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Datum:  1 november 2016 
Ons kenmerk: 16/3455 OvD/sg 
Behandeld door: Peter Verhoeven 
Betreft: Aanvaarding BRL 9021 

 
 
Geachte directie, 
 
Op 14 september 2016 is een herziene versie van de BRL 9021 “Houten Buitenbergingen” 
aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO.  
 
Met de aanvaarding is de BRL op onderdelen geactualiseerd en zijn eisen aan 
buitenbergingen aangepast. Veel van de aanpassingen hebben geen directe gevolgen 
voor de buitenbergingen zoals die nu onder het KOMO®-attest en KOMO®- 
kwaliteitsverklaring worden geleverd. Wel zijn de mogelijkheden voor u als 
certificaathouder uitgebreid. Zo is het mogelijk om nu ook een inbraakwerende houten 
buitenberging onder het KOMO®--attest en KOMO®- kwaliteitsverklaring te leveren.  
 
Een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke verschillen is als bijlage bij dit schrijven 
gevoegd. Wij verzoeken u om kennis te nemen van deze verschillen en daar waar nodig 
deze door te voeren in uw kwaliteitssysteem. Indien u vragen heeft kunt u terecht bij de 
SKH-controleur die bij uw bedrijf de controles uitvoert. Omdat de wijzigingen voor u als 
certificaathouder beperkt zijn en SKH zo snel mogelijk wil overgaan tot het uitgeven van de 
nieuwe certificaten heeft u tot 31-01- 2017 de tijd om de wijzigingen zoals weergegeven in 
de verschillenlijst door te voeren.  
 
Onze controleurs zullen de verschillenlijst toetsen tijdens de komende controles. Wanneer 
uw bedrijf heeft aangetoond te voldoen aan deze eisen, zullen wij overgaan tot uitgifte van 
een vernieuwd certificaat. 
 
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 
 
Bijlage: verschillenlijst 
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Verschillenlijst BRL9021 d.d. 14-09-2016 

Paragraaf  
Oude 
BRL 9021 

Oude BRL 9021 
d.d.  25-10-2005 

Paragraaf 
nieuwe  
BRL 9054 

Nieuwe BRL 9021 
Gedateerd 14-09-2016 

Actie door 
certificaat- 
houder 

3.1.1 Sterkte 4.1.1 Sterkte bouwconstructie; Prestatie-eisen, BB-artikelen 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5b  
Bouwconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.2, BB-art. 
2.3, leden 1-2, BB-art. 2.4, leden 1-2 en 2.5b. 
 
Grenswaarde 
Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet bij de fundamentele en 
buitengewone belasting combinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 
 
Bepalingsmethode 
De prestaties van houten buitenbergingen worden bepaald overeenkomstig de in tabel 1 van 
toepassing zijnde normen. 
 
Tabel 1 
 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Houtconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1/3/4/5/7* NEN-EN 1995-1-1* 

Bevestigings- 
constructie 
dakbedekking 

NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1/3/4/5/7* NEN 6707 

* inclusief nationale bijlage 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de sterkte van de 
bouwconstructie van de houten buitenbergingen in de toepassing voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO® Attest 
Het KOMO® Attest deel van de kwaliteitsverklaring geeft voor de daarin opgenomen 
toepassingsvoorbeelden van houten buitenbergingen aan dat deze voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de algemene sterkte van de bouwconstructie en 
welke voorwaarden hiervoor gelden. 
Vanwege het ontbreken van een ministeriële regeling inzake nadere voorschriften met betrekking 
tot de belasting op bouwwerken door aardbevingen als gevolg van gaswinning in de provincie 
Groningen worden geen uitspraken gedaan inzake BB-artikel 2.5b. Dit artikel is informatief 
opgenomen in het kader van de zorg en signaleringsplicht. 

Met berekening 
zal moeten 
worden 
aangetoond dat 
wordt voldaan 
aan huidige 
regelgevening. 
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Oude BRL 9021 
d.d.  25-10-2005 

Paragraaf 
nieuwe  
BRL 9054 

Nieuwe BRL 9021 
Gedateerd 14-09-2016 

Actie door 
certificaat- 
houder 

3.1.2 Bijdrage tot 
brandvoort- 
planting 

4.1.2 Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67 
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De klasse behoort ten minste tot brandklasse D. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brandklasse van de 
houten buitenbergingen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO® Attest. 
Het KOMO® Attest deel van de kwaliteitsverklaring geeft voor de daarin opgenomen 
uitvoeringsvoorbeelden van houten buitenbergingen aan dat deze voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de brandklasse voor het binnenoppervlak en welke 
voorwaarden hiervoor gelden. 

Aantonen 

3.1.3 Bijdrage tot 
brandvoort- 
planting 

4.1.3 Buitenoppervlak, BB-artikel 2.68 
Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangegeven in BB. Art. 2.68, leden 1, 4 en 5. 
 
Grenswaarde 
De klasse behoort ten minste tot brandklasse D. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brandklasse van de 
houten buitenbergingen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen  
 
KOMO® Attest 
Het KOMO® Attest deel van de kwaliteitsverklaring geeft voor de daarin opgenomen 
uitvoeringsvoorbeelden van houten buitenbergingen aan dat deze voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de brandklasse voor het buitenoppervlak en welke 
voorwaarden hiervoor gelden. 
 

Aantonen 
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4.2 Bijdrage tot 
brandgevaarlijk
heid van het dak 

4.1.4 Dakoppervlak, BB-artikel 2.71 
De bovenzijde van een dak van een bouwwerk moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangegeven in BB. Art. 2.71, leden 1 en 2. 
 
Grenswaarde 
De bovenzijde van een dak van een buitenberging is niet brandgevaarlijk voor bergingen met een 
gebruiksoppervlak van meer dan 50 m². 
 
Bepalingsmethode 
De brandgevaarlijkheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 6063. 
 
Toetsingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brandgevaarlijkheid van de 
bovenzijde van een dak van de houten buitenbergingen in de toepassing voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen  
 
KOMO® Attest 
Het KOMO® Attest deel van de kwaliteitsverklaring geeft voor de daarin opgenomen 
uitvoeringsvoorbeelden van houten buitenbergingen aan dat deze voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de brandgevaarlijkheid van de bovenzijde van het 
dak van een buitenberging en welke voorwaarden hiervoor gelden. 

Aantonen 

4.3 Bruikbaarheid 4.2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid 
BUITENBERGING;B.B-AFD 4.5  

n.v.t. 

  4.2.1 Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen; BB-artikel 4.31 
Buitenbergingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 4.31,  
leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een buitenberging van een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5 m2 bij een 
breedte van ten minste 1,8 m. en een inwendige hoogte van ten minste 2,3 m.  
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de afmetingen van de houten buitenbergingen in de 
toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO® Attest 
Het KOMO® Attest deel van de kwaliteitsverklaring geeft voor de daarin opgenomen 
uitvoeringsvoorbeelden van houten buitenbergingen aan dat deze voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de afmetingen. 

n.v.t. 
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4.3.3 Wering van 
vocht van buiten 

4.2.2 Regenwerend; BB-artikel 4.32 
De uitwendige scheidingsconstructie van een bergruimte moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 4.32. 
 
Grenswaarde 
De uitwendige scheidingsconstructies van een bergruimte zijn regenwerend. 
 
Toelichting: 
Uitgangspunt is dat deze eis ook geldt voor belendingen waartegen een berging wordt 
aangebouwd, al dan niet van hout, al dan niet een berging en voor de bouwkundige ontmoeting met 
de belending. Een scheidingsconstructie is volgens NEN 2778 regenwerend als er geen  
“water op enig begaanbaar binnenonderdeel van het gebouw visueel waarneembaar is”, bij vier uur 
beproeving zonder drukverschil. 
 
Bepalingsmethode 
De regenwerendheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778. 
 
Toelatingsonderzoek  
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de regenwerendheid van de 
houten buitenbergingen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO® Attest 
Het KOMO® Attest deel van de kwaliteitsverklaring geeft voor de daarin opgenomen 
uitvoeringsvoorbeelden van houten buitenbergingen aan dat deze voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de regenwerendheid en welke voorwaarden hiervoor 
gelden. 

n.v.t. 

3.2 Voorschriften 
uit het oogpunt 
van gezondheid 

4.3 Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen 
 
OVERIGE BEPALINGEN VEILIG EN GEZOND GEBRUIK, NIEUWBOUW; BB-AFD. 7.3  

n.v.t. 

3.2.1 Toepassing 
schadelijke  
materialen 

4.3.1 Asbestvezels en formaldehyde; BB-artikel 7.19 
Materialen in een voor personen toegankelijke ruimte van een bouwwerk moeten voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 7.19, lid 2. 
 
Grenswaarde 
De maximale concentratie van formaldehyde is niet groter dan 120 µg/m³ in de ruimte. 
 
Bepalingsmethode 
De concentratie van formaldehyde wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN-ISO 16000-2. 
 

Aantonen 
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Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de plaatmaterialen aan de binnenzijde van de houten 
buitenbergingen in de toepassing voldoen aan minimaal klasse E1 overeenkomstig NEN-EN 13986 
Annex B. 
 
KOMO® Attest 
Het KOMO® Attest deel van de kwaliteitsverklaring geeft voor de daarin opgenomen 
uitvoeringsvoorbeelden van houten buitenbergingen aan dat deze op basis van de aan de 
binnenzijde van de houten buitenberging toegepaste plaatmaterialen voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de maximale concentratie van formaldehyde en 
welke voorwaarden hiervoor gelden. 

4.2 Bijdrage tot 
brandgevaarlijk
heid van het dak 

5.2 Brandgevaarlijkheid van het dak (facultatief) 
 

n.v.t. 

4.3 Bruikbaarheid 5.3 Bruikbaarheid n.v.t. 

4.3.1 Vrije doorgang 5.3.1 Vrije doorgang n.v.t. 

4.3.2 Afsluitbaarheid  5.3.2 Afsluitbaarheid  n.v.t. 

4.3.4 Afvoer van 
hemelwater 

5.3.3 Afvoer van hemelwater 
 

n.v.t. 

4.3.6 Luchtverversing 
 

5.3.4 Luchtverversing 
 

n.v.t. 

  5.3.5 Inbraakwerendheid (facultatief) 
Grenswaarde 
De uitwendige scheidingsconstructie van de bergruimte kan inbraakwerend zijn.  
 
Toelichting: 
Uitgangspunt is dat deze eis ook geldt voor belendingen waartegen een berging wordt 
aangebouwd, al dan niet van hout, al dan niet een berging, en voor de bouwkundige ontmoeting 
met de belending. 
 
Bepalingsmethode  
De inbraakwerendheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 5096, aanvullend moeten eveneens de 
wanden en het dak van de buitenberging worden beproefd volgens de methoden vastgelegd in de 
NEN 5096. 
 
Toelatingsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestatie juist is. 
 
 

Beproeven/IKB 
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KOMO® productcertificaat 
De KOMO® productcertificaat deel van de kwaliteitsverklaring kan toepassingsvoorbeelden geven 
die inbraakwerend zijn. 
 

5.1 Hout 6.1 Hout  

5.1.1 Kwaliteitseisen 6.1.1 Kwaliteitseisen 
Het hout voor de houtconstructie dient ten minste te behoren tot de sterkteklasse C18 conform 
NEN-EN 338, die overeenkomt met de sterkte- en stijfheidberekeningen overeenkomstig paragraaf 
3.1 van deze BRL. Afwijkende sterkteklassen kunnen toegepast worden, mits aangetoond wordt dat 
aan de prestatie eisen wordt voldaan. 
 

Implementeren 
in IKB 

5.1.2 Duurzaamheid 6.1.2 Duurzaamheid 
De voor de houten buitenbergingen toe te passen houtsoorten moeten bestand zijn tegen 
aantasting door schimmels, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze in dergelijke 
constructies kunnen voorkomen. Voldoet de houtsoort niet aan deze eis, dan moet de 
duurzaamheid door passende maatregelen worden bereikt. Onder passende maatregelen wordt het 
volgende verstaan: constructieve en/of bouwkundige maatregelen zodat het hout niet nat kan 
worden of het verhogen van de natuurlijke duurzaamheid van het hout overeenkomstig BRL 0601 
Houtverduurzaming of modificatie overeenkomstig BRL 0605 Gemodificeerd hout. Tenzij het effect 
van de passende maatregelen is aangetoond, is verduurzaming verplicht voor hout dat behoort tot 
de natuurlijke duurzaamheidsklasse IV of V. Dit geldt ook voor deuren. 
 

Implementeren in 
IKB 

5.1.3 Houtvochtgehalt
e 

6.1.3 Houtvochtgehalte 
Het houtvochtgehalte van houten gevelbekleding behandeld volgens BRL 0601 en onverduurzaamd 
en niet gemodificeerd hout moet 16 + 2% zijn (houtvochtgehalte tijdens productie). Voor 
verduurzaamd hout voor stijl- en regelwerk gelden geen eisen voor het houtvochtgehalte. 
 

Implementeren in 
IKB 

5.1.4 Houten 
gevelbekleding 
 

6.1.4 Houten gevelbekleding 

 Tenzij de regenwerendheid is aangetoond overeenkomstig BRL 4103 heeft rabat of channel 
siding een profilering overeenkomstig KVT katern 21. 

 Profilering en/of bevestiging dienen zonodig een expansieruimte te hebben  
t.b.v. vormverandering als gevolg van wisselingen in houtvochtgehalte.  

 Het hout voldoet aan de eisen voor klasse C volgens NEN 5466 of NEN 5471 voor Western red 
cedar klasse B. Spinthout is voor onverduurzaamd hout niet toegestaan. 

 Kwasten moeten gezond en volledig vergroeid zijn.  

 Houten of houtachtige gevelbekleding moet voldoen aan de eisen van BRL 4103, met 
uitzondering van paragraaf 5.7.2 (bevestiging, laagdikte en breedte). Twee bevestigingspunten 
per kruising zijn toegestaan. De werkende breedte van houten delen is ten hoogste 170 mm. 

n.v.t. 
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  6.1.5 Overige gevelbekleding 
Vezelcement dient te voldoen aan de BRL1103 Daken en gevels met geprofileerde 
vezelcementplaten. Kunststof gevelbekleding dient te voldoen aan de BRL 4101-1. 

Implementeren in 
IKB 

5.1.5 Panlatten 6.1.6 Panlatten n.v.t. 

5.2 Plaatmaterialen 6.2 Plaatmaterialen n.v.t. 

5.2.1 Triplex 
 

6.2.1 Triplex 
Triplex moet voor de toepassing 'buiten' en de toepassing 'beschut buiten' ten minste voldoen aan 
de eisen voor constructieve toepassingen en relevante toepassingsklassen zoals vermeld in BRL 
1705. 
Binnenwanden kunnen worden uitgevoerd in triplex voor constructieve toepassing en ten minste 
voldoen aan toepassingsklasse beschut buiten zoals vermeld in BRL 1705 

Implementeren 
in IKB 

5.2.2 OSB 6.2.3 OSB 
OSB moet ten minste voldoen aan klasse OSB/3 of OSB/4 van NEN-EN 300 overeenkomstig BRL 
1106. OSB mag uitsluitend in de gebruiksfase “binnen” en 'beschut buiten' worden toegepast. 

Implementeren 
in IKB 

5.2.3 Spaanplaat 6.2.3 Spaanplaat n.v.t. 

5.3 Lijmen 6.3 Lijmen n.v.t. 

  6.4 Afdichten kops hout 
Alle kopse kanten bij plaatmateriaal, die in de gebruikersfase en uitvoeringsfase direct aan het 
buitenklimaat worden blootgesteld, dienen te worden afgedicht met een middel waarvan volgens de 
beoordelingsgrondslag voor afdichtmiddelen voor de timmerindustrie (SKH-Publicatie 04-01) is 
aangetoond dat deze geschikt is voor deze toepassing. 
Onder afdichten van kops hout wordt verstaan: 
"Het behandelen van de randen van plaatmateriaal om het hout te beschermen tegen 
vochtindringing Het gaat hierbij om die delen die rechtstreeks worden belast door het 
buitenklimaat".  

Implementeren 
in IKB 

5.6 Metalen 
onderdelen 

6.7 Metalen onderdelen 
 

n.v.t. 

5.6.1 Aluminium 
profielen 

6.7.1 Aluminium profielen n.v.t. 

5.6.2 Stalen 
onderdelen 

6.7.2 Stalen onderdelen 
 

n.v.t. 

5.6.3 Bevestigings- 
middelen 

6.7.3 Bevestigingsmiddelen 
 

n.v.t. 

5.7 Deuren 
 

6.8 Deuren 
Deuren die in een houten buitenberging worden opgenomen moeten voldoen aan BRL 0803. 
Gevelelementen 
 

n.v.t. 
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5.8 Gevelelementen 6.9 Gevelelementen n.v.t. 

5.8.1 Hout 
 

6.9.1 Hout 
Houten gevelelementen die in een houten buitenberging worden opgenomen moeten voldoen aan 
BRL 0801. In afwijking op deze BRL kunnen de kozijnen worden uitgevoerd met een metalen 
onderdorpel, waarbij de aansluiting van de stijl op de metalen onderdorpel geen capillaire naden 
mag hebben.  

Implementeren 
in IKB 

5.8.2 Kunststof 6.9.2 Kunststof n.v.t. 

5.8.3 Metaal 6.9.3 Metaal n.v.t. 

5.9 Dak 6.10 Dak n.v.t. 

5.9.1 Geprofileerde 
platen 

6.10.1 Geprofileerde platen n.v.t. 

5.9.2 Dakbedekking 6.10.2 Dakbedekking n.v.t. 

5.10 Constructie 
onderdelen 

6.11 Constructie onderdelen n.v.t. 

5.10.1 Houtdikte 6.11.1 Houtdikte 
De houtdekking rond de bevestigingsmiddelen dient zodanig te zijn dat de constructieve 
eigenschappen behouden blijven. Met inachtneming van het voorgaande, dient voor de wanddelen 
een minimale houtdikte van 18 mm te worden aangehouden. Voor Western Red Cedar geldt een 
minimale dikte van 16 mm. 

Implementeren 
in IKB 

5.10.2 Duurzaamheid 
 

6.11.2 Duurzaamheid 
Gevelbekleding dient dusdanig te worden bevestigd dat er geen sprake is van capillaire werking 
tussen de aansluitingen bij de kopse vlakken. 
De kopse kanten van verduurzaamd hout moeten, indien het hout na verduurzaming is afgekort 
voorzien worden van verduurzaming.  

Implementeren 
in IKB 

  7 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN  

  7.1 Verwerkingsvoorschriften 
Bij aflevering van de houten buitenbergingen moeten verwerkingsvoorschriften worden 
meegeleverd. Hierin dienen ten minste de onderstaande punten verwerkt te worden: 

 transport naar en opslag op de bouwplaats; 

 beschermen van elementen tijdens transport, opslag en de bouwfase; 

 montagewijze, montage gebeurt onder verantwoordelijkheid van de producent. 

  

Implementeren 
in 
verwerkingsvoor
schriften 

6 EISEN TE 
STELLEN AAN 
HET KWALI-
TEITSSYSTEEM 
VAN DE 
AANVRAGER 

8 EISEN TE STELLEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE AANVRAGER 
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6.1 Algemeen 
 

8.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de producent moet 
doen. 

Implementeren 
in IKB 

6.2 Verantwoorde- 
lijkheid 
 

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

Implementeren 
in IKB 

  8.3 Beheerder van het kwaliteitssysteem 
Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer 
en functioneren van het kwaliteitssysteem. 

Implementeren 
in IKB 

  8.4 Kwaliteitssysteem  

  8.4.1 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. De documenten dienen in het 
Nederlands dan wel in het Engels of Duits gesteld te zijn. 

Implementeren 
in IKB 

  8.4.2 Keuring en beproeving Implementeren 
in IKB 

  8.4.2.1 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 (incl. controle op het productieproces) 

 controle op het eindproduct 

 de controle op de meetapparatuur 

 klachtenregistratie. 

 eventuele specifieke aspecten (eenduidig beschrijven) 

Implementeren 
in IKB 

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

Implementeren 
in IKB 

  8.4.2.3 Kalibratie 
Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten ten minste jaarlijks 
gekalibreerd worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden.  

Implementeren 
in IKB 

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

Implementeren 
in IKB 
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  8.4.2.5 Laboratorium 
Voor het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden dient men te beschikken over een uitgeruste 
(aparte) ruimte en over de voorgeschreven meetapparatuur.  
De producent dient te beschikken over de volgende apparatuur:  
weegschaal en balans 
houtvochtmeter 
schuifmaat 
stalen rei van één meter. 
In het kwaliteitssysteem dient de nauwkeurigheid en de kalibratiefrequentie te zijn omschreven. 

Implementeren 
in IKB 

  8.4.2.6 Producten met tekortkomingen 
Producten of onderdelen van producten waarvan tijdens het productieproces blijkt dat zij niet aan de 
eisen voldoen moeten als zodanig herkenbaar zijn. Zo nodig moeten corrigerende maatregelen 
worden genomen. 

Implementeren in 
IKB 

  8.4.3 Klachtenbehandeling 
De producent (houder van het productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over een 
klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het product waarop het 
productcertificaat betrekking heeft en de toepassing ervan. Per klacht dient te worden aangegeven 
hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd door passende corrigerende 
maatregelen. 

Implementeren in 
IKB 

  8.5 MERKEN 
De (verpakking van) onder KOMO® attest-met-productcertificaat geleverde Houten 
buitenberging(en) dient leesbaar te zijn voorzien van het KOMO®-merk, vermeld in  

 het KOMO® woord- of beeldmerk; minimaal 5mm groot  

 nummer KOMO® productcertificaat. 

Implementeren in 
IKB 

 


