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Certificaathouders BRL 9021 
T.a.v. de directie 

 
 

Datum: December 2021 
Ons kenmerk: 00.189.017 
Behandeld door: R.E. van Galen 
Betreft: Aanvaarding gewijzigde BRL 9021 

 
 

Geachte directie, 
 

Op 01 september 2021 is de gewijzigde versie van de BRL 9021 “Houten buitenbergingen” aanvaard door de 
KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO. Op 01-07-2022 dient de conversie naar uw 
nieuwe certificaat gereed te zijn. 

 
De aanvaarding van de BRL 9021 is het resultaat van overleg met belanghebbende marktpartijen, 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:  per 1 juli 2022 gaat de Bbl ( Besluit 

bouwwerken leefomgeving) het Bouwbesluit  vervangen en per die datum is ook de invoering van de Wkb 

(Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) gepland. 

Opmerking: de invoering van Bbl en Wkb was oorspronkelijk gepland op 1 januari 2021, maar is eerst 

uitgesteld tot 1 januari 2022 en nu tot 1 juli 2022). 

 

In het kader van de Wkb komt er meer nadruk te leggen op: 

-  bewezen prestaties in de toepassing 

-  toepassingsvoorwaarden 

-  toepassingsvoorbeelden 

-  verwerkingsvoorschriften 

 

Met het oog op bewezen prestaties in de toepassing zijn in paragraaf 7.3 van de BRL drie 

aspecten/onderwerpen toegevoegd aan de periodieke controle: 

 

Bovendien beoordeelt de certificatie instelling vanaf nu extra1x per jaar op: 

 

• een door of namens de certificaathouder gemaakte projectmatige sterkteberekening op het voldoen aan de 
in het Bouwbesluit respectievelijk Besluit bouwwerken leefomgeving genoemde eisen (par. 4.1.2 
respectievelijk par. 4.2.2 van deze BRL). Deze beoordeling is niet van toepassing indien de 
certificaathouder uitsluitend in het attest-met-productcertificaat opgenomen standaarduitvoeringen van de 
houten buitenbergingen produceert en levert; 

• de door of namens de certificaathouder gemaakte projectmatige tekeningen op het voldoen aan de in het 
Bouwbesluit respectievelijk Besluit bouwwerken leefomgeving genoemde eisen met betrekking tot de 
afmetingen van de houten buitenbergingen (par. 4.1.6 respectievelijk par. 4.2.4.1 van deze BRL). Deze 
beoordeling is niet van toepassing indien certificaathouder uitsluitend in het attest-met-productcertificaat 
opgenomen standaarduitvoeringen van de houten buitenbergingen produceert en levert; 
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• de door of namens de certificaathouder gemaakte projectmatige tekeningen op het voldoen aan de in par. 
5.1.1 van de BRL genoemde eisen met betrekking tot de bruikbaarheid: par. 5.1.1.1 vrije doorgang, par. 
5.1.1.2 afsluitbaarheid, par. 5.1.1.3 afvoer van hemelwater, par. 5.1.1.4 luchtverversing en par. 5.1.1.5 
inbraakwerendheid (facultatief). Deze beoordeling is niet van toepassing indien certificaathouder uitsluitend 
in het attest-met-productcertificaat opgenomen standaarduitvoeringen van de houten buitenbergingen 
produceert en levert. 

 

In veel van de op BRL 9021 gebaseerde attesten-met-productcertificaat zijn met name projectmatig de 

sterkteberekening, de afmetingen en de aspecten met betrekking tot bruikbaarheid bepaald. 

Vandaar dat deze drie onderwerpen toegevoegd zijn aan de periodieke beoordeling. 

 

Let op:  

Deze extra periodieke beoordeling is niet van toepassing indien de certificaathouder uitsluitend in het attest-

met-productcertificaat opgenomen standaarduitvoeringen van de houten buitenbergingen produceert en levert. 

Verder is bij de reeds bestaande periodieke controle toegevoegd: 

De blijvende waarde en geschiktheid van de door de certificaathouder opgestelde verwerkingsvoorschriften en 

toepassingsvoorwaarden (en onderhoudsvoorschriften indien van toepassing). 

Waarom: 

Omdat de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden onder de Wkb en in de huidige opzet van 

(attest-met-)productcertificatie van KOMO voorwaardelijk worden gesteld voor de prestatie in de toepassing en 

daarom meer aandacht vereisen, moeten deze worden aangescherpt. 

 

Voorafgaand aan de uitgifte van het vernieuwde certificaat worden eenmalig de berekeningen op juistheid 

getoetst alsmede de verwerkingsvoorschriften.  

 
Onze controleurs zullen u verder informeren over de aanpassingen en deze voor 1 maart 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. 

 
In verband met de extra jaarlijkse controles stijgt het jaartarief voor de certificaathouders met € 300,--.  

 

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 

 
 

erwaarde www.skh.nl 

mailto:mail@skh.nl
http://www.skh.nl/

