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1. INLEIDING 

 

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

instellingen, 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 prefab meterkasten. 

 

 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-

instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie 

zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende instelling.  

 

1.1 Onderwerp  

 Het attest-met-productcertificaat heeft betrekking op geprefabriceerde meterkasten (met 

mantel-buizen) t.b.v. de nutsvoorzieningen in gebouwen met een woonfunctie. De meter-    

kasten kunnen worden toegepast in laagbouw en hoogbouw, voor zover de meterkast geen 

onderdeel vormt van een uitwendige scheidingsconstructie. Voorts kan de meterkast zijn 

uitgebreid met een werkkast. Deze werkkast voldoet aan dezelfde eisen als die voor de 

meterkast, terwijl de minimale afmetingen van de meterkast gehandhaafd blijven. 

  

1.2 Geldigheid 

Deze nationale beoordelingrichtlijn vervangt BRL 3802 “Prefab meterkasten” d.d.  

1998-07-01. De op basis van deze vervangen BRL afgegeven kwaliteitsverklaringen 

behouden hun geldigheid tot 1 januari 2004. 

 

 

2. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN ATTEST-MET-PRODUCT-

CERTIFICAAT 

 

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-product-certifi-

caat 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-product-certifi-

caat 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 

attesteringsonderzoek (§ 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 

attesteringsinstelling controle uitgeoefend zoals beschreven in § 7.2.3. 

 

 

 

3 PRESTATIE-EISEN BOUWBESLUIT, ATTESTERINGSONDERZOEK EN 

KWALITEITSVERKLARING 

 

3.1 VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 

 

 BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd. 2.12   

 

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

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

2.91. 

 

Attesteringsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse, bepaald overeenkomstig NEN 6065, 

dan wel NEN-EN 13501-1, juist is. 

 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de brandklasse. Deze moet ten minste behoren 

tot klasse 4 van de bijdrage tot brandvoortplanting, dan wel ten minste tot brandklasse D 

behoren.  

Indien een gedeelte van de meterkast grenst aan een rookvrije vluchtroute, moet de 

bijdrage tot brandvoortplanting van de naar die vluchtroute toegekeerde zijde ten minste tot 

klasse 2, dan wel tot brandklasse B behoren. 

 

BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd. 2.15  

 

3.1.2  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. 
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Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat vermeldt de rookklasse van de prefab meterkasten.  

De  rookdichtheid dient ten hoogste 10 m-1 te bedragen, dan wel tot rookklasse s2 te 

behoren. 

Indien een gedeelte van de meterkast grenst aan een rookvrije vluchtroute, moet de 

rookdichtheid van de naar die vluchtroute toegekeerde zijde ten hoogste 2,2 m-1 

bedragen, dan wel tot rookklasse s2 te behoren. 

 

 

 

3.2 VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 

 

BEPERKING TOEPASSING VAN SCHADELIJKE MATERIALEN; BB-Afd. 3.15  

  

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

In prefab meterkasten 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 BRUIKBAARHEID 

 

 METERRUIMTE; BB-Afd. 4.12 

  

3.3.1 Afmetingen/indeling/doorvoeren; Prestatie-eisen, BB-artikel 4.65 

De prefab meterkasten moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 

4.65. 

 

Attesteringsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven afmetingen, indeling en leidingdoorvoeren  

overeenkomstig NEN 2768 zijn. 

 

Attest-met-productcertificaat 

Het attest-met-productcertificaat geeft toepassingsvoorbeelden die voldoen aan de gestelde 

prestatie-eisen. 

 

Opmerking 

Bij toepassing van prefab meterkasten in bestaande bouw zijn de afmetingen afhankelijk 

van het aanwezige bouwkundige kader en kunnen afwijken van de vereiste afmetingen. 
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4. PRODUCTEISEN 

 

4.1 Algemeen 

 In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan de prefab meterkasten moeten voldoen. 

NEN 2768 is van toepassing. Deze eisen maken onderdeel uit van de technische 

specificatie van het product, die wordt opgenomen in het productcertificaat.  

 

4.2 Opbouw en afmetingen 

 Meterkasten, al dan niet voorzien van een meterschot, moeten een netto binnenafmeting 

hebben van ten minste 750 x 310 x 2100 mm (b x d x h). De dagmaat van de deuropening 

moet tenminste 700 x 2000 mm bedragen, waarbij de verticale hartlijn van de opening 

gelijk ligt met de verticale hartlijn van de achterwand. In geval van renovatie kan de be-

voegde instantie afwijkende afmetingen toestaan. 

 De deur moet afsluitbaar zijn. De meterkast kan boven de deur zijn voorzien van een 

bovenpaneel, dat niet afneembaar behoeft te zijn. Het meterschot van 18 mm triplex, spaan-

plaat of OSB kan aan de achterzijde zijn voorzien van naaldhouten regelwerk, om tussen 

muur en meterschot een spouw te vormen. 

 In gesloten toestand moet de meterkast aan boven- en onderzijde zijn voorzien van 

ventilatieopeningen met een vrije doorlaat van elk 100 cm2, zodat een ventilatiecapaciteit 

beschikbaar is van ten minste 2 l/s zoals bedoeld in NEN 1087.  

 Indien de vloer, waarop de meterkast wordt geplaatst, niet in glad afgewerkt beton wordt 

uitgevoerd, wordt de vloer van de meterkast uitgevoerd met een prefab vloerplaat. 

 De meterkast kan zijn voorzien van een nevenkast of een extra paneel. Een paneel ten 

behoeve van een aangebouwde leidingkoker moet afschroefbaar zijn en mag over de hoogte 

van de kast niet zijn onderbroken, waardoor de standleiding over de volle hoogte bereik-

baar is. De meterkast kan zijn voorzien van een geïsoleerde tussenwand t.b.v. stadsver-

warming. 

 Het kozijn moet zijn voorzien van een houten onderdorpel. 

 Het slot, de bijbehorende sleutel, hoeksluitplaat en (kunststof) sleutelentree (beslag) 

behoren tot de standaard uitrusting. De meterkast kan ook worden geleverd met 

voorzieningen voor een achteraf aan te brengen slot. 

 Een meterkast bestemd voor plaatsing in een gemeenschappelijke verkeersruimte wordt 

voorzien van doppen op de deur(en) ter bescherming tegen het uittillen van de deur. 

 Indien de meterkast hoger is dan 2500 mm kunnen de zijpanelen zijn opgebouwd uit twee 

op elkaar geplaatste delen. De bevestiging van de zij- en tussenwanden aan de  kozijnstijlen 

kan geschieden m.b.v. nagels of schroeven met kopboring. De bevestiging vindt echter bij 

voorkeur plaats door gebruik te maken van een stelblok dat aan de binnenzijde van de kast 

wordt aangebracht en m.b.v. schroeven in de stijlen resp. wanden worden geschroefd. De 

meterkast wordt hiermede demontabel (t.b.v. eventueel omdraaien). Demontabele 

meterkasten worden uitgevoerd met schroeven met kopboring t.b.v. de bevestiging van 

zijwanden, leidingkokerpanelen, etc. De schroeven moeten worden voorzien van kunststof 

afdekkapjes. 
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4.3 Maattoleranties 

 Bij de levering zijn de volgende toleranties toegestaan voor de deurafmetingen, en 

voorzover van toepassing ook voor de overige onderdelen van de meterkast: 

 - uitbuiging loodrecht op het deuroppervlak, bepaald volgens NEN-EN 24, max. 3 mm 

 - scheluwte, bepaald volgens NEN-EN 24, ten hoogste 4 mm 

 - rechthoekigheid, bepaald volgens NEN-EN 25 ten hoogste 1 mm op 500 mm 

 - haaksheid, diagonaal gemeten + 1 mm. 

 - nominale maten (pasmaat), bepaald volgens NEN-EN 25, + 1 mm 

 - dikte, bepaald volgens NEN-EN 25, + 1,0 mm 

 

4.4. Sterkte 

 

4.4.1 Verbindingen 

 De verbindingen tussen de verschillende onderdelen waaruit de meterkast is opgebouwd 

(pen- en gat, deuvelverbindingen, nagel resp. schroefverbindingen) moeten bestand zijn 

tegen een verticale belasting van 400N aan de sluitzijde van de deur in elke willekeurige 

geopende stand. 

 

4.4.2 Verbindingen van zijwanden met kozijnstijlen 

 Lijmverbindingen tussen de zijwanden en de kozijnstijlen moeten bij bepaling van de 

schuifsterkte overeenkomstig NEN-EN 205 evenwijdig aan het lijmvlak volledige hout-

breuk geven. 

 

4.4.3 Schroefuittreksterkte 

 Schroeven toegepast voor het verbinden van de verschillende onderdelen dienen in het 

toegepaste plaatmateriaal een minimale uittreksterkte, bepaald overeenkomstig NEN-EN 

320, te hebben van 1 kN. 

 

4.4.4 Bestandheid van een deur tegen een zacht en zwaar lichaam 

 De deur van de meterkast moet bestand zijn tegen een schokbelasting van 30 Nm bepaald 

volgens NEN-EN 949. 

 

4.4.5 Bestandheid van een deur tegen een hard lichaam 

 De zichtzijde van de deur moet bestand zijn tegen beschadigingen bepaald volgens      

NEN-EN 950. 

 De kogel mag bij een valhoogte van 200 mm geen beschadiging van het oppervlak van de 

afgewerkte deur veroorzaken. 

 

4.5 Materiaal 

 

4.5.1 Hout 

 Kozijnhout moet zijn van naaldhout, ten minste klasse K17 conform NEN 5498 dan wel 

van loofhout. De minimale kozijnhoutafmetingen zijn 27 x 46 mm. Het houtvochtgehalte is 

12% ± 2%, tenzij het hout voorzien is van een afwerking die duurzaam dampdicht en 

flexibel is, dan is het houtvochtgehalte ten hoogste 15% + 2%. 

 Het kozijnhout moet zijn behandeld met een grondlaag met een totale droge laagdikte  80 

μm. De houten kozijnen kunnen ook worden voorzien van een kunststof bekleding die 

stootvast is overeenkomstig de eis en de bepalingsmethode zoals deze volgens § 4.4.5 geldt 

voor de deur. 
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4.5.2. Plaatmaterialen 

 

4.5.2.1 Spaanplaat 

 Spaanplaat overeenkomstig BRL 1101, volumieke massa  650 kg/m3, dikte  16 mm. De 

spaanplaat toegepast als deur, bovenpaneel, leidingkokerpaneel of zijwand moet zijn 

voorzien van een melamine toplaag dan wel zijn behandeld met grondlaag met een totale 

droge laagdikte  80 μm.  

 

4.5.2.2 Triplex 

 Triplex t.b.v. zijwanden, tussenwanden en meterborden moet voldoen aan BRL 1705 klasse 

D. Triplex dat niet in het zicht komt als de deur gesloten is, moet voldoen aan klasse H. De 

dikte van het triplex is  18 mm. Het in het zicht komende triplex moet alzijdig zijn 

behandeld met een grondlaag met een droge laagdikte van  80 μm.  

 

4.5.2.3 OSB 

 OSB t.b.v. meterborden (achterwand), zijwanden en tussenwanden die niet in het zicht 

komen overeenkomstig BRL 1106 minimaal klasse 3, dikte  18 mm. 

 

4.5.2.4 MDF 

 Vooralsnog zijn voor MDF geen kwaliteitseisen beschikbaar. Aangetoond dient te worden, 

dat de uittreksterkte van schroeven ten minste gelijkwaardig is aan die bij spaanplaat 

overeenkomstig § 4.4.3.  MDF dient een dikte te hebben van minimaal 18 mm. 

 

4.5.3 Hang- en sluitwerk 

  Scharnieren moeten zijn uitgevoerd als z.g. stiftpaumelles φ 11 mm met een mandeel  20 

mm en een vrouwdeel  32 mm of als meubelscharnier. Het slot kan worden uitgevoerd als 

een kunststof kastslot of een cylinderslot. Stiftpaumelles zijn niet geschikt voor bevestiging 

in triplex en MDF. 

 

 Deuren met een maximale massa van 20 kg en een maximale hoogte van 2105 mm moeten 

zijn afgehangen aan ten minste 3 paumelles of meubelscharnieren. Deuren met een 

maximale massa van 23 kg of een hoogte groter dan 2105 mm moeten zijn afgehangen aan 

ten minste vier paumelles of meubelscharnieren. 

 

 Deuren met een hoogte groter dan 2300 mm moeten zijn afgehangen aan ten minste vijf 

paumelles of meubelscharnieren. Het afhangen van deuren met een massa groter dan 23 kg 

of een breedte groter dan 750 mm dient te geschieden op basis van een beproeving op 

sterkte en op overschrijding van de vervormingen zoals genoemd in § 3.4. Paumelles 

dienen te zijn geschroefd. 

 

4.5.4 Bevestigingsmateriaal 

 Draadnagels en schroeven dienen corrosiebestendig te zijn. Draadnagels hebben een lengte 

van ten minste 25 mm. Schroeven hebben, afhankelijk van de toepassing, een minimale 

afmeting van 4,5 x 40 mm t.b.v. zijwanden en kokerpanelen, 3,5 x 25 mm t.b.v. stelblokjes 

(tussen zijwand en front) en 3 x 18 mm voor meubelscharnieren. 
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Indien de meterkasten hoger zijn dan 2500 mm kunnen de zijpanelen zijn opgebouwd uit 

twee op elkaar geplaatste delen. De bevestiging van de zij- en tussenwanden aan de 

deurstijlen kan geschieden m.b.v. nagels > 25 mm of schroeven > 4,5 x 40 mm met 

kopboring, onder de voorwaarde dat in de deurstijlen geen scheuren optreden. Demontabele 

meterkasten worden uitgevoerd met schroeven > 3,5 x 45 mm met kopboring. De 

schroeven moeten zijn voorzien van kunststof afdekkapjes. 

 

4.6 Beproeving 

 De bevestiging van scharnieren moet zodanig zijn dat deze bestand is tegen een verticale 

last evenwijdig aan het deurvlak van 200 N per scharnier. Hiertoe worden bij twee uit de 

productie genomen onderdelen aan alle scharnieren zowel aan het man- als aan het 

vrouwdeel een last van 200 N aangebracht en gedurende 1 minuut aangehouden. Na 

ontlasten mag geen vervorming  0,1 mm dan wel breuk in het vlak van de last zijn 

opgetreden. 

 

 

5. MERKEN 

 

 Meterkasten worden gemerkt met: 

 -  het beeldmerk KOMO 

 - het attest-met-productcertificaatnummer 

 - fabrieksmerk 

 - meterkast met/zonder werkkast (met watervaste stift doorhalen wat niet van 

toepassing is). Dit is slechts toegestaan als de werkkast aan dezelfde eisen voldoet. 

 

 

 

6. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 

 

6.1 Bescherming plaatmaterialen 

 Ter voorkoming van indringing van vocht in plaatmaterialen als bedoeld in § 4.5.2 moeten, 

indien de meterkast wordt geplaatst voordat de afwerkvloer is aangebracht, de omkanten 

van de plaatmaterialen worden behandeld met een grondlaag met een droge laagdikte > 80 

μm of worden voorzien van een kunststof bekleding die op de plaatmaterialen worden 

gelijmd. 

 

6.2 Prefab vloerplaten 

 Indien de vloer, waarop de meterkast wordt geplaatst, niet in glad afgewerkt beton wordt 

uitgevoerd, wordt de vloer van de meterkast uitgevoerd met een prefab vloerplaat (zie ook 

§ 4.2 van deze BRL). 
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7. EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM 

 

7.1 Interne kwaliteitszorg van de producent 

  

7.1.1 Algemeen 

 

7.1.1.1 Verantwoordelijkheid 

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

kwaliteitsbewaking ligt bij de producent. 

 

7.1.1.2 Melding van veranderingen 

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

tiewijze, productiemiddelen, etc., dienen vooraf schriftelijk aan de certificatie-instelling te 

worden gemeld. 

 

7.1.1.3 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 hoofdstuk 6.1.5 opgenomen eisen. 

 

7.1.2 Directieverantwoordelijkheid 

 

7.1.2.1 Algemeen 

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

kan de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het IKB delegeren aan een 

medewerker, die binnen het bedrijf ook andere taken kan hebben. 

 

7.1.2.2 Organisatie 

 In een organogram (een schema van de organisatie) dat de producent bij de certificatie-

instelling moet deponeren, 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 certificatie-instelling ter 

beschikking worden gesteld. 

 

7.1.2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem 

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

zonodig de procedures (zie § 7.1.5) bij. Deze controleformulieren moeten op verzoek van 

de certificatie-instelling beschikbaar zijn. 

 

7.1.3 Keuring en beproeving 

 

7.1.3.1 Kwaliteitssysteem 

 De producent moet het kwaliteitssysteem m.b.t. het productieproces in schriftelijke 

procedures te hebben vastgelegd. 

 

7.1.3.2 Registratie 

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

producent een registratie bij te houden. 
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7.1.3.3 Kalibratie 

 Keuringsmiddelen en beproevingsapparatuur moeten regelmatig gekalibreerd worden. 

Hiervan moet de producent een registratie bijhouden. 

 

7.1.3.4 Producten met tekortkomingen 

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

niet aan de eisen voldoen moeten apart worden gezet en worden gemerkt. Zonodig moeten 

corrigerende maatregelen worden genomen. 

 

7.1.3.5 Laboratorium 

 Voor het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden dient men te beschikken over een 

goed uitgeruste (aparte) ruimte en over de onderstaand voorgeschreven meet- en beproe-

vingsapparatuur. Bij gebruikmaking van een extern laboratorium dient dit door de 

certificatie-instelling te zijn goedgekeurd. 

 

 Onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de normale controles volgens § 7.1.5, dient 

de producent van prefab meterkasten te beschikken over de voor hem relevante apparatuur 

om de kwaliteitsaspecten van ten minste § 4.3 (maattoleranties), § 4.5.1 (hout) en § 4.6 

(beproevingen) in eigen beheer te bewaken. Voor de meting van de laagdikte van het 

grondsysteem mag zijn volstaan met metingen van de natte laagdikte in samenhang met een 

berekening van de droge laagdikte. 

 

7.1.3.6 Interne controle 

 Van alle vereiste keuringen en beproevingen van de toegeleverde producten, het productie-

proces en het van gerede product dient aantoonbaar te zijn dat deze keuringen zijn 

uitgevoerd. 

 De producent dient te beschikken over een passende en toegankelijke registratie van de 

uitgevoerde keuringen en beproevingen en deze op peil te houden om aan de hand hiervan 

aannemelijk te kunnen maken, dat voldaan is aan de gestelde eisen. Daar, waar nodig, 

dienen statistische technieken te worden toegepast op de onderzoeksresultaten. 

 Bovendien dient de productcertificaathouder over in goede staat verkerende productie-

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

  

7.1.3.7 Externe controle 

 De producent dient medewerking te verlenen aan de door de certificatie-instelling 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. 

 

7.1.4. Klachtenbehandeling 

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

beschikken over een goede klachtenregistratie en -behandeling met betrekking tot het onder 

attest-met-productcertificaat geproduceerde prefab meterkasten. Per klacht dient te worden 

aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld. 

 

7.1.5 Interne Kwaliteitsbewaking 

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

volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 
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 - een ingangscontrole op de grondstoffen 

 - werkplekinstructies 

 - controle op het eindproduct 

 - de controle op de meetapparatuur 

 - klachtenregistratie                                     

 

7.1.6 Certificatie-merk 

 Onder attest-met-productcertificaat geleverde prefab meterkasten dienen duidelijk te zijn 

gemerkt overeenkomstig hoofdstuk 5. 

 

7.2. Externe kwaliteitszorg 

 

7.2.1 Algemeen 

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

reglement voor certificatie. 

 

7.2.2. 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. 

 

7.2.3 Controle 

 De certificatie-instelling controleert 3 x per jaar of het betreffende bedrijf voldoet aan de 

gestelde eisen en neemt steekproeven t.b.v. de controle van de geproduceerde meterkasten. 

Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Zonodig kan op advies 

van het College van Deskundigen bovenvermelde controlefrequentie worden bijgesteld. 

 

 



Nationale Beoordelingsrichtlijn 3802 

Prefab meterkasten, d.d. 2003-08-15 pag. 14 van 18 

  
 

8. 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 1087:2001 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw  

 NEN 2768:1998 Meterkasten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor 

leidingaanleg in woningen, inclusief wijzigingsblad A1:2001 

 NEN 5498:1997 Gezaagd hout - Sterkteklassen, classificatiemethode en bepalings-

methoden 

 NEN 6065:1991 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal 

(combinaties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 

 NEN 6066:1991 Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal (combi-

naties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 

 

 NEN-EN 24:1976 Deuren - het meten van de afwijkingen van de algemene vlakheid 

 NEN-EN 25:1976 Deuren - Het meten van de afmetingen en de afwijkingen van de 

haaksheid 

 NEN-EN 205 Lijmen voor niet-constructieve toepassingen – Bepaling van de lijm- 

 ontwerp:1997 sterkte van vlakverbindingen bij trek en onder statische belasting 

 NEN-EN 320:1993 Vezelplaat - Bepaling van de weerstand tegen het langs de as 

uittrekken van schroeven 

   NEN-EN 949:1999   Ramen en vliesgevels, deuren, zonneschermen en luiken –                

Weerstand tegen stoten met een zacht en zwaar lichaam voor           

deuren 

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

                                  lichaam 

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

Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 

brandgedrag 

 

 BRL 1101* Spaanplaat, uitgave SKH 

 BRL 1106* OSB Oriented Strand Board , uitgave SKH 

 BRL 1705* Triplex, uitgave SKH 

 

 * Voor de juiste datum 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) 

 

 

PREFAB METERKASTEN Nummer: 

 Uitgegeven: 

 Vervangt: 

 

Producent Fabriek te Importeur 

 

 

 

VERKLARING VAN (CI) 

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 3802 “Prefab meterkasten” conform het (CI) Reglement 

voor certificatie afgegeven door (CI). 

 

(CI) verklaart dat de door ………… vervaardigde prefab meterkasten geschikt zijn voor toepassing in gebouwen 

met een woonfunctie die prestaties leveren zoals in dit attest-met-productcertificaat zijn omschreven, mits de 

prefab meterkasten voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en 

mits deze geplaatst worden overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde verwerkings-

voorschriften. 

 

(CI) verklaart dat de door de producent vervaardigde prefab meterkasten aan de in dit attest-met-

productcertificaat 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 prefab meterkasten; er wordt geen controle uitgeoefend op de plaatsing in het bouwwerk. 

 

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 

2.12 Beperking ontwikkeling  

van brand 

Klasse 1, 2, 3 of 4, 

volgens NEN 6065,  

dan wel brandklasse A2, 

B, C of D volgens  

NEN-EN 13501-1 

Klasse .. 

(ten minste klasse 4), 

dan wel brandklasse .. 

(ten minste  

brandklasse D) 

 

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 s2 

volgens  

NEN-EN 13501-1 

… m-1  

(< 10 m-1 ), 

dan wel rookklasse s2 

 

3.15 Beperking toepassing 

schadelijke materialen 

Volgens voorschriften 

ministeriële regeling 

Voldoen aan 

voorschriften 

 

4.12 Afmetingen, indeling en 

leidingdoorvoern 

Overeenkomstig       

NEN 2768 

Voldoen aan 

NEN 2768 
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1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 

1.1 Onderwerp 

Prefab meterkasten ten behoeve van nutsvoorzieningen in woonfuncties, geen onderdeel 

vormend van een uitwendige scheidingsconstructie. 

 

1.2 Merken 

 De prefab meterkasten worden duidelijk gemerkt met …… 

 

1.3 Productspecificatie 

 …… 

 

 

2. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 

 

2.1 Transport en opslag 

 Het transport ….. 

 

2.2 Montage in de bouw 

 …… 

 

2.3 Bescherming materialen 

 ……….. 

 

2.4 Prefab vloerplaten 

 ………. 

 

2.5 Onderhoud 

……….. 

 

 

 

3. PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT 

 

3.1 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 

 

 BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd. 2.12 

 

3.1.1 Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-art. 2.91 

   De brandklasse behoort, bepaald overeenkomstig 

- NEN 6065    tot klasse .. van de bijdrage tot brandvoortplanting (binnenzijde) en 

      tot klasse .. van de bijdrage tot brandvoortplanting (buitenzijde),  

of 

- NEN-EN 13501-1 tot brandklasse .. (binnenzijde) en  

     tot brandklasse .. (buitenzijde). 
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BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd. 2.15 

 

3.1.2 Rookdichtheid; BB-art. 2.125 

 De rookklasse, bepaald overeenkomstig 

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

of 

- NEN-EN 13501-1  behoort tot rookklasse s2. 

 

3.2       PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 

 

BEPERKING TOEPASSING SCHADELIJKE MATERIALEN; BB-Afd. 3.15 

 

3.2.1 Toepassing schadelijke materialen; BB-art. 3.106 

Toegepaste materialen voldoen aan de in het Bouwbesluit gegeven voorschriften. 

 

3.3       PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN BRUIKBAARHEID 

 

METERKASTEN; BB-Afd. 4.12 

 

3.3.1 Afmetingen/indeling/doorvoeren; BB-art. 4.65 

De afmetingen, indeling en leidingdoorvoeren voldoen aan NEN 2768. 

 

4. OVERIGE PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BRL 3802 

 

4.1       Sterkte verbindingen; BRL-art. ….. 

……….. 

 

4.2       Schroefuittreksterkte; BRL-art. ….. 

………. 

 

4.3 Bestandheid deur tegen een zacht en zwaar lichaam; BRL-art.  …… 

 ……….. 

 

4.4        Bestandheid deur tegen een hard lichaam; BRL-art.  …… 

 ……… 

 

5      TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

 ……… 

 

6      WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

 ……… 

 

7      WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 

 …………. 

 

 

BIJLAGEN 

……… (eventuele details/toepassingsvoorbeelden) 
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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.01-12-2016. 
Dit wijzigingsblad is door SKH bindend verklaard per 01-12-2016 

Geldigheid kwaliteitsverklaringen 

Dit wijzigingsblad is vastgesteld in aanvulling op BRL 3802 ”prefab meterkasten” d.d. 15-08-2003 en 
vervangt het bijbehorende wijzigingsblad d.d. 06-03-2013. De kwaliteitsverklaringen die op basis van de 
versie van BRL 3802 d.d. 15-08-2003 en het bijbehorende wijzigingsblad d.d. 06-03-2013 zijn afgegeven 
verliezen in elk geval hun geldigheid op 01-12-1016. 

Omschrijving van de wijziging  

Van deze beoordelingsrichtlijn 3802 worden hoofdstuk 3 (Prestatie-eisen bouwbesluit, toelatingsonderzoek 
en kwaliteitsverklaring) en hoofdstuk 8 (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 

Beperking van ontwikkeling van 
brand en rook 

2.9 2.67 
2.70 
2.72 

1 
 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

NEN-EN 13501-1 
 
Ministeriële regeling 

Beperking aanwezigheid van 
schadelijke stoffen en ioniserende 
straling 

3.9 3.63 1-2 x x Ministeriële regeling 

Voorziening voor het afnemen en 
gebruiken van energie 

6.2 6.9 3 x x NEN 2768 
NEN 

 
Opmerking 
In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” aangegeven. Gecertificeerde 
prefab meterkasten 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.  
 
3.1. TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 
 

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 
 

 Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67 
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67, lid 1. 
Grenswaarde 

http://www.komo.nl/
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De klassen behoren ten minste tot brandklasse D en rookklasse s2.  
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  
 
Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt de brandklasse en de rookklasse.  
 

3.1.2 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. Onverminderd het eerste lid van BB-art. 2.70 is voor een 
aantal in BB-tabel 2.66 nader aangegeven gebruiksfuncties op ten hoogste 10% van de totale 
oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen 
beschermde vluchtroute voert, BB-art. 2.67 niet van toepassing. 
 
Grenswaarde 
Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte is vrijgesteld. Ten hoogste 10% van de totale 
binnenoppervlak van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen 
beschermde vluchtroute voert, is vrijgesteld. 
 
Toelatingsonderzoek/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 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 
 
BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE 
STRALING; BB-AFD. 3.9  
 

 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, lid 1. 
 
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. 
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3.3.  VOORSCHRIFTEN INZAKE INSTALLATIES 
 

VOORZIENING VOOR HET AFNEMEN EN GEBRUIKEN VAN ENERGIE; BB-AFD. 6.2 
 

 Voorziening voor gas; BB-artikel 6.9 
Een aansluiting op het distributienet voor gas moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 6.9, lid 3. 
 
Grenswaarde 
De voorwaarden voor leidingdoorvoeren en mantelbuizen zijn gegeven in NEN 2768. 
 
Bepalingsmethode 
De prestaties worden bepaald overeenkomstig NEN 2768.  
 
Toelatingsonderzoek/Attest-met-productcertificaat 
Het attest-met-productcertificaat vermeldt voor toepassingsvoorbeelden van de prefab 
meterkasten dat de leidingdoorvoeren en mantelbuizen voldoen aan de gestelde eisen. 

 
Voeg paragraaf 7.2.4 toe 
 
7.2.4 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. 
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8. TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN 
 

Bouwbesluit 2012 12 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,Stcrt. 2016, 
33491 
 

NEN 1087:2001 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor 
nieuwbouw 

NEN 2768:2016 Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een 
woonfunctie 

NEN 5498:1997+A1:2003 Gezaagd hout - Sterkteklassen, classificatiemethode en 
bepalingsmethoden 

NEN-EN 24:1976 Deuren - het meten van de afwijkingen van de algemene 
vlakheid 

NEN-EN 25:1976 Deuren - Het meten van de afmetingen en de afwijkingen 
van de haaksheid 

NEN-EN 205:2016 Lijmen voor niet-constructieve toepassingen – Bepaling 
van de lijmsterkte van vlakverbindingen bij trek en onder 
statische belasting 

NEN-EN 320:2011 Vezelplaat - Bepaling van de weerstand tegen het langs 
de as uittrekken van schroeven 

NEN-EN 949:1999 Ramen en vliesgevels, deuren, zonneschermen en 
luiken – Weerstand tegen stoten met een zacht en 
zwaar lichaam voor deuren 

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

NEN-EN 13501-1:2016 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - 
Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van 
beproeving van het brandgedrag 

BRL 1101:2016 Spaanplaat, uitgave SKH 
BRL 1106:2005+WB:2016 OSB Oriented Strand Board, uitgave SKH 
BRL 1705:2016 Triplex, uitgave SKH 

 
 

Verwijder bijlage. 


