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1. INLEIDING 

 

 De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie- en 

attesteringsinstellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd 

bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een KOMO attest-met-

productcertificaat voor vloerluiken. 

  

 De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als KOMO attest-met-

productcertificaat. 

 

 Eisen die ontleend zijn aan publiekrechtelijke regelgeving zijn vermeld in hoofdstuk 3. 

 

 Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- en 

attesteringsinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van 

certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het certificatie- en/of attesteringsreglement van 

de betreffende instelling.  

 

1.1 Onderwerp  

 Het attest-met-productcertificaat heeft betrekking op vloerluiken die geschikt zijn voor de 

toepassing in een begane grondvloer, zijnde een scheidingsconstructie tussen een 

verblijfsgebied in een gebouw met een woonfunctie en een kruipruimte. 

  

1.2 Geldigheid 

Deze nationale beoordelingrichtlijn vervangt BRL 3300 “Vloerluiken” d.d. 1999-04-01.      

De op basis van deze vervangen BRL afgegeven kwaliteitsverklaringen behouden hun 

geldigheid tot 1 januari 2004. 

 

 

 

2. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN  

 ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT 

 

2.1 Start 

 De aanvrager verstrekt de nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van de technische 

specificatie. Hij geeft aan welke uitspraken in het attest-met-productcertificaat moeten 

worden opgenomen en verstrekt de onderbouwing van die uitspraken. In hoofdstuk 3 is 

aangegeven welke uitspraken moeten worden opgenomen. 

 

2.2        Attesteringsonderzoek 

 De certificatie- en attesteringsinstelling onderzoekt of de in het attest-met-productcertificaat 

op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn de eisen zoals vermeld in hoofdstuk 3. 

 

2.3 Toelatingsonderzoek 

 De certificatie- en attesteringsinstelling onderzoekt of de in het attest-met-productcertificaat 

op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn de eisen zoals vermeld in hoofdstuk 4. 
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2.4 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager 

 De certificatie- en attesteringsinstelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager 

in overeenstemming is met de eisen zoals vermeld in hoofdstuk 6. 

 

2.5 Afgifte van het attest-met-productcertificaat 

 Het attest-met-productcertificaat wordt in overeenstemming met de door de 

 Harmonisatie Commissie Bouw vastgestelde modellen conform het algemeen 

 reglement van de certificatie- en attesteringsinstelling afgegeven wanneer het attesterings-

onderzoek (2.2), het toelatingsonderzoek (2.3) en de beoordeling van het kwaliteitssysteem 

van de aanvrager (2.4) in positieve zin zijn afgerond.  

 

2.6 Externe kwaliteitszorg 

 Na afgifte van het attest-met-productcertificaat wordt door de certificatie- en attesterings-

instelling controle uitgeoefend zoals beschreven in de hoofdstukken 5 en 6. 

 

 

 

 

3 PRESTATIE-EISEN BOUWBESLUIT, ATTESTERINGSONDERZOEK EN 

KWALITEITSVERKLARING 
 

3.1 VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 

 

 ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afd. 2.1  

 

3.1.1  Sterkte; Prestatie-eisen, BB-artikel 2.1 
Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 2.1. 

 

 Attesteringsonderzoek 
 Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 6700, juist 

zijn. 

 

Opmerking: 

De prestaties van vloerluiken kunnen ook worden bepaald met een belastingsbeproeving. 

  

 Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt dat de prestaties van de vloerluiken bij toepassing 

in een woonfunctie voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. 

 

 BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd. 2.12  

 

3.1.2  Bijdrage tot brandvoortplanting; Prestatie-eisen, BB-artikel 2.91  

 Een constructie-onderdeel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 

2.91. 
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 Attesteringsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse, bepaald overeenkomstig NEN 1775, dan 

wel NEN-EN 13501-1, juist is. 

  

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt voor de bovenzijde van de vloerluiken de 

brandklasse. Deze moet ten minste tot klasse T3 van de bijdrage tot brandvoortplanting, dan 

wel ten minste tot brandklasse Dfl behoren. 

 

BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd. 2.15  

 

3.1.3  Rookdichtheid; Prestatie-eisen, BB-artikel 2.125 

Een constructie-onderdeel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 

2.125. 

 

Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven rookklasse, bepaald overeenkomstig NEN 6066, dan 

wel NEN-EN 13501-1, juist is. 

  

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de rookklasse van de vloerluiken. De rookdichtheid 

dient ten hoogste 10 m-1 te bedragen, dan wel tot rookklasse s1fl te behoren. 

 

 

3.2 VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 
 

WERING VAN VOCHT VAN BUITEN; BB-Afd. 3.6  

 

3.2.1 Beperking binnendringen van vocht; Prestatie-eisen,BB-artikel  3.22  

Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en een kruipruimte moet 

voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 3.22. 

 

Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 2690, juist 

zijn. 

 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt voor toepassingsvoorbeelden in een woonfunctie 

de bijdrage aan de specifieke luchtvolumestroom.  

 

WERING VAN VOCHT VAN BINNEN; BB-Afd. 3.7  

 

3.2.2  Binnentemperatuurfactor; Prestatie-eisen, BB-artikel 3.26  

De factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte van een constructie (waarvan een 

vloerluik onderdeel uitmaakt) die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en een 

kruipruimte moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 3.26. 
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Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven warmteweerstand van het vloerluik, bepaald 

overeenkomstig NEN 1068, juist is. 

 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de warmteweerstand van het vloerluik, waarmee de 

factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte (> 0,65) kan worden bepaald. 

 

BEPERKING TOEPASSING VAN SCHADELIJKE MATERIALEN; BB-Afd. 3.15  

 

3.2.3  Beperking toepassing schadelijke materialen; Prestatie-eisen, BB-artikel 3.106 

In vloerluiken toe te passen materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen 

vrijkomen, moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 3.106. 

 

Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven materialen voldoen aan de voorschriften. 

 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt dat de toegepaste materialen voldoen aan de 

voorschriften. 

 

 

 

3.3 VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID 
 

THERMISCHE ISOLATIE; BB-Afd. 5.1  

 

3.3.1 Warmteweerstand; Prestatie-eisen, BB-artikel 5.1 
De warmteweerstand van een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en 

een kruipruimte moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 5.1. 

 

Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven warmteweerstand, bepaald overeenkomstig NEN 1068, 

juist is. 

 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de warmteweerstand Rc van de vloerluiken.     Deze 

bedraagt ten minste 2,5 m2.K/W. 

 

BEPERKING VAN DE LUCHTDOORLATENDHEID; BB-Afd. 5.2  

 

3.3.2  Luchtvolumestroom; Prestatie-eisen, BB-artikel 5.8 
De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van 

een gebruiksfunctie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 5.8. 
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Attesteringsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de opgegeven bijdrage aan de luchtvolumestroom, bepaald 

overeenkomstig NEN 2686, juist is. 

 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de bijdrage aan de luchtvolumestroom.  

 

 

 

4. PRODUCTEISEN 

 

4.1 Afmetingen 

 De afmetingen van een vloerluik bedragen maximaal 595 x 795 mm2. 

 De dikte van het plaatmateriaal is minimaal 18 mm. 

 

4.2 Plaatmateriaal 

 Elke type plaat is toegestaan mits de plaat: 

 a. vochtbestendig is, 

 b. vlak is; 

 c. een maximale tolerantie t.o.v. nominaal heeft in de lengte, breedte en dikte bepaald 

volgens NEN-EN 324-1 van +/- 1,5 mm 

 d. asbestvrij is, 

 e. de in hoofdstuk 3 van deze BRL vereiste prestaties levert. 

 

4.3 Isolatie 

 Het isolatiemateriaal bestaat uit geëxpandeerd polystyreen met een minimale dikte van 

90 mm (-0% +2%) dat voldoet aan BRL 1306 of ander isolatiemateriaal met ten minste 

dezelfde prestaties. 

 

4.4 Lijm 

 Voor het lijmen van het isolatiemateriaal aan de plaat wordt een lijm toegepast die 

vochtbestendig is en een duurzame hechting geeft tussen het materiaal waaruit het vloerluik is 

samengesteld en het isolatiemateriaal. 

 

4.5 Opleg/dichtingsband 

 Het opleg/dichtingsband tussen het vloerluik en het inlegrooster is van neopreen en voldoet 

aan NEN 5656, massieve niet-dragende profielen type A. 

 

4.6 Luikringen 

 Een vloerluik is voorzien van minimaal één luikring, vervaardigd van verzinkt metaal. 

 

4.7 Inlegroosters 

Hoewel het in een begane grondvloer aangebrachte inlegrooster geen onderdeel vormt van 

een kwaliteitsverklaring, dient in het attest-met-productcertificaat als toepassingsvoorwaarde 

voor het vloerluik te worden vermeld dat het inlegrooster voldoende vlak moet zijn en een 

minimale oplegbreedte aanwezig moet zijn 
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5 HET MERKEN VAN VLOERLUIKEN 

 Elke vloerluik wordt gemerkt met: 

 - het KOMO beeldmerk; 

 - het nummer van attest-met-productcertificaat; 

 

 

 

6. EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM 

 

6.1. Interne kwaliteitszorg van de producent 

  

6.1.1. Algemeen 

 

6.1.1.1 Verantwoordelijkheid 

 De verantwoordelijkheid voor het fabricageproces van het product en voor de interne 

kwaliteitsbewaking ligt bij de producent. 

 

6.1.1.2 Melding van veranderingen 

 Alle veranderingen binnen het kwaliteitssysteem, zoals procedures, IKB-schema, productie-

wijze, etc., dienen vooraf schriftelijk aan de certificatie-instelling te worden gemeld. 

 

6.1.1.3 Interne kwaliteitsbewaking 

 De in het kader van het kwaliteitssysteem te volgen procedures voor keuring, beproeving en 

registratie moeten zijn vastgelegd in een intern Kwaliteitsbewakingsschema (IKB-schema). 

Dit IKB-schema dient te voldoen aan de in het hoofdstuk 6.1.5 opgenomen eisen. 

 

6.1.2. Directieverantwoordelijkheid 

 

6.1.2.1 Algemeen 

 De verantwoordelijkheid voor het totale kwaliteitsbeleid berust bij de directie. De directie kan 

de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het IKB aan een medewerker, die binnen 

het bedrijf ook andere taken kan hebben, delegeren. 

 

6.1.2.2 Organisatie 

 In een organogram (een schema van de organisatie) dat bij de certificatieinstelling aanwezig 

moet zijn, dient de actuele situatie in het bedrijf vast te liggen. Uit het organogram moet 

blijken wie voor wat verantwoordelijk is. Bij een verandering van de situatie moet het 

organogram worden aangepast en aan de certificatieinstelling ter beschikking worden gesteld. 

 

6.1.2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem 

 De directie beoordeelt aan de hand van controle formulieren het kwaliteitssysteem en stelt 

zonodig de procedures (zie par 6.1.5) bij. Deze controleformulieren moeten op verzoek van 

de certificatieinstelling beschikbaar zijn. 
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6.1.3. Keuring en beproeving 

 

6.1.3.1 Kwaliteitssysteem 

 Het kwaliteitssysteem m.b.t. het productieproces moet in schriftelijke vastgelegde procedures 

zijn vastgelegd. 

 

6.1.3.2 Registratie 

 Van de keuringen en beproevingen, zoals omschreven in het IKB schema dient een registratie 

te worden bijgehouden. 

 

6.1.3.3 Kalibratie 

 Keuringsmiddelen en beproevingsapparatuur moeten regelmatig gekalibreerd worden. 

Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. 

 

6.1.3.4 Producten met tekortkomingen 

 Producten of onderdelen van producten waarvan tijdens het productieproces blijkt dat zij niet 

aan de eisen voldoen moeten duidelijk gemerkt apart worden gezet en worden gemerkt. 

Zonodig moeten corrigerende maatregelen worden genomen. 

 

6.1.3.5 Toelevering 

 Grondstoffen, halfproducten, etc., waarvoor een certificatieregeling van kracht is, moeten aan 

de desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. De ontvangen goederen moeten volgens het 

IKB schema gecontroleerd worden. 

 

6.1.3.6 Laboratorium 

 Voor het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden dient men te beschikken over een goed 

uitgeruste (aparte) ruimte en over adequate meet- en beproevingsapparatuur. Bij 

gebruikmaking van een extern laboratorium dient dit door de certificatie-instelling te zijn 

goedgekeurd. 

 

6.1.3.7 Interne controle 

 Als aanvulling op de keuringen en beproevingen van de toegeleverde producten, het 

productieproces en het van gerede product dient aantoonbaar te zijn dat alle vereiste 

keuringen zijn uitgevoerd. 

 De attest-met-productcertificaathouder dient over in goede staat verkerende productie-

middelen te beschikken waarmee hij producten overeenkomstig deze BRL kan produceren. 

  

6.1.3.8 Externe controle 

 De producent dient medewerking te verlenen aan de door de certificatieinstelling uit te voeren 

controlewerkzaamheden door toegang tot de fabriek te verlenen en desgevraagd inzage te 

verschaffen in alle relevante documenten. Zo nodig dienen monsters ter beschikking te 

worden gesteld. 

 

6.1.4 Klachtenbehandeling 

 De producent (houder van het attest-met-productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken 

over een goede klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het onder 
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attest-met-productcertificaat geproduceerde vloerluiken. 

 

6.1.5 Interne Kwaliteitsbewaking 

 De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren, hierin dient minimaal de 

volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 

 

 - een ingangscontrole op de grondstoffen 

 - werkplekinstructies               

 - controle op het eindproduct 

 - de controle op de meetapparatuur 

 - klachtenregistratie                                     

 

6.1.6 Certificatie-merk 

 Het onder attest-met-productcertificaat geleverde vloerluik dient duidelijk te zijn voorzien 

van het KOMO-keurmerk, zie ook hoofdstuk 5 van deze BRL. 

 

6.2. Externe kwaliteitsbewaking 

 

6.2.1 Algemeen 

 De externe kwaliteitsbewaking wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform het 

reglement voor productcertificatie. 

 

6.2.2 Toelatingsonderzoek 

 Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of het betreffende bedrijf 

voldoet aan de gestelde eisen zoals weergegeven in deze Beoordelingsrichtlijn. Van het 

toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het KOMO attest-

met-productcertificaat al dan niet onder bepaalde voorwaarden wordt verleend. 

 

6.2.3 Controle 

 De certificatie-instelling controleert 2 x per jaar of het betreffende bedrijf voldoet aan de 

eisen zoals gesteld in de hoofdstukken 5 en 6 van deze BRL. Van deze controles wordt een 

schriftelijke rapportage opgesteld. Zonodig kan op advies van het College van Deskundigen 

bovenvermelde controlefrequentie op grond van argumenten worden bijgesteld. 
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7 TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 

 

  Bouwbesluit:2003  Bouwbesluit (Stb. 2001, 410; Stb. 2002, 203, 516, 518, 582 en de 

Ministeriële Regelingen Stcrt. 2002, 241; Stcrt. 2003, 101) 

 

 NEN 1068:2001  Thermische isolatie van gebouwen. Rekenmethoden, inclusief 

wijzigingsblad A1: 2001 

 NEN 1775:1991  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, 

inclusief wijzigingsblad A1:1997 

 NEN 2686:1988  Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode, inclusief 

wijzigingsblad A1:1997 

 NEN 2690:1991  Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethoden voor de 

      specifieke volumestroom tussen kruipruimte en woning, inclusief 

wijzigingsblad A1:1997 

NEN 2778:1991  Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden, inclusief 

wijzigingsblad A2:2001 

 NEN 5656:1993  Gevelprofielen van rubber - Massieve dragende en niet-dragende 

      profielen. Specificatie en beproevingsmethoden  

 NEN 6066:1991  Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal 

      (combinaties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 

 NEN 6700:1991  Technische grondslagen voor Bouwconstructies, TGB 1990,       

Algemene basiseisen, inclusief wijzigingsblad A1:1997 

 NEN-EN 324-1:1993  Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de afmetingen van  

      platen - Deel 1: bepaling van de dikte, breedte en lengte 

 NEN-EN 13501-1:2003  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: 

Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 

brandgedrag 

 BRL 1306*  Platen en vormstukken ven geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor 

thermische isolatie, uitgave KIWA 

 

 

 

*  Voor de juiste publicatiedatum van deze BRL wordt verwezen naar het “Overzicht van   

kwaliteitsverklaringen in de bouw” van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) 
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BIJLAGE:  Model KOMO attest-met-productcertificaat 

 

KOMO attest-met-productcertificaat 

 

Naam (CI) Logo (CI) 

Adres (CI) 

Telefoonnummer (CI) 

Telefaxnummer (CI) 

 

 

………….  VLOERLUIKEN Nummer: 

 Uitgegeven: 

 Vervangt: 

 

Producent     Fabriek te     Importeur 

 

 

 

VERKLARING VAN (CI) 

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 3300 “Vloerluiken” conform het (CI) Reglement voor certificatie 

afgegeven door (CI). 

 

(CI) verklaart dat de door ……………. vervaardigde vloerluiken geschikt zijn voor toepassing in een begane grondvloer, 

zijnde een scheidingsconstructie tussen een verblijfsgebied in een gebouw met een woonfunctie en een kruipruimte, die 

prestaties leveren zoals in dit attest-met-productcertificaat zijn omschreven, mits de vloerluiken voldoen aan de in dit    

attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en mits deze geplaatst worden overeenkomstig de in dit 

attest-met-productcertificaat vastgelegde verwerkingsvoorschriften. 

 

(CI) verklaart dat de door de producent vervaardigde vloerluiken aan de in dit attest-met-product-certificaat vastgelegde 

technische specificatie voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO-beeldmerk op een wijze zoals 

aangegeven in dit attest-met-productcertificaat. 

 

Door (CI) wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat controle uitgeoefend op de vervaardiging van de 

vloerluiken; er wordt geen controle uitgeoefend op de plaatsing in een begane grondvloer. 

 

Voor de relatie van de uitspraken van dit attest-met-productcertificaat met de voorschriften van het Bouwbesluit wordt 

verwezen naar het “Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw” zoals dat door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) 

wordt gepubliceerd. 

 

Voor (CI):  ………. 

  directeur 

 

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document nog geldt. 

 

Afbeelding van het KOMO-beeldmerk. 

 

 

 is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) 

 

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit .. bladzijden. 

 

Nadruk verboden                                             Copyright Stichting Bouwkwaliteit (SBK) april 2002 
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BOUWBESLUITINGANG 

Nr afdeling grenswaarde/ 

bepalingsmethode 

prestaties volgens 

kwaliteitsverklaring 

opmerkingen 

i.v.m. toepassing 

2.1 Algemene sterkte van 

de bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand, bepaling 

volgens NEN 6700 (of d.m.v. een  

belastingsbeproeving) 

Voldoen aan prestatie-

eisen 

 

2.12 Beperking ontwikkeling  

van brand 

Klasse T1, T2 of T3 volgens      

NEN 1775, dan wel  

brandklasse Cfl of  Dfl volgens 

NEN-EN 13501-1 

Klasse .. 

(ten minste klasse T3), 

dan wel brandklasse .. 

(ten minste  

brandklasse Dfl) 

Geldt voor 

bovenzijde 

2.15 Beperking ontstaan 

van rook 

Rookdichtheid < 10 m-1, < 5,4 m-1 

of  < 2,2 m-1 volgens NEN 6066, 

dan wel rookklasse s1fl volgens 

NEN-EN 13501-1 

… m-1 

(< 10 m-1),  

dan wel  

rookklasse s1fl 

 

3.6 Wering van vocht van 

buiten 

Specifieke luchtvolumestroom  

volgens NEN 2690 

Bijdrage aan specifiek 

luchtvolumestroom 

 

3.7 Wering van vocht van 

binnen 

Temperatuurfactor binnenoppervl. 

> 0,65 volgens NEN 2778 

Warmteweerstand 

.. W/m2.K 

t.b.v. berekening 

factor binnentemp. 

3.15 Beperking toepassing 

schadelijke materialen 

Volgens voorschriften ministeriële 

regeling 

Voldoen aan 

voorschriften 

 

5.1 Thermische isolatie Warmteweerstand > 2,5 W/m2.K 

volgens NEN 1068 

… W/m2.K 

(> 2,5 W/m2.K) 

 

5.2 Beperking van 

luchtdoorlatendheid  

Luchtvolumestroom van het totaal 

aan gebieden en ruimten                

< 0,2 m3/sec volgens NEN 2686 

Bijdrage … m3/sec 

 

 

 

 

 

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 

1.1 Onderwerp 

Vloerluiken zijn ….….. 

 

1.2 Merken 

 De vloerluiken worden duidelijk gemerkt met …… 

 

1.3 Productspecificatie 

 

1.3.1 Vorm en samenstelling 

……… 

 

1.3.2 Materialen 

……… 
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2. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 

 

2.1 Transport en opslag 

De vloerluiken worden ………. 

 

2.2 Plaatsing 

 De vloerluiken moeten ………. 

 

2.3 Toepassingsvoorwaarden 

…………. 

 

 

3. PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT 

 

3.1.1 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 

 

 ALGEMENE STERKTE; BB-Afdeling 2.1 

 

3.1.2 Sterkte; BB-art. 2.1 

De vloerluiken toegepast in gebouwen met een woonfunctie voldoen m.b.t. de sterkte aan de 

prestatie-eis van het Bouwbesluit. 

 

 BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd. 2.12 

 

3.1.3 Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-art. 2.91 

 De brandklasse van de bovenzijde vloerluiken behoort, bepaald overeenkomstig 

-    NEN 1775       tot klasse .. van de bijdrage tot brandvoortplanting, 

of 

-     NEN-EN 13501-1   tot brandklasse ..  

 

 BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd. 2.15 

 

3.1.4 Rookdichtheid; BB-art. 2.125 

De rookklasse van de bovenzijde vloerluiken, bepaald overeenkomstig 

-  NEN 6066  heeft een rookdichtheid van .. m-1, 

of 

- NEN-EN 13501-1  behoort tot rookklasse s1fl. 

 

 

3.2   PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 

 

WERING VAN VOCHT VAN BUITEN; BB-Afd. 3.6 

 

3.2.1 Beperking binnendringen van vocht; BB-art. 3.22 

De bijdrage aan de specifieke luchtvolumestroom door de vloerluiken, bepaald 

overeenkomstig NEN 2690, bedraagt .. dm3/s bij een overdruk van 1 Pa in de kruipruimte. 
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WERING VAN VOCHT VAN BINNEN; BB-Afd. 3.7 

 

3.2.2 Binnentemperatuurfactor; BB-art. 3.26 

De warmteweerstand van de vloerluiken bedraagt .. m2.K/W, waarmee de temperatuurfactor 

van de bovenzijde van de vloerluiken, overeenkomstig NEN 2778 kan worden berekend. 

 

BEPERKING TOEPASSING SCHADELIJKE MATERIALEN; BB-Afd. 3.15 

 

3.2.3 Toepassing schadelijke materialen; BB-art. 3.106 

Toegepaste materialen voldoen aan de in het Bouwbesluit gegeven voorschriften. 

 

 

3.3   PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID 

 

 THERMISCHE ISOLATIE; BB-Afd. 5.1 

 

3.3.1 Warmteweerstand; BB-art. 5.1 

De warmteweerstand Rc van de vloerluiken, bepaald overeenkomstig NEN 1068, bedraagt  

.. m2.K/W. 

 

BEPERKING VAN LUCHTDOORLATENDHEID; BB-Afd. 5.2 

 

3.3.2 Luchtvolumestroom; BB-art. 5.8 

De bijdrage aan de luchtvolumestroom door de vloerluiken, bepaald overeenkomstig 

NEN 2690, bedraagt .. dm3/s. 

 

 

4 OVERIGE PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BRL 3300 

 …………. 

 

 

5 TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

 ……… 

 

 

6   WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

 ……… 

 

 

BIJLAGEN 

……… (eventuele details) 

 



Wijzigingsblad d.d. 07-12-2016 behorende bij BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 
Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH  d.d. 20-05-2016 
 

Pagina 1 van 5 

 

 

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.07-12-2016. 
Dit wijzigingsblad is door SKH bindend verklaard per 07-12-2016 

Geldigheid kwaliteitsverklaringen 

Dit wijzigingsblad is vastgesteld in aanvulling op BRL 3300 “Vloerluiken” d.d. 15-08-2003 en vervangt het 
bijbehorende wijzigingsblad d.d. 08-03-2013. De kwaliteitsverklaringen die op basis van de versie van 
BRL 3300 d.d. 15-08-2003 en het bijbehorende wijzigingsblad d.d. 08-03-2013 zijn afgegeven verliezen in 
elk geval hun geldigheid op 07-12-2016. 
 

Omschrijving van de wijziging  

Van deze beoordelingsrichtlijn 3300 worden hoofdstuk 3 (Prestatie-eisen bouwbesluit, toelatingsonderzoek 
en kwaliteitsverklaring) en hoofdstuk 7 (lijst vermelde documenten) vervangen door onderstaande tekst. Als 
laatste zijn de teksten met betrekking tot de erkenning en het modelcertificaat uit de BRL verwijderd. 
 
Vervang in de gehele BRL de tekst “nationale Beoordelingsrichtlijn” voor “KOMO® Beoordelingsrichtlijn” 
 
Verwijder paragraaf 1.2 
 
Vervang par. 2.5 voor onderstaande tekst: 
 
2.5 Afgifte van het KOMO attest-met-productcertificaat 

Het KOMO attest-met-productcertificaat wordt conform het algemeen reglement van de certificatie-
instelling afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (par 2.2 en 2.3) en de beoordeling van het 
kwaliteitssysteem van de aanvrager (par 2.4) in positieve zin zijn afgerond. 
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. 

 
 
3. PRESTATIE-EISEN BOUWBESLUIT, TOELATINGSONDERZOEK EN  

KWALITEITSVERKLARING  
 

Aansluittabel (nieuwbouw) 

Beschouwde 
afdelingen van het 
Bouwbesluit 

Afd
. 

Art. Lid Woning Woon- 
gebouw 

Eventueel verder verwijzingspad 

Algemene sterkte van de 
bouwconstructie 

2.1 2.2 
2.3 
2.4 
2.5b 

 
1 

1-2 

x 
x 
x 
x 

x  
x 
x 
x 

NEN-EN 1990 (incl. nationale bijlage) 
NEN-EN 1991-1-1 (incl. nat. bijlage) 
NEN-EN 1993-1-1 (incl. nat. bijlage) 
NEN-EN-1995-1-1 (incl. nat. bijlage) 
NEN-EN 1999-1-1 (incl. nat. bijlage) 

Beperking van ontwikkeling 
van brand en rook 

2.9 2.69 
2.70 
2.72 

1 
1 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

NEN-EN 13501-1 
Ministeriële regeling 

Wering van vocht  3.5 3.21 
3.22 

4 
1 

x 
x 

x 
x 

NEN 2690  

Beperking aanwezigheid van 
schadelijke stoffen en 
ioniserende straling 

3.9 3.63 1-2 x x Ministeriële regeling 

Energiezuinigheid  5.1 5.3 
5.4 

2 
1 

x 
x 

x 
x 

NEN 1068 
NEN 2686 

 
Opmerking 
In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” aangegeven.  
Gecertificeerde vloerluiken 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. 

 

http://www.komo.nl/
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3.1. TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 
 
 ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-afd. 2.1  

3.1.1. 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, lid 1, BB-art. 2.4, leden 1 en 2 en 2.5b 
 

 Grenswaarde 
Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet bij de fundamentele of 
buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 
 
Bepalingsmethode 
De prestaties van de vloerluiken worden bepaald overeenkomstig de in tabel 1 van toepassing 
zijnde normen. 

 
Tabel 1 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Staalconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-1* NEN-EN 1993-1-1* 

Houtconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-1* NEN-EN 1995-1-1* 

Aluminiumconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-1* NEN-EN 1999-1-1* 
* inclusief nationale bijlage  
 
Opmerking 
De prestaties van vloerluiken kunnen ook, overeenkomstig bijlage D van NEN-EN 1990 worden 
bepaald met een belastingsbeproeving. 

Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties van de vloerluiken juist zijn en overeenkomstig 
de in tabel 1 van toepassing zijnde normen dan wel belastingsbeproeving zijn bepaald. 
Het attest-met-productcertificaat geeft voor toepassingsvoorbeelden de prestaties van de vloerluiken. 
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. 
 
BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 

3.1.2. Beloopbaar vlak; BB-artikel 2.69 

De bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de 
binnenlucht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.69, lid 1. 
 
Grenswaarde 
De klassen behoren ten minste tot brandklasse Dfl en rookklasse s1fl.  
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  

Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse en rookklasse van de vloerluiken juist zijn. 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de brandklasse en de rookklasse.  
 

3.1.3 Vrijgesteld; BB-artikel 2.70  
Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke 
ruimte zijn overeenkomstig BB-art. 2,70, lid 1 vrijgesteld van de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in BB-art. 2.67 t/m 2.69.  
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Grenswaarde 
Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte is vrijgesteld.  
 
Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat kan vermelden welke delen zijn vrijgesteld.  

3.1.3. 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 prestaties worden bepaald overeenkomstig de in de Ministeriële regeling aangegeven 
bepalingsmethode(n).  

Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 

In het attest-met-productcertificaat worden (nog) geen uitspraken gedaan.  
Dit artikel is informatief opgenomen in het kader van de zorg- en signaleringsplicht. 
 

3.2. TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 
 
WERING VAN VOCHT; BB-AFD. 3.5  

3.2.1. Wering van vocht van buiten; BB-artikel 3.21 

Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en een kruipruimte, moet 
voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.21, lid 4.  
 
Grenswaarde 
Bedoelde scheidingsconstructie moet de specifieke luchtvolumestroom ten hoogste  
20.10-6 m3/(m2.s) bedragen. 
 
Bepalingsmethode 
De specifieke luchtvolumestroom wordt bepaald overeenkomstig NEN 2690.  

Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven bijdrage van het vloerluik aan de specifieke 
luchtvolumestroom juist is. 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt voor toepassingsvoorbeelden de bijdrage aan de 
specifieke luchtvolumestroom.  

3.2.2. Factor van de temperatuur; BB-artikel 3.22  

Een scheidingsconstructie (waarin een vloerluik is opgenomen), waarvoor een warmteweerstand 
geldt, moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.22, lid 1.  
 
Grenswaarde 
Bedoelde scheidingsconstructies moeten een factor van de temperatuur van de 
binnenoppervlakte hebben die niet kleiner is dan 0,65. 
 
Bepalingsmethode 
De factor van de temperatuur wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778.  

Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven warmteweerstand van het vloerluik juist is. 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de warmteweerstand van het vloerluik, waarmee de 
factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte van de scheidingsconstructie kan worden 
bepaald.  
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BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE 
STRALING; BB-AFD. 3.9  

3.2.3. 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. 

Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 

In het attest-met-productcertificaat worden geen uitspraken gedaan.  
Dit artikel is informatief opgenomen in het kader van de zorg- en signaleringsplicht. 
 

3.3. TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID EN 
MILIEU 
 
ENERGIEZUINIGHEID; BB-AFD. 5.1  

3.3.1. 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, lid 2. 
 
Grenswaarden 
De warmteweerstand van een constructie (waarin een vloerluik is opgenomen), die de scheiding 
vormt tussen een verblijfsgebied en een kruipruimte, bedraagt ten minste 3,5 m2.K/W.  
 
Bepalingsmethode 
De warmteweerstand wordt bepaald overeenkomstig NEN 1068. 

Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven warmteweerstand van het vloerluik juist is. 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt dat de warmteweerstand van het vloerluik ten minste 
3,5 m2.K/W bedraagt.  

3.3.2. Luchtvolumestroom; BB-artikel 5.4 

De luchtvolumestroom moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 5.4, lid 1. 
 
Grenswaarde 
De luchtvolumestroom is niet groter dan 0,2 m3/s.  
 
Bepalingsmethode 
De luchtvolumestroom wordt bepaald overeenkomstig NEN 2686. 

Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven bijdrage van de vloerluiken aan de luchtvolumestroom juist 
is. 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de bijdrage van het vloerluik aan de luchtvolumestroom. 
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Toevoeging paragraaf 6.2 
 
6.2.4 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. 
 

 
7. TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN 
Bouwbesluit 2012 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 
 

NEN 1068: 2012+C1:2014 Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden 
NEN 2686:1988+A2:2008 Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode 
NEN 2690:1991/A2:2008 Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethoden 

voor de specifieke volumestroom tussen kruipruimte en 
woning 

NEN 2778:2015 Vochtwering in gebouwen - Bepalingsmethoden 
NEN 5656:1993 Gevelprofielen van rubber - Massieve dragende en 

niet-dragende profielen. Specificatie en 
beproevingsmethoden  

NEN-EN 324-1:1993 Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de afmetin-
gen van platen - Deel 1: bepaling van de dikte, breedte 
en lengte 

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 – Ontwerpgrondslagen en belastingen op 

constructies – Deel 1: Ontwerpgrondslagen; incl. 
Nationale bijlage 

NEN-EN 1995-1-1+C1+A2:2014+NB:2013 
 

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van 
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - 
Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen; 
incl. Nationale bijlage 

NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - 
Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van 
beproeving van het brandgedrag 

BRL 1306:2012+WB:2014 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen 
(EPS) voor thermische isolatie, uitgave KIWA 
  

 
Verwijder bijlage  
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