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Certificaathouders BRL 0101 
T.a.v. de directie 

 
 

Datum: 04-10-2021 
Ons kenmerk: 00.185.832 
Behandeld door: R.E. van Galen 
Betreft: Aanvaarding gewijzigde BRL 0101 

 
 

Geachte directie, 
 

Op 11 juni 2021 is de gewijzigde versie van de BRL 0101 “Houtachtige dakconstructies” aanvaard door de 
KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO. Op 11 juni 2022 dient de conversie naar 
uw nieuwe certificaat gereed te zijn. 

 
De aanvaarding van de BRL 0101 is het resultaat van overleg met belanghebbende marktpartijen zoals de 

NBvT (daken) en PRODAK, waarbij gekeken is naar de marktwensen en de ontwikkelingen op het gebied van 

wet- en regelgeving. Dit heeft op hoofdlijn geresulteerd tot de volgende wijzigingen van de BRL:  

 

• Aanpassingen in het kader van de (toekomstige) Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In het 
kader van de Wkb komt er meer nadruk te leggen op: 

-  bewezen prestaties in de toepassing 

-  toepassingsvoorwaarden 

-  toepassingsvoorbeelden 

-  verwerkingsvoorschriften 

Omdat enkele Bouwbesluit prestaties van de door u onder het KOMO® certificaat geproduceerde 

dakelementen projectmatig worden bepaald zijn met het oog op bewezen prestaties in de toepassing, in 

paragraaf 7.3 van de BRL, drie aspecten/onderwerpen toegevoegd aan de periodieke controle door de 

certificatie-instelling. Het betreffen projectmatige beoordelingen van; de sterkteberekening, de bepaling 

van de warmteweerstand en de projectmatige (aansluit)details. Overeenkomstig de BRL vindt deze 

projectmatige beoordeling 2x per jaar plaats. 

 

Opmerking:  

Deze periodieke beoordeling is niet van toepassing indien u als certificaathouder uitsluitend in het attest-

met-productcertificaat opgenomen standaarduitvoeringen van de houtachtige dakconstructies, 

vastgelegd in (overspannings)tabellen en verankeringstabellen/-overzichten, in tabellen met 

warmteweerstanden en in standaard (aansluit)details, produceert en levert.  

• In paragraaf 4.1.21 van de BRL is de NTA 8800 aangewezen. Per 1 januari 2021 is de NEN 1068 
vervangen door de NTA 8800 (en de EPC is vervangen door BENG). Dit houdt in dat berekeningen van 
de warmteweerstand (Rc-waarden) van dakelementen uitgevoerd dienen te worden volgens de 
uitgangspunten van de NTA 8800. 

• In paragraaf 6.3.4.1 van de BRL zijn aanvullende eisen aan de Intern kwaliteitsbewaking (IKB) 
opgenomen. Omdat niet alleen een goede IKB maar ook een minimale bewijsvoering in het kader van 
de Wkb van belang is, zijn in tabel 6 de IKB controles vermeld die minimaal uitgevoerd dienen te worden 
en op welke wijze deze dienen te zijn vastgelegd. Voor die aspecten die bij het gerede product (het 
volledig samengestelde dakelement) achteraf niet goed meer beoordeeld kunnen worden is, in verband 
met de bewijsvoering, voorgeschreven dat deze fotografisch plaatsvinden (aan de hand van een 
steekproef). 
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• In paragraaf 7.3 van de BRL is een eis opgenomen met betrekking tot de blijvende waarde en 
geschiktheid van de door de certificaathouder opgestelde verwerkingsvoorschriften en 
toepassingsvoorwaarden (en onderhoudsvoorschriften indien van toepassing). Dit omdat de 
verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden onder de Wkb en in de huidige opzet van (attest-
met-)productcertificatie van KOMO voorwaarden worden gesteld voor de prestatie in de toepassing en 
daarom meer aandacht vereisen. 

• In paragraaf 7.4 en 7.5 van de BRL zijn er drie categorieën geïntroduceerd voor de tekortkomingen die  
tijdens een controle door de certificatie-instelling kunnen worden geconstateerd. Afhankelijk van het 
risico van de tekortkoming, in relatie tot de eisen die worden gesteld in het kader van het Bouwbesluit, is 
in deze paragrafen de op te leggen sanctie en de termijnen (voor u als certificaathouder) om de 
tekortkoming af te handelen omschreven. 

• De opname van de eisen in het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl); per 1 juli 2022 
zal het Bouwbesluit worden vervangen door de Bbl. Vooruitlopend hierop zijn de eisen van het Bbl 
opgenomen in de BRL (Opmerking: de invoering van Bbl was oorspronkelijk gepland op 1 januari 2021, 
maar is eerst uitgesteld tot 1 januari 2022 en nu tot 1 juli 2022). 

 

Voorafgaand aan de uitgifte van het vernieuwde certificaat vindt een eerste toetsing van de sterkteberekening 

en de bepaling van de warmteweerstand plaats alsmede een controle van de verwerkingsvoorschriften en het 

intern kwaliteitssysteem.  

 

Daarnaast vindt er een herbeoordeling plaats van de in het huidige certificaat opgenomen details op 

compleetheid: in verband met de Wkb wordt het nog belangrijker dat er in het certificaat complete 

bouwkundige (aansluit)details zijn opgenomen. Daarbij zijn de beoordelingsaspecten: 

-  luchtdichtingen                                               

-  waterdichtheid/waterkerendheid                    

-  koudebruggen, f-factor, thermische lekken    

-  branddoorslag, brandwerendheid                  

-  geluidlekken, geluidsisolatie                           

-  inwendige condensatie                                   

-  bescherming tegen ratten en muizen (openingen)   

 
Onze controleurs zullen u verder informeren over de aanpassingen en deze voor 30 april 2022. 
toetsen tijdens de komende controles. Wanneer uw bedrijf heeft aangetoond te voldoen aan 
deze eisen, zullen wij overgaan tot uitgifte van een vernieuwd certificaat. 

 
Let op; In verband met deze 2 extra jaarlijkse controles van projectmatige berekeningen en details worden  de 
jaarlijkse certificatiekosten per 1-1-2022 verhoogd met € 690,-- 

 

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 
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