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Algemeen 

Dit wijzigingsblad behoort bij de beoordelingsrichtlijn BRL 0803 Houten buitendeuren d.d. 10 juni 2021 
en zal door de certificatie instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie 
en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, gehanteerd worden als 
aanvulling bij de beoordelingsrichtlijn voor de behandeling van een aanvraag voor c.q. instandhouding 
van KOMO® attest-met-productcertificaat voor houten buitendeuren. 

Dit wijzigingsblad is: 

• Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH dd. «CvD datum» 

• Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie dd. «KKTC datum» 

Omschrijving van de wijziging 

De wijzigingen van de BRL 0803 hebben betrekking op de eisen aan de vormstabiliteit van massief 
houten deuren en de bedieningskracht. 

 

In de BRL dienen de volgende onderdelen te worden gewijzigd: 

 

1.3 Geldigheid 

Dit wijzigingsblad is geldig vanaf «datum» en zal worden toegepast in samenhang met de 
bijbehorende beoordelingsrichtlijn. 

Tot uiterlijk «datum» mogen KOMO® attesten-met-productcertificaat worden afgegeven op 
basis van BRL 0803 Houten buitendeuren d.d. 10 juni 2021. De op basis van die versie 
afgegeven KOMO® attesten-met-productcertificaat verliezen in elk geval hun geldigheid op 
«datum». 

 

Vervang de tekst in paragraaf 3.1.8.1 met betrekking tot het sluitwerk voor de tekst in dit 
wijzigingsblad 

 

Sluitwerk 

Meerpuntsluitingen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat de maximaal te verwachten 
kromming (zie tabel in par. 5.1.8) van de deur kan worden overbrugd. De toleranties van 
posities van sluitpunten in meerpuntssluitingen bedragen < 0,5 mm.  

Facultatief kan de klasse van de maximale bedieningskracht conform NEN-EN 12217 in relatie 
tot de maximaal te verwachten kromming (zie tabel in par. 5.1.8) van de deur worden bepaald 
en vermeld in het KOMO® attest-met-productcertificaat. Hiervoor dient de maximaal te 
verwachten kromming van de deur te worden aangebracht door middel van de methode zoals 
omschreven in SKH-publicatie 22-01  

 

Voeg onderstaande paragraaf 4.1.19 toe 

 

4.1.19 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel, BB-artikel 3.17 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht en het gewogen 
contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.17, leden 1-4 voor woningen, leden 1-4/6-8 voor woongebouwen en 
leden 1-5 voor overige gebouwen.   

 

Grenswaarde 

1)  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende 
woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 52 dB . 

2)  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen 
besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 47 
dB. 

3)  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op 
hetzelfde perceel is niet groter dan de in BB-tabel 3.15 aangegeven waarde. 
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4)  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een 
aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan de in BB-tabel 3.15 
aangegeven waarde. 

 

Opmerkingen: 

• Het KOMO® attest-met-productcertificaat verklaart de geluidsisolatiewaarden (Rw) van 
de deurset (inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur en bijbehorend kozijn). De 
project specifieke geschiktheid van de deurset zal altijd projectmatig getoetst dienen 
te worden. 

• Een inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deuren van een in een woongebouw 
gelegen woning die toegang geeft tot een hal van de woning (niet zijde een 
verblijfsgebied) hoeft niet te voldoen aan de geluidseisen zoals deze uit het tweede en 
vierde lid volgen van BB-artikel 3.17. De geluidwering naar een achterliggend 
verblijfsgebied moet wel aan de geluidseisen voldoen (de geluidwering is dan een 
optelsom van de inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur, de hal en de deur die 
toegang tot het verblijfsgebied zoals een woon- of slaapkamer).  

 

Bepalingsmethode 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contact-geluidniveau worden 
bepaald overeenkomstig NEN 5077.  

 

Opmerking: 

Volgens NEN-EN 14351-1 moet de geluidwering worden bepaald overeenkomstig NEN-EN-
ISO 140-3 en NEN-EN-ISO 717-2. De resultaten van de bepaling moeten volgens NEN-EN 
14351-1 worden weergegeven in een geluidsisolatiewaarden (Rw) in dB overeenkomstig NEN-
EN-ISO 717-1. 

 

Toelatingsonderzoek  

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot van de 
geluidsisolatiewaarden (Rw) van de inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur in de 
toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen en of deze waarde is bepaald 
in overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 

 

KOMO® attest-met-productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat vermeldt dat de geluidsisolatiewaarden (Rw) van de 
inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur en welke voorwaarden hiervoor van toepassing 
zijn. 

 

Voeg onderstaande paragraaf 4.2.13 toe 

 

4.2.13 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde bouwwerkperceel, Bbl-artikel 4.114 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht en het gewogen 
contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.114, leden 1-4 voor woningen, leden 1-4/6-8 voor woongebouwen 
en leden 1-5 voor overige gebouwen.   

 

Grenswaarde 
1)  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 

geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende 
woonfunctie op hetzelfde bouwwerkperceel is niet kleiner dan 52 dB. 

2)  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen 
besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde bouwwerkperceel is niet 
kleiner dan 47 dB. 
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3)  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op 
hetzelfde bouwwerkperceel is niet groter dan het in Bbl-tabel 4.112 aangegeven 
geluidniveau. 

4)  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van 
een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde bouwwerkperceel is niet groter dan het in 
Bbl-tabel 4.112 aangegeven geluidniveau. 

 

Opmerkingen: 

• Het KOMO® attest-met-productcertificaat verklaart de geluidsisolatiewaarden (Rw) van 
de deurset (inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur en bijbehorend kozijn). De 
project specifieke geschiktheid van de deurset zal altijd projectmatig getoetst dienen 
te worden. 

• Een inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deuren van een in een woongebouw 
gelegen woning die toegang geeft tot een hal van de woning (niet zijde een 
verblijfsgebied) hoeft niet te voldoen aan de geluidseisen zoals deze uit het tweede en 
vierde lid volgen van Bbl-artikel 4.114. De geluidwering naar een achterliggend 
verblijfsgebied moet wel aan de geluidseisen voldoen (de geluidwering is dan een 
optelsom van de inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur, de hal en de deur die 
toegang tot het verblijfsgebied zoals een woon- of slaapkamer).  

 

Bepalingsmethode 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contact-geluidniveau worden 
bepaald overeenkomstig NEN 5077.  

 

Opmerking: 

Volgens NEN-EN 14351-1 moet de geluidwering worden bepaald overeenkomstig NEN-EN-
ISO 140-3 en NEN-EN-ISO 717-2. De resultaten van de bepaling moeten volgens NEN-EN 
14351-1 worden weergegeven in een geluidsisolatiewaarden (Rw) in dB overeenkomstig NEN-
EN-ISO 717-1. 

 

Toelatingsonderzoek  

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot van de 
geluidsisolatiewaarden (Rw) van de inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur in de 
toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving genoemde eisen en of 
deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 

 

KOMO® attest-met-productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat vermeldt dat de geluidsisolatiewaarden (Rw) van de 
inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur en welke voorwaarden hiervoor van toepassing 
zijn. 

 

Vervang in paragraaf 5.1.1.5 de NEN-EN 947 voor NEN-EN 950 

 

Vervang paragraaf 5.1.1.8 door de paragraaf in dit wijzigingsblad 

 

5.1.1.8 Vormstabiliteit 

Grenswaarde 

De kromming van de deur dient, afhankelijk van de toepassing, ten minste te voldoen aan de 
eisen zoals is weergegeven in tabel 2 van deze BRL. 
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Tabel 2: maximale kromming van de sluitzijde van de deur loodrecht op het deurvlak bepaald 
overeenkomstig NEN-EN 1121. 

Deurtype/toepassingsgebied Minimale 
vormstabiliteitsklasse 
naar NEN-EN 12219  

Maximale 
uitbuiging in 
test NEN-EN 
1121 

Maximaal 
toegestane 
uitbuiging in 
de praktijk 
gemeten 
volgens SKH-
Publ. 13-03 

Massief houten buitendeuren in 
de weerbelaste gevel 

1 (C) 8 
6 

Vlakke buitendeuren in de 
weerbelaste gevel 

2 (C) 4 
6 

1 (E) 8 

inpandig gesitueerde 
(woningtoegangs)deuren 

1 (B)* 8 
6 

Massief houten bergingsdeuren 1 (C) 8 

8 Vlakke bergingsdeuren 1 (C) 8 

1 (E) 8 

* Getest en getoetst volgens 1(C) wordt als gelijkwaardig beschouwd 

 

Opmerkingen: 

• Als de tijdens de beproeving gemeten kromming ≥ 1 mm onder de gestelde klasse eis 
bedraagt dan mag de deur maximaal 100 mm hoger en 100 mm breder worden 
toegepast met behoud van gelijke classificatie. 

• Als de tijdens de beproeving gemeten kromming < 1 mm onder de gestelde klasse eis 
bedraagt dan mag de deur niet hoger of breder worden toegepast met behoud van 
gelijke classificatie. De deur mag maximaal 100 mm hoger en 100 mm breder worden 
toegepast, waarbij de deur in een lagere klasse geclassificeerd dient te worden (met 
inachtneming van de minimum klasse vermeld in tabel 2). 

 

Bepalingsmethode 

De bepaling van de vormstabiliteit geschiedt overeenkomstig NEN-EN 1121 en is beschreven 
in par. A.2. 

De vormstabiliteit van het deurblad voor massief houten buitendeuren in de weer belaste 
gevel en massief houten bergingsdeuren wordt bepaald bij ten minste klimaatklasse C. De 
vormstabiliteit van het deurblad voor vlakke buitendeuren in de weer belaste gevel en vlakke 
bergingsdeuren wordt bepaald bij ten minste klimaatklasse C en klimaatklasse E, gescheiden 
van elkaar uitgevoerd op twee gelijkwaardige deuren en geclassificeerd overeenkomstig 
NEN-EN 12219.  

De vormstabiliteit van het deurblad voor inpandig gesitueerde (woningtoegangs-) deuren 
wordt bepaald bij ten minste klimaatklasse B en geclassificeerd overeenkomstig  
NEN-EN 12219   

De vormstabiliteit is afhankelijk van de dikte en afmeting van de deur en wordt bepaald aan 
een deurblad met een buitenwerkse afmeting van ten minste 930 x 2315 mm (b x h) of 
afwijkend naar wens van de certificaathouder. 

De vormstabiliteit van massief houten buitendeuren in de weerbelaste gevel en massief 
houten bergingsdeuren dient houtsoortafhankelijk te worden bepaald. 

 

Opmerkingen: 

• De bepaling van de vormstabiliteit kan eventueel worden aangevuld met klimaat  D 
conform NEN-EN 1121 

• Indien de vormstabiliteit van een massief houten buitendeur is bepaald op een 
deurblad vervaardigd van een loofhoutsoort c.q. een naaldhoutsoort overeenkomstig 
de SKH-publicatie 99-05 dan kan voor dezelfde dikte en afmeting van de deur, in het 
kader van vormstabiliteitsklasse 1, op basis van gelijkwaardigheid ook de andere 
loofhoutsoorten c.q. naaldhoutsoorten vermeld in de SKH-publicatie 99-05 worden 
toegepast.  
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• In het kader van vormstabiliteitsklasse 2 en hoger is geen beoordeling van minimale 
gelijkwaardigheid van overige houtsoorten mogelijk. 

 

Toelatingsonderzoek 

Beoordeeld wordt of de door de aanvrager opgegeven vormverandering overeenkomt met een 
van de klassen overeenkomstig vorenstaande tabel 2. 

 

KOMO® attest-met productcertificaat 

In het KOMO® attest-met productcertificaat worden de prestaties van  ieder deurtype, 
deurdikte en maximale deurafmeting (en voor massief houten buitendeuren de betreffende 
houtsoorten) volgens notatie van NEN-EN 12219 in klassen van kromming van de sluitzijde 
van de deur vermeld. 

 

Voeg de volgende documenten toe aan de documenten lijst van hoofdstuk 9  

9.2 Overige documenten 

NEN-EN 950:1999 Deurbladen - Bepaling van de weerstand tegen stoten 
met een hard lichaam 

SKH-publicatie 22-01:2022 het bepalen van de bedieningskracht bij de maximaal 
te verwachten kromming van deuren 

 

Verwijder het volgende document uit de documenten lijst van hoofdstuk 9 

 

NEN-EN 947:1999 Scharnierende of taatsdeuren - Bepaling van de 
weerstand tegen verticale belasting 

 


