordt voldaan aan de 
gestelde eisen 

2.2 Sterkte bij brand Brandwerendheid op bezwijken 
van bouwconstructies volgens 
van toepassing zijnde 
Eurocodes of NEN 6069 

 Facultatieve   
 toepassingsvoorbeelden met  
 vermelding van prestaties 

2.8 Beperking ontstaan 
brandgevaarlijke situatie 

Stookplaats Vermelding brandklasse 

Rookgasafvoer Vermelding brandveilig 

2.9 Beperking ontwikkelen 
brand en rook 

Binnenoppervlak Vermelding brand- en rook-
klasse (min. D, resp. s2) 

Buitenoppervlak Vermelding brandklasse 
(minimaal D) 

Beloopbaar vlak Facultatieve vermelding brand- 
en rook-klasse (min. Dfl, resp. 
s1fl) 

Constructieonderdeel Voldoet aan Ministeriële regel 

3.9 Beperking aanwezigheid 
schadelijke stoffen en 
ioniserende straling 

Volgens voorschriften 
ministeriële regeling 

Geen vermelding prestatie 

5.1 Energiezuinigheid Warmteweerstand > 3,5 
m

2
.K/W volgens NEN 1068 

Vermelding lambda waarden 
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1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 
1.1. Onderwerp 

De kwaliteitsverklaring heeft betrekking op Houten I-Liggers ........ die geschikt zijn 
voor toepassing in nieuwbouw (en daarmee ook verbouw) van woningen, woongebouwen en/of 
gebouwen met de gebruiksfunctie(s) ......... . 

 
1.2. Beschrijving I-Ligger ………… 

 …………… 
 

1.3. Identificatiecodering (Merken) 
 ………….  
 

1.4. Specificatie onderdelen I-Ligger ……….. 
 

1.4.1. Tot de I-Ligger behorende onderdelen 
…………… 
 

1.4.2. Niet tot de I-Ligger  behorende onderdelen 
…………… 
 

1.5. Materialen 
……… 
 

2. ONTWERP- EN VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
 

2.1. Algemeen 
 ……… 
 
2.2. Transport naar en opslag op de bouwplaats 

………… 
 
2.3. Beschermen van I-Liggers tijdens transport, opslag en tijdens de bouwfase  

…………. 
 
2.4. Plaatsen van I-Liggers tegen bouwkundig kader 

………… 
 
2.5. Herstellen van I-Liggers bij beschadigingen 

………….. 
 
2.6. Bewerkingen aan de I-Liggers, (zoals sparingen) 

………… 
 
2.7. Afwijkingen 

…………. 
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3. PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT 

 
3.1.  PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 

 
 ALGEMENE STERKTE; BB-Afdeling 2.1 
 

3.1.1. Sterkte van de bouwconstructie; BB-art. 2.2, 2.3 en 2.4 
 Per project worden tekeningen en berekeningen overeenkomstig de van toepassing zijnde 

normen opgesteld, waaruit de prestaties van de I-Liggers blijken.  
Voorts kunnen toepassingsvoorbeelden worden opgenomen die aan de prestatie-eisen van het 
Bouwbesluit voldoen. 

 
 Eventuele toepassingsvoorbeelden  

 …………… 
 
 STERKTE BIJ BRAND; BB-Afd. 2.2  
 

3.1.2.  Sterkte bij brand; BB-art. 2.10 en 2.11 (facultatief) 
De tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de I-liggers, bepaald 
overeenkomstig NEN-EN 1995-1-2, bedraagt ten minste .. minuten.  
Onderstaande toepassingsvoorbeelden voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. 

 
Toepassingsvoorbeelden  

 …………… 
 
 BEPERKING VAN HET ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE; BB-Afd. 2.8 (facultatief) 
 

3.1.3.  Stookplaats; BB-art.  2.57 
Materialen van een eventuele stookplaats voldoen, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1,   
- toegepast in de nabijheid van een stookplaats aan brandklasse A1;  
- voor de bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan aan brandklasse A1fl. 
 

3.1.4.  Rookgasafvoer; BB-art. 2.59  
Een eventuele afvoervoorziening van rook is, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, 
brandveilig. 

 Brandklasse van de materialen van de I-Ligger is … . 
 
BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 
 

3.1.5.  Binnenoppervlak; BB-art. 2.67 
Van de zijden van de I-Liggers die grenzen aan de binnenlucht is, bepaald overeenkomstig   
NEN-EN 13501-1, de brandklasse .. en de rookklasse s2.  
 

3.1.6.  Buitenoppervlak; BB-art. 2.68 
Van de zijden van de I-Liggers die grenzen aan de buitenlucht is, bepaald overeenkomstig    
NEN-EN 13501-1, de brandklasse ... . 
 

3.1.7.  Beloopbaar vlak; BB-art. 2.69 (facultatief) 
De bovenzijden van een voor personen bestemde vloer, trap en/of hellingbaan die grenzen aan de 
binnenlucht is, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, de brandklasse .. en de rookklasse s1fl.  
 

3.1.8.  Constructieonderdeel; BB-art. 2.72 
Vanwege het ontbreken van de Ministeriële regeling worden in dit attest-met-productcertificaat 
(nog) geen uitspraken vermeld over de beperking van het ontwikkelen van brand en rook in een  
I-Ligger. 
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3.2.     PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 

   
 BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE 

STRALING; BB-Afd. 3.9 
 
3.2.1. Ministeriële regeling; BB-art. 3.63 
 Vanwege het ontbreken van een Ministeriële regeling ter zake worden geen uitspraken gedaan. 
   
3.3. PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID 
 
 ENERGIEZUINIGHEID; BB-Afd. 5.1 

 
3.3.1.  Thermische isolatie; BB-art. 5.3 

De lambda waarde, bepaald overeenkomstig NEN 1068, van de materialen waaruit de I-Liggers 
bestaat, bedraagt … . 
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4. BEPROEVINGEN EN CLASSIFICATIE IN HET KADER VAN ETAG 011  

PRIVAATRECHTELIJKE PRESTATIE-EISEN, TOELATINGSONDERZOEK EN 
KWALITEITSVERKLARING (FACULTATIEF) 

 
4.1. Mechanische eigenschappen 

 
4.2. Brandeigenschappen 
 
4.3. Hygiëne, gezondheid en omgeving 
 
4.4. Energie, Economie en (thermische isolatie) Energieprestatie 
 
4.5. Duurzaamheid en klimaatklasse, materiaaleigenschappen en identificatie van de I-liggers 
 
5. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

 ………… 
 

6. OPBOUW VAN DE SYSTEEMONDERDELEN 
 ……………. 
 

7. AANSLUIT- EN AFWERKINGSDETAILS 
…………… 
 

8. BIJLAGEN 
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