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Aan de certificaathouders/aanvragers  
van de BRL 0801, 0803 en 2211 
T.a.v. de directie 

 
  
 
 
 

Datum:  27 maart 2013 
Ons kenmerk: 13/3279 OvD/rvg/bve 
Behandeld door: S.J. van Etten / R.E. van Galen 
Betreft: Inpandige woningtoegangsdeuren  

 
 
Geachte directie, 
 
Met enige regelmaat wordt SKH de vraag gesteld of inpandige woningtoegangsdeuren 
geleverd kunnen worden onder het attest-met-productcertificaat van de  BRL 0801 ‘Houten 
gevelelementen’ in combinatie met de BRL 0803 ‘Houten buitendeuren’ en/of onder het 
attest-met-productcertificaat van de BRL 2211 ‘Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen’. 
Om hierover duidelijkheid te geven zenden wij u dit schrijven. 
 
Inpandige woningtoegangsdeuren (inclusief kozijn) vormen in de regel een onderdeel van 
de thermische schil van een woning waarbij de deur niet door het buitenklimaat wordt 
belast. Deze deuren kunnen zowel onder de  BRL 0801 in combinatie met de BRL 0803 
als onder de BRL 2211 geleverd worden. Afhankelijk onder welke BRL de inpandige 
woningtoegangsdeur wordt geleverd dient het onderstaande in acht genomen te worden. 
 
1. Levering van de inpandige woningtoegangsdeur onder de BRL 0801 / BRL 0803. 

Omdat er bij inpandige woningtoegangsdeuren vaak sprake is van een kozijn zonder 
onderdorpel dient er op een alternatieve wijze gezorgd te worden voor een vormvast 
kader (kozijn). Door het ontbreken van de onderdorpel in het kozijn is ook de 
luchtdichting (kader) niet meer rondgaand. Er zal een alternatieve voorziening voor de 
luchtdichting ter plaatse van de onderdorpel gerealiseerd moeten worden waarvan 
moet worden aangetoond dat deze voldoet aan de prestatie-eisen van de BRL.  
De eis ten aanzien van waterdichtheid is niet relevant omdat het deurkozijn volledig 
inpandig is. De overige prestatie-eisen in de BRL 0801 en de BRL 0803 blijven 
onverminderd van kracht. 
 

2. Levering van de inpandige woningtoegangsdeur onder de BRL 2211. 
De eisen ten aanzien van inbraakwerendheid (weerstandsklasse 2), bereikbaarheid 
en toegankelijkheid zoals vermeld in de BRL 2211 zijn verplicht. 
De prestaties ten aanzien van energiezuinigheid (thermische isolatie en 
luchtvolumestroom) dienen te voldoen aan de eisen van de BRL 0801 en BRL 0803. 
De deuren dienen te worden getoetst aan de eisen ten aanzien van de bescherming 
tegen geluid van buiten (is geen toetsingscriterium in de BRL 2211). 
De overige prestatie eisen in de BRL 2211 blijven onverminderd van kracht. 
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Inpandige woningtoegangsdeuren waarvan is aangetoond dat wordt voldaan aan 
bovenstaande criteria kunnen worden opgenomen in het attest-met-productcertificaat. 
Hiervoor dient u alle informatie en onderbouwingen aan te leveren bij SKH. Pas als de 
deur voor deze toepassing is opgenomen in uw attest-met-productcertificaat kunt u de 
deur leveren als inpandige woningtoegangsdeur. 
 
Indien u hierover nog vragen heeft kunt u hiervoor terecht bij de heer S.J. van Etten van 
SKH.
 
Met vriendelijke groet, 
SKH 
 
 
 
drs. H.J.O. van Doorn, directeur 


