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Geachte directie, 

 

Op 19 mei 2020 is een herziende versie van de BRL 1704-01 “GEVINGERLAST HOUT 

VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN” aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en 

Toetsingscommissie van de Stichting KOMO. 

Met de aanvaarding is de BRL op onderdelen geactualiseerd en zijn de eisen aan 

gevingerlast hout voor dragende toepassingen aangepast. 

 

De overgangsperiode tussen de oude en de nieuwe BRL is gesteld op 1,5 jaar en loopt af 

op 19-11-2021. Vanaf deze datum dient al het onder KOMO® geleverde gevingerlast hout 

voor dragende toepassingen aan de nieuwe BRL te voldoen. Tijdens de overgangsperiode 

zullen de SKH controleurs beoordelen of u in staat bent om conform de nieuwe BRL te 

werken en te leveren, dit zal samenvallen met de gebruikelijke halfjaarlijkse KOMO® 

controles. 

 

Samengevat komende de aanpassingen op de onderstaande onderwerpen neer. 

 

Ten aanzien van de producteisen (hoofdstuk 5) zijn de volgende wijzigingen belangrijk: 

- Al het gevingerlast hout voor dragende toepassingen vervaardigd van de 

houtsoorten zoals vermeld in §5.2.2 van de NEN-EN 15497 dient te voldoen aan 

NEN-EN 15497 (aan te tonen d.m.v. CE-markering en D.o.P.). 

- Al het gevingerlast hout voor dragende toepassingen vervaardigd van overige (niet 

CE-plichtige) houtsoorten dient te voldoen en getest te worden conform §5.2 van 

de BRL. 

- Al het gevingerlast hout voor dragende toepassingen vervaardigd van 

gemodificeerd hout dient te voldoen en getest te worden conform §5.3 van de 

BRL. 

- Al het gevingerlast hout voor dragende toepassingen vervaardigd van combinaties 

van naaldhout-loofhout, naaldhout-gemodificeerd hout en naaldhout-composiet 

bamboe of naaldhout-gelamineerd bamboe dient te voldoen en getest te worden 

conform §5.4 van de BRL. 

- Voor de productie-eisen is Annex G van NEN-EN 15497 van toepassing.  



 

Ten aanzien van het interne kwaliteitssysteem (hoofdstuk 6) zijn de volgende wijzigingen 

belangrijk: 

- Bij aflevering van gevingerlast hout voor dragende toepassingen dienen 

verwerkingsvoorschriften te worden meegeleverd. 

- Het kwaliteitshandboek dient te voldoen aan §6.3 van de BRL. 

- De vingerlassen dienen door de certificaathouder te worden getest conform Annex 

C van NEN-EN 15497. 

 Wij verzoeken u om kennis te nemen van alle verschillen en daar waar nodig deze door te 

voeren in uw kwaliteitssysteem. Indien u vragen heeft kunt u terecht bij de SKH-

projectleider Peter de Graauw.  

  

De volgende documenten zouden wij graag ontvangen om te boordelen of uw bedrijf aan 

de nieuwe eisen is aangepast: 

a) Voor het gevingerlast hout voor dragende toepassingen vervaardigd van de 

houtsoorten zoals vermeld in §5.2.2 van de NEN-EN 15497 dat u onder het KOMO 

certificaat produceert bijbehorende prestatieverklaringen (D.o.P.).  

b) Voor het gevingerlast hout voor dragende toepassingen vervaardigd van overige 

houtsoorten per houtsoort en sterkteklasse de onderbouwing (testrapporten) dat 

aan de gestelde eisen voldaan wordt.  

c) Een kwaliteitshandboek conform hoofdstuk 6 van de BRL. 

d) Verwerkingsvoorschriften conform §6.2 van de BRL. 

 

Onderbouwing (testrapporten) kunnen door een onafhankelijk testinstituut worden 

geleverd, bijvoorbeeld SHR. Een offerte voor het laten uitvoeren van de vereiste testen 

door SHR kunt u aanvragen bij de heer A. van Hunnik a.vanhunnik@shr.nl. Afhankelijk 

van de houtsoort(en) en producttype zal met u afgestemd worden hoeveel monsterdelen in 

welke afmeting geproduceerd moeten worden. Vervolgens zal er een afspraak gemaakt 

worden met een SKH-medewerker om de productie van de monsterdelen bij te wonen en 

de monstername uit te voeren. 

 

Om er zeker van te zijn dat u op 19-11-2021 over een nieuw KOMO certificaat kan 

beschikken dient u tijdig de benodigde testen te laten uitvoeren en bovengenoemde 

documenten ter beoordeling bij SKH aan te bieden. Dit kan door alle documentatie op te 

sturen naar p.degraauw@skh.nl. 

 

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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