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Certificaathouders BRL 0103 
T.a.v. de directie 

 
 

Datum: Januari 2022 
Ons kenmerk: 00.195.055  
Behandeld door: R.E. van Galen 
Betreft: Aanvaarding gewijzigde BRL 0103 

 

 
Geachte directie, 

 
Op 25 oktober 2021 is de gewijzigde versie van de BRL 0103 “Houtachtige dakkapellen” aanvaard door de 
KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO. Op 25 oktober 2022 dient de conversie 
naar uw nieuwe certificaat gereed te zijn. 

 
De aanvaarding van de BRL 0103 is het resultaat van overleg met belanghebbende marktpartijen, waarbij 

gekeken is naar de marktwensen en de ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving. Dit heeft op 

hoofdlijn geresulteerd tot onderstaande wijzigingen van de BRL.  

 

Op 1 juli 2022 is de invoering van de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) gepland. In het kader van 

de Wkb komt er meer nadruk te leggen op: 

-  bewezen prestaties in de toepassing 

-  toepassingsvoorwaarden 

-  toepassingsvoorbeelden 

-  verwerkingsvoorschriften 

 

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

aspecten/onderwerpen toegevoegd aan de periodieke controle: 

 

• een door of namens de houder van het certificaat gemaakte projectmatige sterkteberekening op het voldoen 
aan de in het Bouwbesluit respectievelijk Besluit bouwwerken leefomgeving genoemde eisen.  

• een door of namens de houder van het certificaat gemaakte projectmatige bepaling van de 
warmteweerstand Rc (daken, gevels) en warmtedoorgangscoëfficiënt U (zijwangen) op het voldoen aan de in 
het Bouwbesluit respectievelijk Besluit bouwwerken leefomgeving genoemde eisen en de in het KOMO® 
attest-met-productcertificaat vastgelegde prestaties.  

• de door of namens de houder van het certificaat  gemaakte projectmatige (aansluit)details op het voldoen 
aan de in het KOMO® attest-met-productcertificaat vastgelegde principe detaillering.   
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Deze beoordeling door de certificatie instelling vindt 2x per jaar plaats. 

 

In veel van de op BRL 0103 gebaseerde attesten-met-productcertificaat zijn met name projectmatig de 

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

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

 

Let op:  

Zoals hierboven al beschreven: deze extra periodieke beoordeling is niet van toepassing indien de 

certificaathouder uitsluitend in het attest-met-productcertificaat opgenomen standaarduitvoeringen van de 

houtachtige dakkapellen produceert en levert. 

Verder is bij de reeds bestaande periodieke controle toegevoegd: 

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

toepassingsvoorwaarden (en onderhoudsvoorschriften indien van toepassing). 

De BRL is hierop aangepast omdat de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden onder de Wkb en 

in de huidige opzet van (attest-met-)productcertificatie van KOMO voorwaardelijk worden gesteld voor de 

prestatie in de toepassing en daarom meer aandacht vereisen, moeten deze worden aangescherpt. 

 

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

getoetst alsmede de verwerkingsvoorschriften.  

 

Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de Bbl ( Besluit bouwwerken leefomgeving) ter vervanging van 

het Bouwbesluit (mogelijk ook 1 juli 2022) is de BRL alvast hierop aangepast door de Bbl op te nemen in de 

BRL. 

 
Onze controleurs zullen u verder informeren over de aanpassingen en deze voor 1 juli 2022 
toetsen tijdens de komende controles. Wanneer uw bedrijf heeft aangetoond te voldoen aan 
deze eisen, zullen wij overgaan tot uitgifte van een vernieuwd certificaat. 

 
In verband met de extra jaarlijkse controles stijgt het jaartarief voor de certificaathouders met € 690,--.  

 

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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Overzicht wijzigingen BRL 0103 d.d. .27-09-2021 ten opzichte van BRL 0103 d.d. 16-12-2003 inclusief wijzigingsblad d.d. 01-12-2016 

 

Paragraaf 
nummer 
BRL 
0103 d.d.  
27-09-
2021 

Wijziging in BRL 0103 d.d. 27-09-2021  Actie door 
certificaathouder 

+ - actie 

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 
In de BRL 0103 is het toepassingsgebied explicieter gemaakt “een in een hellend dak opgenomen 
constructie” bestaande uit een verticaal voorvlak. 

Ter informatie  
 

  n.v.t. 

1.3 Geldigheid 
De KOMO® attesten-met-productcertificaat die op basis van die versie van de BRL zijn afgegeven 
verliezen in elk geval hun geldigheid 12 maanden na publicatie van deze BRL. 

Deze BRL is met 
een 
overgangstermijn 
van 1 jaar 25-10-
2022 van kracht 

  Alle informatie 
aanleveren  voor 1-7-
22 

1.7 Merken en aanduidingen 
Naast de gebruikelijke markering kan een QR-merk worden aangevraagd bij stichting KOMO wat bij 
de markering op het element geplaatst kan worden. De QR code verwijst naar de gegevens van het 
betreffende KOMO- attest-met-productcertificaat op de website van www.komo.nl 

Ter informatie    

3.1.1 Hout 
Het vochtgehalte van het hout op het moment van verwerken dient te voldoen aan: 
- hout met afmetingen (hoogte) groter dan 175 mm: 15 + 2 - 4%: 
- hout met afmetingen (hoogte) kleiner of gelijk 175mm: maximaal 20% 

Opnemen in IKB 
ingangscontrole en 
productiecontrole 

   

3.1.2 Plaatmaterialen 
Spaanplaat Constructieve toepassingen P5, niet constructieve toepassingen P3 
Triplex minimaal klasse 3, binnenzijde 4/5 
OSB klasse 3 of 4 
Vezelcementplaat minimaal 1150 kg/m3 
Cementgebonden houtspaanplaat BRL 1105 minimaal 1250 kg/m3 
Hardboard 800 kg/m3, klasse HB.H 

Ter informatie    

3.1.3 Regendicht membraan 
BRL 4708,//w1 en slagregendicht, volledig verticaal W2/waterkerend 

IKB instructie / 
werkvoorbereiding 

   

3.1.5 Dampremmende folies     
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Dampremmende folies overeenkomstig SKH-publicatie 12-02 “folies in de gebouwschil” 

3.1.6 Dichtingsmaterialen 

Voor toepassing als (lucht-)afdichting tussen bouwdelen: afdichtingsbanden uit synthetisch rubber 
(EPDM) volgens de eisen van NEN-ISO 3934 of DIN 7863-1 of schuimbanden volgens de eisen van 
NEN 3413 en in het geval van V3e en V5 geïmpregneerde schuimband 
overeenkomstig de eisen van BRL 2802 

Inkoop      

3.1.8 Verf 
Grondlak BRL 0814, voor- en aflak BRL 0817 

Inkoop    

3.1.9 Bevestigingsmiddelen 
Bevestiging van bekledingsmaterialen overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant 
van die bekledingsmaterialen. 
Bevestigingsmiddelen toegepast in contact met spouwlucht dienen een zinklaagdikte van nominaal 5 
µm te hebben of te zijn van een RVS-legering.  
Nieten in contact met spouwlucht dienen echter altijd van een RVS-legering te zijn. 
Bevestigingsmiddelen toegepast in direct contact met weer en wind dienen te zijn van een RVS-
legering. 
Lijm 
Lijmen moeten voldoen aan BRL 2338 

IKB instructie    

3.1.10 Gevelelementen 

De gevelelementen moeten voldoen aan BRL0801, BRL 0703, BRL 2701 

Inkoop    

3.1.11 Ventilatieroosters 
BRL 5701 

Inkoop    

3.1.12 Dakbedekking 
Baanvormige dakbedekking BRL 1511-1, -2 en -3, Schubvormige dakbedekking BRL 1510 
‘keramische dakpannen ’BRL 4705 ‘Betonnen dakpannen’ aanbrengen volgens BRL 1513-0 

IKB instructie    

 
 
4.1.23 

Thermische isolatie, BB-artikel 5.3 
Een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte 
of een badruimte, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 6,3 
m2.K/W. Verticale uitwendige scheidingsconstructies minimaal 4,7 m2 K/W 

Werkvoor-
bereiding 
Berekening dus 
aanleveren 
volgens NTA 8800 
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6.2 Verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden 

In de verwerkingsvoorschriften dienen ten minste de onderstaande aspecten en onderwerpen 
verwerkt te worden: 
• transport naar en opslag op de bouwplaats; 
• beschermen van dakelementen/daksegmenten tijdens transport,   

  opslag en de bouwfase; 
• herstellen van dakelementen/daksegmenten bij beschadigingen; 
• bewerkingen aan de dakelementen/daksegmenten (zoals sparingen); 
• montage instructie: 
• Oplegging en bevestiging van de dakelementen/daksegmenten; 
• Aansluiting bij de nok; 
• Aansluiting aan omringende constructie; 
• Afdichtingsmaterialen; 
• Bevestigings- en montagemiddelen; 
• Aanvullende voorschriften t.b.v. geluidwering tussen ruimten; 
• Aanvullende voorschriften uit oogpunt van brandveiligheid; 
• Bescherming na montage, de dakbedekking; 
• Afwerking 

IKB functionaris  
verwerkingsvoorsc
hriften aanvullen   

   

6.3.3 Beheersing van documenten 
De houder van het attest-met-productcertificaat dient van elk project een projectdossier samen te 
stellen met ten minste de volgende documenten: 
• Projectmatige sterkteberekening 

• Projectmatige berekening van de warmteweerstand Rc 

• Projectmatige (aansluit)details 
Het projectdossier dient ten minste 20 jaar te worden bewaard. 
 
 

Werkvoor-
bereiding 
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6.3.4.1  
tabel 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Controle op het productieproces 

Wat wordt beoordeeld 
(voor zover van 
toepassing en relevant) 

Frequentie beoordelingen Wijze van registratie 

Materiaal specificaties zoals toegepast * 

Hout Projectmatig  Schrift   Schriftelijk 

Plaatmateriaal 

Isolatiemateriaal 

Folies 

Bevestigingsmiddelen 

Dichtingsmaterialen 

Slabben 

Constructie en/of samengestelde onderdelen gerelateerd aan het Bouwbesluit / Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) die achteraf niet meer te beoordelen zijn. 

Isolatiemateriaal; 
geslotenheid 

Steekproef, ten minste 1x per 
productie batch 

Fotografisch  

Dichtingen; 
aanwezigheid en 
plaatsing 

Dampremmende folie; 
aanwezigheid, 
bevestiging en 
overlappingen 

Verlijming 

Achterhoutconstructie 
gevelbekleding 

Constructie en/of samengestelde onderdelen gerelateerd aan het Bouwbesluit / Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) die ook achteraf beoordeeld kunnen worden 

Vernageling 
verbindingen; aantal en 
afmeting 

Steekproef, ten minste 1x per 
productie batch 

Schriftelijk  

Vernageling beplating; 
h.o.h. afstand en 
afmeting 

IKB 
Productiecontrole 
dient aantoonbaar 
te worden 
uitgevoerd 
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Folie-overlappen, 
slabben en 
dichtingsbanden 

Inbouw 
gevelelementen/ventilati
eroosters 

Tengels en panlatten 

Gevelbekleding 

Dakbedekking 

Hijsvoorzieningen 
 

6.3.4.2 Registratie 
Geregistreerde gegevens dienen 20 jaar bewaard te worden 
 

IKB    

6.3.4.4 Toelevering 
*Grondstoffen, halfproducten, etc., waarvoor verwezen is naar een andere beoordelingsrichtlijn,   
 moeten aan de eisen van desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. De ontvangen goederen  
 moeten volgens het IKB schema gecontroleerd worden.  

IKB Criteria 
opstellen bij 
ingangscontrole 
 

   

6.3.4.5 Laboratorium 
de controle van half- of eindproducten dient geschikte (meet-)apparatuur 
vochtmeter met temp correctie 
rolmaat 1 mm nauwkeurig 
schuifmaat 0,05 mm nauwkeurig 
apparatuur om de dikte van de PE folie te controleren (0,15 mm) 
Bij lijmen apparatuur voor het meten van    

- mengverhouding 
- lijmopbrengst 
- viscositeit 
- perstemperatuur 
- perstijden 

 

IKB Meetmiddelen 
eventueel 
aanvullen  
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6.3.4.6 Maatregelen bij niet-overeenkomstige producten 

- Product markeren 
- Oorzaak nagaan en corrigerende maatregelen nemen 
- Geregistreerd dient te worden welke afwijkingen geconstateerd zijn en welke corrigerende of 

aanvullende maatregelen getroffen zijn. 

 
 

IKB    

7.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen 
4 periodieke beoordelingen per jaar 
Waarvan 2x per jaar de certificatie-instelling beoordeeld.  

- Een projectmatige sterkte berekening* 
- Projectmatige bepaling van de warmte weerstand Rc volgens de NTA 8800* 
- Projectmatige aansluitdetails* 

 

Werkvoor-
bereiding 

   

7.5 
 

Tekortkomingen 
Categorie A Kritieke tekortkomingen    ( brand en sterkte)  
Categorie B  kritieke tekortkomingen ( geluid, vochtwering, energiezuinig, veilig en gezond gebruik.)  
Categorie C "Overige" tekortkomingen (niet-kritieke tekortkomingen) 

Directie / kwaliteit-
functionaris  

   

7.6 Opvolging van tekortkomingen en sanctiebeleid 
De door de certificatie-instelling op te leggen sanctie voor de volgende situaties is 

- Tekortkomingen categorie A;  De certificaathouder dient binnen twee weken een 
schriftelijke reactie te geven (corrigerende maatregelen). Beoordeling van het effect van 
de corrigerende maatregelen dient tijdens een extra controle plaats te vinden. 
Geprefabriceerde dakelementen/daksegmenten kunnen pas weer onder het KOMO® 
attest-met-productcertificaat worden uitgeleverd als de corrigerende maatregelen door de 
CI zijn goedgekeurd. Binnen een max. termijn van 3 maanden dient de tekortkoming 
afgehandeld te zijn. 

- Tekortkoming categorie B; De certificaathouder dient binnen een maand een schriftelijke 
reactie te geven (corrigerende maatregelen). Beoordeling van het effect van de 
corrigerende maatregelen kan tijdens de volgende periodieke beoordeling plaatsvinden. 
Binnen een max. termijn van 3 maanden dient de tekortkoming afgehandeld te zijn. 

- Tekortkoming categorie C; Geen (schriftelijke) reactie van de certificaathouder vereist. 
Beoordeling kan tijdens de volgende periodieke beoordeling plaatsvinden. Binnen een 
max. termijn van 6 maanden dient de tekortkoming afgehandeld te zijn. 

Directie / kwaliteit-
functionaris 
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