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Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring 
Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d.20-05-2016. 
Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO d.d.10-11-2016. 
Dit wijzigingsblad is door SKH bindend verklaard per 10-11-2016 
 
Geldigheid kwaliteitsverklaringen 
Dit wijzigingsblad is vastgesteld in aanvulling op BRL 4511 “Systeemplafonds” d.d. 15-08-2003 en 
vervangt het bijbehorende wijzigingsblad d.d. 07-09-2015. De kwaliteitsverklaringen die op basis van 
die versie van de beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op 
10-11-2016. 
 
Omschrijving van de wijziging 

In dit wijzigingsblad zijn de wijzigingen vastgelegd met betrekking tot de modelkwaliteitsverklaringen, 
de par. t.a.v. de CE -markering, de verwijzing naar de website van KOMO voor de eisen t.a.v. de af te 
geven kwaliteitsverklaringen, het toelatingsonderzoek, de externe controle, de tabel met de eisen aan 
productkenmerken zoals die moet worden opgenomen in het attest en de tabel met niet-essentiële 
kenmerken zoals die kan worden opgenomen in de kwaliteitsverklaring. Tevens zijn de wijzigingen 
opgenomen die zijn gemaakt in het kader van het Bouwbesluit 2012. Het betreft hoofdstuk 4 
(Prestatie-eisen bouwbesluit, toelatingsonderzoek en kwaliteitsverklaring) en hoofdstuk 10 (lijst 
vermelde documenten).Als laatste zijn de teksten met betrekking tot de erkenning en het 
modelcertificaat uit de BRL verwijderd. 
 
Algemeen  
 
Vervang de titel van de BRL door: KOMO® Beoordelingsrichtlijn voor de KOMO®kwaliteitsverklaring 
systeemplafonds en voor het KOMO® Attest voor toepassingen van systeemplafonds. 
 
Vervang in alle teksten van de BRL de term “attest-met-productcertificaat” door “KOMO® attest en 
KOMO® kwaliteitsverklaring” daar waar beide soorten van kwaliteitsverklaringen bedoeld worden of 
door één van deze waar slechts één van deze wordt bedoeld. 
 
Paragraaf 1.1 verwijder de tekst: 
 
“De af te geven kwaliteitsverklaringen worden als volgt aangeduid: 

 KOMO®-attest; 

 KOMO®-attest-met-productcertificaat; 

 KOMO®-productcertificaat.” 
En de tekst:  
“Aanvullende prestatie-eisen die zijn ontleend……Requirements and testmethods”. 
 
Voeg de onderstaande par.1.3 toe:  

1.3 Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is de 
geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 13964 van toepassing. 
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Voeg de onderstaande par.1.4 toe: 

1.4 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen 

1.4.1 Onderzoek uitgevoerd ten behoeve essentiële kenmerken 

Ten aanzien van de essentiële kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de 
geharmoniseerde Europese norm wordt uitgegaan van de waarden zoals opgenomen in de 
Prestatieverklaring van de betreffende producent. 

1.4.2 Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van overige kenmerken 

Ten aanzien van de overige kenmerken dient door een aanvrager (producent/leverancier), in het 
kader van externe controle, rapporten van onderzoeksinstellingen of laboratoria te worden overlegd 
om aan te tonen dat aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan. Er zal moeten worden 
aangetoond dat deze rapporten zijn opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp 
voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: 
 

- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen 
- NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor certificatie instellingen die systemen certificeren 
- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 
- NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie instellingen die producten 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 
accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. 
Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of 
aan de accreditatiecriteria is voldaan. 
 
Voeg de onderstaande par. 1.5 toe: 

1.5 Kwaliteitsverklaring  

Op basis van de KOMO-systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn worden de 
volgende kwaliteitsverklaringen afgegeven: 

 KOMO® kwaliteitsverklaring,  
De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring zijn gebaseerd op de hoofdstukken 5 t/m 6 en 
hoofdstuk 9 van deze beoordelingsrichtlijn 

 KOMO® attest, voor prestaties van het product in zijn toepassing en in het bouwdeel in relatie 
tot Bouwbesluit 2012. 
De uitspraken in dit attest zijn gebaseerd op de hoofdstuk 4 van deze beoordelingsrichtlijn, 
waarbij de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant in acht worden genomen. 
 

In het KOMO® attest mogen géén verwijzingen naar de KOMO® kwaliteitsverklaring worden 
opgenomen. 
 
Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staan de modelkwaliteitsverklaringen vermeld 
die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven kwaliteitsverklaringen moeten 
hiermee overeenkomen. 
 
Vervang paragraaf 3.2 voor onderstaande tekst: 

3.2 Toelatingsonderzoek 
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3.2.1 Toelatingsonderzoek voor het KOMO® attest 

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO® attest voert de certificatie- instelling onderzoek uit. 
Tot het toelatingsonderzoek behoren:  

 Nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden van de essentiële kenmerken (zoals vermeld in 
de door de aanvrager versterkte prestatieverklaring) minimaal gelijkwaardig zijn aan de 
relevante voorwaarden zoals vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze beoordelingsrichtlijn. 

 De certificatie instelling beoordeeld in hoeverre de overige (Bouwbesluit gerelateerde) 
productkenmerken minimaal gelijkwaardig zijn aan de relevante voorwaarden zoals zijn 
vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze beoordelingsrichtlijn.  

 Bepaling van de prestaties in de toepassing. 
 

3.2.2 Toelatingsonderzoek voor de KOMO® kwaliteitsverklaring 

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO® kwaliteitsverklaring voert de certificatie instelling 
onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 

 Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij nagegaan 
wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn. 

 Opvragen van de door de aanvrager opgestelde prestatieverklaring en nagaan of de daarin 
gedeclareerde essentiële kenmerken voldoen aan de grenswaarden in deze 
beoordelingsrichtlijn. 

 Bepaling van de overige productkenmerken zoals opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn 
voor zover het geen essentiële kenmerken zijn zoals vermeld in bijlage ZA van de betreffende 
geharmoniseerde Europese norm(en) waarbij eveneens nagegaan wordt of deze kenmerken 
voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. 
 

Vervang paragraaf 3.3 voor onderstaande tekst: 

3.3  Beoordeling van het kwaliteitssysteem 

3.3.1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor het KOMO® attest 

In relatie tot de productkenmerken (waaronder de essentiële kenmerken vastgelegd in de 
Prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt geen 
beoordeling van het kwaliteitssysteem plaats. Ten behoeve van het verkrijgen van het KOMO® attest 
toetst de certificatie instelling op de aanwezigheid en het functioneren van de klachtenprocedure t.a.v. 
het attest 

3.3 2  Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO® kwaliteitsverklaring 

3.3.2.1  Ten behoeve van essentiële kenmerken 
In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het 
kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt geen beoordeling van het 
kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële 
kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de 
geharmoniseerde Europese norm(en). 
 
3.3.2.2  Ten behoeve van de overige productkenmerken  
Ten behoeve van het verkrijgen van het KOMO®-kwaliteitsverklaring in relatie tot de overige 
productkenmerken voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 

 Beoordeling van het productieproces 

 Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema 

 Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures 
De certificatie instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende IKB-schema. Vastgesteld 
moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn 
vastgelegd in hoofdstuk 9 van deze beoordelingsrichtlijn. 
 
 
Vervang paragraaf 3.4 voor onderstaande tekst: 
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3.4 Afgifte van de KOMO-kwaliteitsverklaring en het KOMO attest 
De KOMO-kwaliteitsverklaring en het KOMO attest worden conform het algemeen reglement van de 
certificatie-instelling afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (par. 3.2) en de beoordeling van het 
kwaliteitssysteem van de aanvrager (par. 3.3) in positieve zin zijn afgerond. 
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Hoofdstuk 4 vervangen door onderstaande tekst. 

PRESTATIE-EISEN BOUWBESLUIT, TOELATINGSONDERZOEK EN  
KWALITEITSVERKLARING  

Aansluittabel (nieuwbouw) 
Beschouwde 
afdelingen van het 
Bouwbesluit 

Afd. Art. Lid Woning Woon-  
gebouw 

Ander 
gebouw 

Eventueel verder 
verwijzingspad 

Algemene sterkte van 
de bouwconstructie 
(facultatief) 

2.1 
 

2.2 
2.3 

 
2.4 

2.5b 

 
1-2 

 
1-3 

 

x 
x 
 
x 
x 
 

 

x 
x 
 
x 
x 

 

x 
x 
 
x 
x 

 

NEN-EN 1990 (incl. nationale 
bijlage) 
NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 incl. 
nat. bijl. 
NEN-EN 1991-3 (incl. 
nationale bijlage) 
Afhankelijk van te beschouwen 
constructiemateriaal: 
NEN-EN 1992-1-1 (incl. nat. 
bijlage) 
NEN-EN 1993-1-1/3/8 (incl. 
nat. bijl.) 
NEN-EN 1994-1-1 (incl. nat. 
bijlage) 
NEN-EN-1995-1-1 (incl. nat. 
bijlage) 
Ministeriële regeling 

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) 
Afhankelijk van te beschouwen 
constructiemateriaal: 
NEN-EN 1992-1-2 (incl. nat. 
bijlage) 
NEN-EN 1993-1-2 (incl. nat. 
bijlage) 
NEN-EN 1994-1-2 (incl. nat. 
bijlage) 
NEN-EN-1995-1-2 (incl. nat. 
Bijlage) 
NEN 6069 

Beperking van 
ontwikkeling van brand 
en rook 

2.9 2.67 
 

2.72 

1 
1-2 

 

x 
- 
x 

x 
- 
x 

- 
x 
x 

NEN-EN 13501-1 
 
Ministeriële regeling 

Beperking van 
uitbreiding van brand 
(facultatief) 

2.10 2.84 1-3/6-7 
1/4-7 

x 
- 
 

x 
- 

- 
x 

NEN-EN 13501-1 
NEN-EN 13501-2 
NEN 6090 

Verdere beperking van 
uitbreiding van brand 
en beperking van 
verspreiding van rook 
(facultatief) 

2.11 2.94 1-3 x x x NEN-EN 13501-2 

Vluchtroutes 
(facultatief) 

2.12 2.10
7 

1-8/10/12 
1-3/5-
6/8/12 

x 
- 

x 
- 

- 
x 

NEN-EN 13501-2 

Bescherming tegen 
geluid van buiten 
(facultatief) 

3.1 3.2  x x x NEN 5077 

Beperking van galm 
(facultatief) 

3.3 3.13  - x - NEN-EN 12354-6 

Geluidwering tussen 
ruimten (facultatief) 

3.4 3.17 
 
 

3.17
a 

1-4 
1-4/6-7 

1-5 
1-3 

x 
- 
- 
x 

- 
x 
- 
x 

- 
- 
x 
- 

NEN 5077 
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Beschouwde 
afdelingen van het 
Bouwbesluit 

Afd. Art. Lid Woning Woon-  
gebouw 

Ander 
gebouw 

Eventueel verder 
verwijzingspad 

Wering van vocht 
(facultatief) 

3.5 3.21 
3.22 

1-4 
1-2 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

NEN 2778  

Beperking 
aanwezigheid van 
schadelijke stoffen en 
ioniserende straling 
(facultatief) 

3.9 3.63 1-2 x x x Ministeriële regeling 

Energiezuinigheid 
(facultatief) 

5.1 5.3 1-5 x x x NEN 1068 

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

Gecertificeerde systeemplafonds 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 andere gebouwen). 

3. Voor de relevante leden bij een artikel betreffende een gebruiksfunctie die valt onder “ander 
gebouw” dient het Bouwbesluit geraadpleegd te worden. 
 

4.1 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID  

ALGEMENE Sterkte VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; bb-afd. 2.1 (FACULTATIEF) 

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 1-3 en BB-art. 2.5b. 
 
Grenswaarde 
Een systeemplafond bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet bij de fundamentele of 
buitengewone belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 
 
Bepalingsmethode 
Beoordeeld wordt of de opgegeven (methode voor het berekenen van de) prestaties van het 
systeemplafond juist zijn bij de belastinggevallen en belastingcombinaties, bepaald overeenkomstig 
de in tabel 1 vermelde Eurocodes en/of NEN norm.  
 
Tabel 1 
 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

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

NEN-EN 1992-1-1* 

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

NEN-EN 1993-1-1/3/8* 

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

NEN-EN 1994-1-1* 

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

NEN-EN 1995-1-1* 

*inclusief nationale bijlage 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt van uitvoeringsvoorbeelden van systeemplafonds of de prestaties 
met betrekking tot de sterkte voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
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Opmerking: 
Indien systeemplafonds worden toegepast in zwembaden dan mogen er geen dragende delen worden 
toegepast van niet-resistent roestvaststaal zoals omschreven in de regeling bouwbesluit artikel 5.12 
“zwembaden”. 
 
KOMO®attest 
Het KOMO®-attest geeft in relatie tot de sterkte van (voorbeelden van) een systeemplafond of deze 
voldoet aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
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. 
 
STERKTE BIJ BRAND; bb-afd. 2.2 (FACULTATIEF) 

4.1.2  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/woninguitbreidingen/woongebouwen en leden ¼-7 voor andere gebouwen, alsmede 
BB-art. 2.11, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De grenswaarde bedraagt een veelvoud van 30 minuten met een minimum van 30 minuten. 
 
Bepalingsmethode 
Beoordeeld wordt of de opgegeven (methode voor het berekenen van de) prestaties van de 
bouwconstructies waarvan een systeemplafond onderdeel is, juist zijn bij de belastinggevallen en 
belastingcombinaties in relatie tot de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken, bepaald 
overeenkomstig de in tabel 2 vermelde Eurocodes en/of NEN norm. 
 
Tabel 2 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Betonconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-2* NEN-EN 1992-1-2* of NEN 6069 

Staalconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-2* NEN-EN 1993-1-2* of NEN 6069 

Staal-betonconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-2* NEN-EN 1994-1-2* of NEN 6069 

Houtconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-2* NEN-EN 1995-1-2* of NEN 6069 
*inclusief nationale bijlage  
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt van toepassingsvoorbeelden of de tijdsduur van de 
brandwerendheid met betrekking tot bezwijken voldoet aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO®attest  
Het KOMO®-attest kan voor uitvoeringsvoorbeelden van bouwconstructies waarvan een 
systeemplafond onderdeel is de tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken 
geven en welke voorwaarden hiervoor gelden. 
 
BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 

4.1.3  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 voor woningen/woongebouwen en andere gebouwen 
(met uitzondering van overige gebruiksfunctie) en leden 1-2 voor andere gebouwen met een overige 
gebruiksfunctie. 
 
Grenswaarde 
De klassen behoren ten minste tot brandklasse D en rookklasse s2. 
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Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brand- en rookklasse van 
(uitvoeringsvoorbeelden van toepassingen van) systeemplafonds die grenzen aan de binnenlucht 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest vermeldt van (uitvoeringsvoorbeelden van toepassingen van) systeemplafonds dat 
aan de eisen van het Bouwbesluit met betrekking tot de beperking tot ontwikkeling van brand en rook 
voor het binnenoppervlak wordt voldaan. 
 
4.1.4  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 bepalingsmethode(n) kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling.  
 
KOMO®-attest 
In het KOMO®-attest worden geen uitspraken gedaan. Dit artikel is informatief opgenomen in het kader 
van de zorg- en signaleringsplicht. 
 
BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BB-AFD. 2.10 (FACULTATIEF) 

4.1.5  Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BB-artikel 2.84 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.84, leden 1-3/6-7 voor woningen/woongebouwen en leden ¼-7 voor andere 
gebouwen.  
 
Grenswaarde 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag bedraagt een veelvoud van 30 minuten met een 
minimum van 30 minuten. 
 
Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN 6068. De 
brandwerendheid wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-2. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt van uitvoeringsvoorbeelden van relevante scheidingsconstructies 
(waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) tussen brandcompartimenten of de prestaties met 
betrekking tot (de bijdrage aan) de brandwerendheid (inclusief bijbehorende aansluitdetails) in de 
toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO® attest  
Het KOMO®-attest kan in relatie tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag aangeven 
onder welke voorwaarden de scheidingsconstructie (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) 
voldoet aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. Daarnaast kunnen voorbeelden 
scheidingsconstructies (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) tussen brandcompartimenten, 
worden gegeven die voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.. 
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VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING 
VAN ROOK; BB-AFD. 2.11 (FACULTATIEF) 

4.1.6  Weerstand tegen branddoorslag, brandoverslag en rookdoorgang; BB-artikel 2.94  

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.94, leden 1-3.  
 
Grenswaarde 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag bedraagt ten minste 20 minuten. Aan de 
(weerstand tegen) rookdoorgang kunnen bij Ministeriële regeling nadere eisen worden gesteld. 
 
Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN 6068. De 
brandwerendheid wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-2. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt van uitvoeringsvoorbeelden van relevante scheidingsconstructies 
(waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) tussen (beschermde)subbrandcompartimenten en een 
andere ruimte in het brandcompartiment of de prestaties met betrekking tot (de bijdrage aan) de 
brandwerendheid (inclusief bijbehorende aansluitdetails) in de toepassing voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO® attest  
Het KOMO® attest kan in relatie tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag aangeven 
onder welke voorwaarden de scheidingsconstructie (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) 
voldoet aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. Daarnaast kunnen voorbeelden ven 
scheidingsconstructies (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) tussen (beschermde) 
subbrandcompartimenten en een andere ruimte in het brandcompartiment, worden gegeven die 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
In het KOMO®-attest worden geen uitspraken gedaan over de rookdoorgang. Dit is informatief 
opgenomen in het kader van de zorg- en signaleringsplicht. 
 
VLUCHTROUTES; BB-AFD. 2.12 (FACULTATIEF) 

4.1.7  Inrichting vluchtroute; BB-artikel 2.107  

Een vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.107, leden 1-
8/10/12 voor woningen/woongebouwen en leden 1-3/5-6/8/12 voor andere gebouwen. 
 
Grenswaarde 
De weerstand van de branddoorslag en brandoverslag bedraagt ten minste 30 minuten. 
 
Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN 6068. De 
brandwerendheid wordt bepaalt overeenkomstig NEN-EN 13501-2.  
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt van uitvoeringsvoorbeelden van relevante scheidingsconstructies 
(waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) of de prestaties met betrekking tot (de bijdrage aan) de 
brandwerendheid (inclusief bijbehorende aansluitdetails) in de toepassing voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO®attest 
Het KOMO®attest kan in relatie tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag aangeven 
onder welke voorwaarden de scheidingsconstructie (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) 
voldoet aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. Daarnaast kunnen voorbeelden van 
scheidingsconstructies(waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) van vluchtroutes worden gegeven 
die aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen.  
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4.2 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 

 
BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-AFD. 3.1 (FACULTATIEF) 

4.2.1  Geluid van buiten; BB-artikel 3.2 

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
BB-art. 3.2. 
 
Grenswaarde 
De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie heeft een minimum  
van 20 dB. 
 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
 
Opmerking: 
Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige scheidingsconstructie (GA) kunnen 
de waarden voor standaard buitengeluid (RA) van de andere onderdelen (zoals kozijnen, kierdichting, 
beglazing, ventilatieroosters en suskasten) worden ontleend aan een geldige kwaliteitsverklaring, aan 
de publicaties “Geluidwering in de woningbouw”, aan “Herziening van de rekenmethode 
verkeerslawaai in woningen - geluidwering gevels” of aan “Rekenmethode GGG 97” van de 
Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote gemeenten.  
Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het berekenen van de geluidwering 
van de uitwendige scheidingsconstructie (GA). Voor de omrekening van de geluidwering (GA) naar de 
karakteristieke geluidwering (GA;k), zie NEN 5077, paragraaf 5.3.5 en “Geluidwering in de 
woningbouw”. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties van uitvoeringsvoorbeelden van relevante 
uitwendige scheidingsconstructies (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) met betrekking tot de 
bijdrage aan de karakteristieke geluidwering in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen. 
 
KOMO®attest  
Het KOMO®-attest kan in relatie tot geluid van buiten aangeven onder welke voorwaarden de 
uitwendige scheidingsconstructie (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) voldoet aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. Daarnaast kunnen voorbeelden van uitwendige scheidingsconstructie 
(waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) worden gegeven die voldoen aan de eis van het 
Bouwbesluit. 
 
BEPERKING VAN GALM; BB-AFD. 3.3 (FACULTATIEF) 

4.2.2  Geluidsabsorptie; BB-art. 3.13 

Een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie in een 
woongebouw die grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie moet voldoen 
aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.13. 
 
Grenswaarde 
De totale geluidsabsorptie met een getalswaarde, uitgedrukt in m2, is niet kleiner dan 1/8 van de 
getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m3, in elk van de octaafbanden met 
middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz. 
 
Bepalingsmethode 
De totale geluidsabsorptie wordt bepaald overeenkomstig NEN 12354-6. 
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Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt van (uitvoeringsvoorbeelden van toepassingen van) 
systeemplafonds of de prestaties op ruimteniveau met betrekking tot de geluidsabsorptie in relatie tot 
de beoogde toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest kan aangeven onder welke voorwaarden (uitvoeringsvoorbeelden van) 
toepassingen van systeemplafonds voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen voor 
beperking van galm. Daarnaast kunnen voorbeelden van ruimten, voorzien van systeemplafonds, 
worden gegeven die voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit ten aanzien van de beperking van galm. 
 
GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN, NIEUWBOUW; BB-AFD. 3.4 (FACULTATIEF) 
 

4.2.3  VERSCHILLENDE GEBRUIKSFUNCTIES OP HETZELFDE PERCEEL; BB-ARTIKEL 3.17 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau voor de 
geluidoverdracht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.17, leden 1-4 
voor woningen, leden 1-4/6-7 voor woongebouwen en leden 1-5 voor andere gebouwen. 
 
Grenswaarde 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil is niet kleiner dan 47 dB en het gewogen contact-
geluidniveau is niet groter dan 59 dB bij woningen/woongebouwen en niet groter dan 64 dB bij overige 
gebouwen.  
 
Bepalingsmethode 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau worden bepaald 
overeenkomstig NEN 5077. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties van uitvoeringsvoorbeelden van 
scheidingsconstructies (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) met betrekking tot het 
karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau in de toepassing 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO®attest 
Het KOMO®-attest kan in relatie tot geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties op 
hetzelfde perceel aangeven onder welke voorwaarden de scheidingsconstructie (waarvan het 
systeemplafond deel uitmaakt) voldoet aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. Daarnaast kunnen 
voorbeelden van een scheidingsconstructie (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) worden 
gegeven die voldoen aan de eis van het Bouwbesluit. 

4.2.4  VERBLIJFSRUIMTEN VAN DEZELFDE WOONFUNCTIE; BB-ARTIKEL 3.17A 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau voor de 
geluidoverdracht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.17a, leden 1-3 
voor woningen/woongebouwen. 
 
Grenswaarde 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil is niet kleiner dan 32 dB en het gewogen contact-
geluidniveau is niet groter dan 79 dB.  
 
Bepalingsmethode 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau worden bepaald 
overeenkomstig NEN 5077. 
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Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties van uitvoeringsvoorbeelden van 
scheidingsconstructies (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) met betrekking tot het 
karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau in de toepassing 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest kan in relatie tot geluidwering tussen ruimten van verblijfsruimte van dezelfde 
woonfunctie aangeven onder welke voorwaarden de scheidingsconstructie (waarvan het 
systeemplafond deel uitmaakt) voldoet aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. Daarnaast kunnen 
voorbeelden van een scheidingsconstructie (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) worden 
gegeven die voldoen aan de eis van het Bouwbesluit. 
 
WERING VAN VOCHT; BB-AFD. 3.5 (FACULTATIEF) 

4.2.5 WERING VAN VOCHT VAN BUITEN; BB-ARTIKEL 3.21 

Nader omschreven scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in BB-art. 3.21, leden 1-4.  
 
Grenswaarde 
Bedoelde scheidingsconstructies moeten waterdicht zijn.  
 
Bepalingsmethode 
De waterdichtheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt van uitvoeringsvoorbeelden van uitwendige scheidingsconstructies 
(waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) of de prestaties met betrekking tot de (bijdrage aan) de 
waterdichtheid in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO®attest  
Het KOMO®-attest kan in relatie tot wering van vocht van buiten aangeven onder welke voorwaarden 
de uitwendige scheidingsconstructie (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) voldoet aan de in 
het Bouwbesluit genoemde eisen. Daarnaast kunnen voorbeelden van uitwendige 
scheidingsconstructies (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt), worden gegeven die voldoen aan 
de eis van het Bouwbesluit. 

4.2.6 FACTOR VAN DE TEMPERATUUR; BB-ARTIKEL 3.22  

Een scheidingsconstructie, waarvoor een warmteweerstand geldt, moet voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.22, leden 1-2.  
 
Grenswaarde 
Bedoelde scheidingsconstructies moeten een factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte 
hebben die niet kleiner is dan 0,50. 
 
Bepalingsmethode 
De factor van de temperatuur wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778.  
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt van uitvoeringsvoorbeelden van uitwendige scheidingsconstructies 
(waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) of de prestaties met betrekking tot de (bijdrage aan de) 
factor van de temperatuur in relatie tot de beoogde toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen.  
 
KOMO® attest  
Het KOMO®-attest kan in relatie tot factor van de temperatuur aangeven onder welke voorwaarden de 
uitwendige scheidingsconstructie (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) voldoet aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. Daarnaast kunnen voorbeelden van uitwendige scheidingsconstructies 
(waarvan het systeemplafond deel uitmaakt)   worden gegeven die voldoen aan de eis van het 
Bouwbesluit.  
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BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE 
STRALING; BB-AFD. 3.9 (FACULTATIEF) 
 

4.2.7  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,  
leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Grenswaarden kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling. 
 
Bepalingsmethode 
De bepalingsmethoden kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling. 
 
KOMO®attest 
In het KOMO®attest worden geen uitspraken gedaan.  
Dit artikel is informatief opgenomen in het kader van de zorg- en signaleringsplicht. 
 

4.3  TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID 
 EN MILIEU 

ENERGIEZUINIGHEID; BB-AFD. 5.1 (FACULTATIEF) 

4.3.1  THERMISCHE ISOLATIE; BB-ARTIKEL 5.3 

De warmteweerstand van nader in BB-art. 5.3 omschreven scheidingsconstructies moet voldoen aan 
de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 5.3, leden 1-5. 
 
Grenswaarden 
De warmteweerstand van horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies van een 
verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte bedraagt ten minste 6,0 m2.K/W. 
 
Bepalingsmethode 
De warmteweerstand wordt bepaald overeenkomstig NEN 1068. 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt van uitvoeringsvoorbeelden van uitwendige scheidingsconstructies 
(waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) of de prestaties met betrekking tot de thermische isolatie 
in relatie tot de beoogde toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen.  
 
KOMO®attest  
Het KOMO®-attest kan in relatie tot de thermische isolatie aangeven onder welke voorwaarden de 
uitwendige scheidingsconstructie (waarvan het systeemplafond deel uitmaakt) voldoet aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. Daarnaast kunnen voorbeelden van uitwendige scheidingsconstructies 
(waarvan het systeemplafond deel uitmaakt)   worden gegeven die voldoen aan de eis van het 
Bouwbesluit. 
 
Hoofstuk 5; Vervang overal de tekst “Attest (met-productcertificaat)” voor  
“KOMO® kwaliteitsverklaring” 
 
Verwijder de paragraven 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 t/m 5.12 en 5.14  
 
Paragraaf 5.5; verwijder deel van de zin “NEN 6702, artikel 9.8 en bijbehorende toelichting dan wel” 
 
Hoofdstuk 6 vervangen door onderstaande tekst. 
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6 EISEN AAN COMPONENTEN VAN HET SYSTEEMPLAFOND  

Deelsystemen, systeemonderdelen, grondstoffen of andere productnormen waarvoor een geldige 
NEN-norm dan wel een geldige Beoordelingsrichtlijn bestaat, moeten voldoen aan de daarin gestelde 
eisen, nadat is vastgesteld dat de toepassing overeenkomstig deze norm of beoordelingsrichtlijn is.  
 
De NEN-norm zijn van toepassing voor zover deze zijn aangewezen in het bouwbesluit en de 
voornoemde Ministeriële regeling of van toepassing zijn in het kader van de CPR. Overige (delen van) 
NEN-normen en NPR’s kunnen als toelichting of als aanwijzing worden beschouwd. 
 
Een kwaliteitsverklaring voor deze producten afgegeven door een daartoe door de Raad van 
Accreditatie erkende instelling, wordt als afdoende bewijsvoering beschouwd dat aan de 
(aanvullende)eisen wordt voldaan. 
 
Voor de certificatie van tot het systeemplafond behorende deelsystemen, systeem-onderdelen en/of 
producten kan de in het attest opgenomen technische specificatie gelden(eventueel door verwijzing 
naar het attest voor het betreffende deelsysteem, systeem-onderdeel en/of product). 
 
Verwijder de paragraven 7.1 en 7.2.3   
 
Paragraaf 7.3 vervang de titel “inhoud van het attest (met productcertificaat)” door de titel “Inhoud van 
het attest”. 
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Paragraaf 7.3.1 verwijder de teksten: 
“..en 5” en “Indien de aanvrager van……….attest(-met certificaat) opgenomen.” 
 
Paragraaf 8.1 verwijder de tekst: 
 
“Essentiele wijzigingen mogen…………..hierop is aangepast” 
Verwijder de paragraven 8.2 en 8.4   
 
Vervang hoofdstuk 10 voor onderstaande tekst: 

10  EXTERNE CONTROLE 

10.1 EXTERNE CONTROLE VOOR HET KOMO® ATTEST 

De certificatie- instelling beoordeelt, op basis van aangeleverde documenten, 1x per 5 jaar t.a.v. het 
attest of de prestaties van de toepassingen van het systeemplafond voldoen aan de eisen in deze 
BRL, of zoveel eerder als nodig is en vindt er een controle plaats van de klachtenregistratie. 

10.2 Externe controle voor de KOMO kwaliteitsverklaring  

10.2.1 Ten behoeve van essentiële kenmerken 

In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het 
kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt geen beoordeling van het 
kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële 
kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de 
geharmoniseerde Europese norm. 

10.2.2 Ten behoeve van de overige productkenmerken 

In relatie tot de overige productkenmerken vindt door de certificatie- instelling periodiek controles 
plaats van het kwaliteitssysteem, het productieproces en de producteigenschappen waarbij nagegaan 
wordt of nog voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. 
De frequentie van de controles wordt door het college van Deskundigen van de betreffende certificatie 
instelling vastgesteld. Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. De 
controlefrequentie zal afhankelijk zijn van de omvang van de productie en de gecompliceerdheid van 
het betreffende systeemplafond c.q. de onderdelen hiervan. De basisfrequentie bedraagt 6 
controlebezoeken per jaar. Afhankelijk van de resultaten is een verlaging van de controlefrequentie tot 
4 controlebezoeken per jaar mogelijk. Deze verlaging van de controlefrequentie zal per geval in 
overleg met het college van Deskundigen worden vastgesteld.  
 
 
10.3 Sanctiebeleid 
Het sanctiebeleid (de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen) dient te 
zijn vastgelegd in het reglement van de certificatie-instelling of in een daartoe separaat opgesteld 
document. 
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Voeg hoofdstuk 11 toe 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

Bouwbesluit 2012 
 
 
 
 
 
 
CPR 

Stb. 2011 416, 676;Stb. 2012,125, 256, 441, 643; 
Stb.2013, 75, 244, 462; Stb. 2014, 51, 211, 232, 233; 
333, 342, 358, 539; Stb 2015, 92, 249, 425 en de 
Ministeriële Regelingen Stcrt. 2011, 23914; Stcrt. 2012, 
13245 Stcrt. 2013, 5457, 16919; Stcrt. 2014, 4057, 
34076, 37003; Stcrt. 2015, 17338, 45221, 33491 
 
Verordening bouwproducten EU 305/2011 
 

NEN 1068:2012+C1:2014 Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden 
NEN 2778:2015 Vochtwering in gebouwen - Bepalingsmethoden 
NEN 5077:2006+C3:2012 Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor  

de grootheden geluidwering van uitwendige  
scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie,  
contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door  
installaties en nagalmtijd 

NEN 6069:2011 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van 
bouwdelen en bouwproducten 

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: Belastingen op constructies – Deel 1-1: 

Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigen 
gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen 

NEN-EN 1991-1-2+C1:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: 
Algemene belastingen - Belasting bij brand 

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

NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: 
Algemene belastingen - Windbelasting 

NEN-EN 1991-1-5+C1:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-5: 
Algemene belastingen – Thermische belasting 

NEN-EN 1991-1-7+C1:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-7: 
Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: 
stootbelastingen en ontploffingen 

NEN-EN 1991-3:2006+C1:2012 
 

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 3: 
Belastingen veroorzaakt door kranen en machines  

NEN-EN 1992-1-1+C2:2011+NB:2011 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van 
betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en 
regels voor gebouwen 

NEN-EN 1992-1-2+C1:2011+NB:2011 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van 
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - 
Ontwerp en berekening van constructies bij brand 

NEN-EN 1993-1-1+C2:2011+NB:2011 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van 
staalconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en 
regels voor gebouwen 
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NEN-EN 1993-1-2+C2:2011+NB:2007 
 

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staal-
constructies – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en 
berekening van constructies bij brand 

NEN-EN 1993-1-3:2006+C3:2009+ 
NB:2011 

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van 
staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - 
Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige 
profielen en platen 

NEN-EN 1993-1-8+C2:2011+NB:2011 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van 
staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening 
van verbindingen 

NEN-EN 1994-1-1+C1:2011+NB:2007 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en 
regels voor gebouwen 

NEN-EN 1994-1-2+C1:2011+NB:2007 
 

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-
betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – 
Ontwerp en berekening van constructies bij brand 

NEN-EN 1995-1-1+C1+A1:2011+C2:2012 
+A2:2014+NB:2013 

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van  
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen –  
Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen 

NEN-EN 1995-1-2+C2:2011+NB:2011 
 

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van hout-
constructies – Deel 1-2: Algemeen – Ontwerp en 
berekening van constructies bij brand  

NEN-EN 12354-6:2004 
 
 
 
 
NEN-EN 13501-1:2009+A1:2009 

Geluidwering in gebouwen - Berekening van de 
akoestische eigenschappen van gebouwen met de 
eigenschappen van bouwelementen - Deel 6: 
Geluidabsorptie in gesloten ruimten 
Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen –  
Deel 1:  Classificatie op grond van resultaten van 
beproevingen van het brandgedrag 

 
NEN-EN 13501-2:2007+A1:2009 
 
 
NEN-EN 13964:2014 

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - 
Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van 
brandwerendheidsproeven, behalve voor 
ventilatiesystemen 
Verlaagde plafonds - Eisen en beproevingsmethoden 

NEN-EN-ISO 717-1:2013 
 
 

Akoestiek – Een getal-aanduiding voor de geluidisolatie 
in gebouwen en van bouwelementen - Deel 1: 
Luchtgeluidisolatie 

NEN-EN-ISO 6946:2008 Componenten en elementen van gebouwen - 
Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt - 
Berekeningsmethode 

NEN-EN-ISO 10211:2008 
 
 

Koude-bruggen in gebouwen - Warmtestromen en 
oppervlakte-temperaturen - Gedetailleerde 
berekeningen 

ISO 7724-2:1984 Paints and varnishes - Colorimetry - Part 2: Colour 
measurement 

ISO 7724-3:1984 Paints and varnishes - Colorimetry - Part 3: Calculation 
of colour differences 

NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 
 
 
NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015 
 
 
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005/C1:2007 
 
NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 

Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het 
functioneren van verschillende soorten instellingen die 
keuringen uitvoeren 
Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die 
audits en certificatie van managementsystemen 
uitvoeren 
Algemene eisen voor de bekwaamheid van 
beproevings- en kalibratielaboratoria 
Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-
instellingen die certificaten toekennen aan producten, 
processen en diensten 
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Verwijder bijlage 1-1 t/m 2-5 
 
Voeg onderstaande bijlage 1 toe:  
 
Bijlage 1: Tabel en tekst met vereiste productkenmerken zoals op te nemen in het attest 
De uitspraken in dit attest voor toepassingen van systeemplafonds zijn geldig indien die 
systeemplafonds voldoen aan de onderstaande voorwaarden: 
 

Kenmerk Bepalingsmethode Eis BRL 

Draagvermogen* NEN-EN 13964 
paragraaf 4.3.2, 4.3.3 
en 4.3.4 

Geen eis 

Beperking van het ontwikkelen van 
brand en rook 

NEN-EN 13501-1 Brandklasse ten minste D en rookklasse 
ten minste s2 

Brandwerendheid*  NEN-EN 13501-2 Brandwerendheid ≥ 20 minuten  

   

Akoestische eigenschappen (van 
buiten)* 

NEN-EN-ISO 140-3 
NEN-EN-ISO 717-1 

≥ 20 dB  

Geluidsabsorptie*  NEN-EN 12354-6 De totale geluidsabsorptie met een 
getalswaarde, uitgedrukt in m2, is niet 
kleiner dan 1/8 van de getalswaarde van 
de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in 
m3, in elk van de octaafbanden met 
middenfrequenties van 250, 500, 1.000 
en 2.000 Hz. 

Waterdichtheid* NEN 2778 ≥ 70 Pa 

Beperking toepassing van 
schadelijke materialen* 

NEN-EN 13964 
paragraaf 4.5 

Geen eis 

Warmteweerstand* NEN-EN-ISO 6946 
NEN-EN-ISO 10211-1 

≥ 6,0 m².K/W 

 
* = facultatief 




