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Geachte directie, 
 
Op 10 juni 2021 is de gewijzigde versie van de BRL 0803 “Houten buitendeuren” aanvaard 
door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO.  
 
De aanvaarding van de BRL 0803 is het resultaat van overleg met belanghebbende 
marktpartijen zoals de NBvT waarbij gekeken is naar de marktwensen en de 
ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving. Dit heeft op hoofdlijn geresulteerd 
tot de volgende wijzigingen van de BRL: 
 

• In de BRL wordt een onderscheid gemaakt tussen buitendeuren in de weerbelaste 
gevel, inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deuren en bergingsdeuren en de 
daar te stellen eisen. 

• In de BRL is vooruitlopend op de inwerkingtreding het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) opgenomen (naar verwachting zal per 1 juli 2022 het 
Bouwbesluit  worden vervangen door de Bbl. Vooruitlopend hierop zijn de eisen 
van het Bbl opgenomen in de BRL). 

• Naar aanleiding van wijzigingen in het Bouwbesluit: 
o De warmtedoorgangscoëfficiënt van houten buitendeur bepaald dient te 

worden overeenkomstig de NTA 8800 
o Voor de daarvoor relevante houten buitendeuren de weerstand tegen 

rookdoorgang bepaald dient te worden overeenkomstig NEN 6075.  

• De vormstabiliteit tussen twee klimaten (buiten en binnenklimaat) van 
buitendeuren in de weerbelaste gevel is aangescherpt naar minimaal 
vormstabiliteitsklasse 2 (was minimaal vormstabiliteitsklasse 1). Tevens is voor de 
vormstabiliteit als gevolg van bestralen (zon belasting) van buitendeuren in de 
weerbelaste gevel en bergingsdeuren de eis opgenomen van minimaal 
vormstabiliteitsklasse 1. 

• Voor massief houten deuren vervaardigd van gemodificeerde houtsoorten (die 
voldoen aan de BRL 0605) de eisen ten aanzien van de sterkte van de deur zijn 
aangepast. 

 
Verder is de BRL op onderdelen geactualiseerd. Een overzicht van de belangrijkste 
inhoudelijke verschillen is als bijlage bij dit schrijven gevoegd. Wij verzoeken u om kennis 
te nemen van deze verschillen en daar waar nodig deze door te voeren in uw 
kwaliteitssysteem. Indien u vragen heeft kunt u terecht bij de SKH-controleur die bij uw 
bedrijf de controles uitvoert. Om een en ander op tijd af te handelen verzoeken wij u om 
voor 30 april 2022 de wijzigingen zoals weergegeven in de verschillenlijst door te voeren.  
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Onze controleurs zullen u informeren over de verschillenlijst en deze voor 30 april 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. 
 
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 

 



Overzicht wijzigingen BRL 0803 d.d. 10-06-2021 ten opzichte van BRL 0803 d.d. 10-07-2013  inclusief wijzigingsblad d.d. 20-05-2016. 

 

Paragraaf 
nummer 
BRL 0803 
d.d.  
10-6-2021 

Wijziging in BRL 0803 dd. 10-06-2021 Actie door certificaathouder 

1.6. 2 
 
 
 
 
 
5.1.1.3 
 
5.1.1.6 
3.1.1.7 
 
 
 
5.1.1.8 
 

Houten inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur   
definitie 
Deur geschikt voor personen doorgang welke de scheiding vormt tussen gebruiksruimte en algemene- 
en/of verkeersruimte gelegen binnen 1 gebouw op hetzelfde perceel, in niet door het buitenklimaat belaste 
situaties (Waaronder de inpandige woningtoegangsdeur zoals omschreven in BRL 0801) 
Uitzonderingen t.o.v. buitendeur 

• Van inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur hoeft de duurzaamheid en bouwfase 
bestendigheid niet te zijn bepaald. 

- Van inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deuren hoeft de waterdichtheid niet te zijn bepaald. 
- Hout toegepast als randhout voor vlakke deuren in de toepassing als inpandig gesitueerde 

(woningtoegangs)deuren hoeft niet te voldoen aan de eisen van de SKH-Publicatie 97-04 mits is  
aangetoond dat aan alle relevante eisen zoals vermeld in deze BRL is voldaan (zoals bijvoorbeeld 
eisen aan inbraakwerendheid, brandwerendheid, etc. ). 

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

Ter informatie 

1.7 Merken en aanduidingen 
Brandwerendheid/rookwerende  deuren 
Deze worden voorzien van het geleverde concept, in combinatie met het aantal minuten brandwerend en 
bijbehorende beoordelingscriterium (EI1, EI2, EW, E, R200 en Ra).  
Bergingsdeuren  
Deze worden voorzien van de tekst “uitsluitend geschikt als bergingsdeur” 
Inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur 
Deze worden voorzien van de tekst “uitsluitend geschikt als inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur” 
Deuren op voorraad 
Indien de houten deuren op voorraad worden geproduceerd (niet op projectbasis) dan dienen de deuren 
vanaf fabriek zichtbaar en leesbaar te worden voorzien van een productiedatum en/of batchnummer. 

Markeringen, mits van toepassing, 
aanvullen 

3.1.1.2 
Bijlage B 
 
 

De natuurlijke duurzaamheid  
De houtsoort dient te zijn aangepast aan de toepassing. Voor deuren die van een binnenklimaat tot een 
zwaar belast buitenklimaat worden toegepast. ( zie bijlage B) 
 

Werkvoorbereiding 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toepassingsklasse 
houten gevelelementen 

Omschrijving Relevante 
Richtlijn 

1 Binnen; beide kanten binnenklimaat BRL 2211 

2 Beschut buiten1; klimaat scheidend BRL 0803 

3 Normaal buiten; scheidend binnen/buiten, omkanten houten 
buitendeur geheel binnen het vlak van het kozijn 

4 Extreem buiten; deuroppervlak 2-zijdig buitenklimaat belast, of 
omkanten houten buitendeuren geheel of gedeeltelijk buiten 
het vlak van de kozijnen 

Relatie toepassingsklasse, houtsoort en concepten 
Op basis van de indeling van de toepassingsklasse van houten gevelelementen wordt in onderstaande 
tabel de relatie weergeven tussen de duurzaamheid van de toe te passen houtsoort, het concept 
waaronder de houtsoort mag worden toegepast en de geschiktheid van een houtsoort voor een 
toepassingsklasse. 
 

Toepassingsklasse 
houten buitendeur 

Duurzaamheidklasse houtsoort Concepten 

1, 2, 3, 4 1 en 2 I, II, III  

1, 2, 3 3 en 4    II, III 

1, 2 5 III 
 

3.1.1.7 Hout voor raamwerken van vlakke/samengestelde deuren 
Het randhout (massief, of geoptimaliseerd) voor een vlakke deur dient ten minste te voldoen aan 
duurzaamheidsklasse 3, conform NEN-EN 350.  
  
In afwijking op de kwaliteitseisen voor hout SKH-Publicatie 99-05   zijn voor de niet zichtbare delen van het 
randhout voor vlakke deuren gebreken zoals pinholes, scheurtjes tot 1 x 100mm, draadverloop, 
ingegroeide bast, blauwaantasting en spint tot max 25% toegestaan. 
 
Randhout voor vlakke deuren bestaande uit plaatmateriaal (LVL en multiplex) dient ten minste te voldoen 
aan duurzaamheidsklasse 4, conform NEN-EN 350. 

Werkvoorbereiding 
 
 
 
IKB 

3.1.3 Geoptimaliseerd hout voor randhout van vlakke deuren  
moet voldoen aan klasse BGVT van de BRL 2902. Indien bij vlakke deuren de lijmnaden haaks op het 
deurvlak staan, dient het geoptimaliseerde hout ten minste te voldoen aan BRL 2902 klasse B. 

IKB ingangscontrole 

3.1.4 Gevingerlast hout voor randhout van vlakke deuren  
moet voldoen aan klasse B van de BRL 1704-2. 

IKB ingangscontrole 

3.1.6.1 Bij verandering van plaatmateriaal of leverancier 
Indien bij vlakke deuren voorzien van plaatmateriaal, waarvan is aangetoond dat aan deze BRL wordt 
voldaan, de certificaathouder een ander type en/of leverancier plaatmaterialen wil toepassen als dekplaat 

De eigenschappen, merk en type van 
de plaat vastleggen in de 
ingangscontrole IKB 



dient van deur te worden aangetoond dat wordt voldaan aan de prestatie eisen volgens hoofdstuk 5. Aan 
de vormstabiliteit kan aantoonbaar worden voldaan indien het alternatieve plaatmateriaal een 
dimensiestabiliteit, bepaald conform par. A.6, heeft die ten minste gelijk is aan de dimensiestabiliteit van 
het oorspronkelijke plaatmateriaal. 
 

3.1.6.3 Vezelplaten ( zoals MDF, HDF) alleen toepasbaar als ze aantoonbaar voldoen aan de capillairtest  Indien een vezelplaat wordt 
toegepast aantonen dat aan de eisen 
wordt voldaan. 
De eigenschappen, merk en type van 
de plaat vastleggen in de 
ingangscontrole IKB  

3.1.8.1 Hang- en sluitwerk te zijn afgestemd op houtsoort 
Het gekozen sluitwerk dient overeen te komen met de vormstabiliteit van het deurblad. Tevens dient het 
hang- en sluitwerk te zijn afgestemd op het te verwachtte krimp en zwel gedrag van de deur(stellen). Bij 
massieve deuren is dit  afhankelijk van de gebruikte houtsoort en toepassingsvochtgehalte 
 

Werkvoorbereiding, het sluitwerk 
moet de maximale vervorming en te 
verwachten krimp en zwel kunnen 
overbruggen 

3.1.8.1 
Bijlage C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaatsbepaling van scharnieren 
Voor de positionering van de krukhoogte van het slot en positie van de scharnieren wordt verwezen naar 
de verwerkingsvoorschriften van de leverancier, of de hieronder vermelde uitgangspunten. 

Deurhoogte van tot A B C D E Afstand tot onderkant 
deur 

2015 – 2199 mm 118 1798 958 318 1598 217 - 401 

2200 – 2299 mm 118 1948 1058 318 1748 252 - 351 

2300 – 2399 mm 118 2048 1158 318 1848 252 - 351 

2400 – 2499 mm 118 2148 1258 318 1948 252 - 351 

2500 – 2599 mm  118 2248 1358 318 2048 252 - 351 

2600 – 2699 mm 118 2348 1458 318 2148 252 - 351 
 

Optioneel 5 scharnieren (Het 4e 
scharnier van boven is optioneel 
toegevoegd) 
Aanpassen in het IKB (mits van 
toepassing) 

3.1.8.5 Beslag dient te zijn afgestemd op de beoogde prestatie van het deurblad (prestaties in relatie tot brand, 
rook, geluidwerendheid, water- en luchtdichtheid en duurzaamheid) 
 

Werkvoorbereiding. 
Bijvoorbeeld: in het geval van brandwerende 
deuren dient het beslag toegepast te worden 
overeenkomstig het brandrapport (of eventuele 
uitbreidingen van het brandrapport) 

3.1.12 In het geval van concept I en II dient door de deurenleverancier te wordt vermeld welke 
grondlak/voorlaksysteem (merk en type) is aangebracht en dienen de verwerkingsinstructies aangaande 
het aflakken in het werk te worden meegeleverd. 
 

Verwerkingsvoorschriften 

3.1.13 Afdichtingsprofielen Werkvoorbereiding  



Afdichtingsprofielen voor het rook, lucht, waterdicht afsluiten van deur met kozijn moeten voldoen aan de 
eisen zoals vermeld in de BRL 0809. Hierbij dient het profiel in relatie tot de prestaties van hoofdstuk 5 te 
zijn afgestemd op de te verwachten maximale uitbuiging van de deur zoals bepaald in paragraaf 4.1.1.8. 
 

4.1.5 Onderdelen van een deur die niet aan de betreffende brandklasse voldoen 
Indien van toepassing geeft de deurenfabrikant aan van welke onderdelen van de deur de brandklasse niet 
is bepaald. 
 

Ter informatie 

4.1.8 – 
4.1.10 
5.1.6 

Weerstand tegen rookdoorgang 
Deuren (opgenomen in een kozijn) waar eisen aan worden gesteld met betrekking tot de weerstand tegen 
rookdoorgang dient overeenkomstig NEN 6075 de prestaties te zijn bepaald. 

Aantonen voor opname in het KOMO 
certificaat (facultatief) 

4.1.14 
 

Vrije doorgang 
Een doorgang in een houten gevelelement heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije 
hoogte van ten minste 2,3 m. Welke vrije doorgang aanwezig is, hangt af van de vorm en de afmetingen 
van de deur (omkant van de profilering), de vorm van het kozijn waarin de deur wordt geplaatst en het 
gebruikte hangwerk (scharnieren), en het sier- en lijstwerk op het deurblad. De vrije doorgang dient te 
worden bepaald bij een volledig geopende deur. Daarbij wordt de vrije hoogte overeenkomstig NEN 2580 
bepaald als de verticale afstand tussen de bovenkant van een afgewerkte vloer of het maaiveld en de 
onderkant van het laagste, daarboven gelegen constructie-onderdeel. De vrije breedte wordt bepaald als 
de kleinste horizontale afstand tussen de deur (inclusief de daarop aangebrachte voorzieningen zoals 
bijvoorbeeld deurkruk en/of weldorpel) of kozijn en de daar tegenover gelegen constructie onderdelen 
zoals een kozijn en/of muur. 
 

Werkvoorbereiding 

4.1.16 
 

Thermische isolatie 
Om de warmtedoorgangscoëfficiënt van kozijnen voorzien van een houten buitendeur toegepast in een in 
uitwendige scheidingsconstructies te kunnen bepalen dient de warmtedoorgangscoëfficiënt van de deur, 
bepaald overeenkomstig NTA 8800, aan de afnemer kenbaar gemaakt te worden. 
   

Werkvoorbereiding / 
verwerkingsvoorschriften 

4.1.17 
 

Luchtvolumestroom 
Om aan de eis op gebouwniveau te kunnen voldoen is de luchtvolumestroom van de houten buitendeuren 
opgenomen in een kozijn maximaal 0,03 dm³/s.m¹ bij 1.Pa (c-waarde) dit komt overeen met ten minste  
Klasse 3 volgens NEN-EN 12207 
 
 
 

Ter informatie 
 
Voor deuren met en profilering 
afwijkend van de KVT dient 
luchtdichtheid van de deur 
opgenomen in een kozijn te worden 
aangetoond 

4.1.18 
 

Zelfsluitende deuren 
Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de 
weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen 
rookdoorgang geldt, is zelfsluitend. 

Werkvoorbereiding 



 

4.2. Toelichting: deze paragraaf met het Besluit Bouwwerken leefomgeving is opgenomen in de BRL ter 
voorbereiding op de vervanging van het Bouwbesluit (verwachting is dat het Besluit Bouwwerken 
leefomgeving ingaat in juli 2022) 
 

Ter informatie 

4.3 
3.1.8.4 
 
3.1.12 
 
 
6.2 
 
 

Verwerkingsvoorschriften 
Het type bevestigingsmateriaal dient in de bijbehorende verwerkingsvoorschriften te worden vermeld voor 
de geldende prestatie. 
In het geval van concept I en II dient door de deurenleverancier te wordt vermeld welke 
grondlak/voorlaksysteem (merk en type) is aangebracht en dienen de verwerkingsinstructies aangaande 
het aflakken in het werk te worden meegeleverd. 
voorwaarden voor montage, kozijndetails, hang en sluitwerk, sponning en afmetingen van belang voor de 
gedeclareerde prestatie van de houten buitendeur (toegepast in een kozijn) zoals luchtdichtheid, 
waterdichtheid, geluidwering, inbraakwerendheid, thermische isolatie, brandwerendheid en rookdichtheid. 

Ter informatie 

5.1.1.4 Sterkte en stijfheid van vlakke en massief houten deuren 
Massief houten deuren vervaardigd van gemodificeerde houtsoorten (die voldoen aan de 
BRL 0605) die ten aanzien van de sterkte van de deur te voldoen aan een 
bezwijkbelasting van ≥ 7 kN en een houtbreukpercentage ter plaatse van de verbindingen 
van 90% (per verbinding), kunnen worden toegepast onder het KOMO attest-met-productcertificaat mits: 

• Bij de bepaling van de stijfheid van de deuren vervaardigd van gemodificeerde 
houtsoorten, er geen grotere blijvende vormverandering optreedt dan 0,3 mm na 
belasting met 2 kN . 

• Er een deur met gelijke deurconstructie wordt getest vervaardigd van een houtsoort 
vermeld in de SKH-Publicatie 99-05 die voldoet aan de grenswaarden voor stijfheid 
en sterkte. 

Aantonen voor opname in het KOMO 
certificaat dat een deur van 
gemodificeerd hout voldoet aan de 
sterkte en stijfheidseisen (facultatief) 

5.1.1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vormstabiliteit 
De vormstabiliteit van het deurblad voor buitendeuren in de weer belaste gevel en bergingsdeuren wordt 
bepaald bij ten minste klimaatklasse C en 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   

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 

Buitendeuren in de weerbelaste 2 (C) 4 6 

Aantonen: Klasse 1C komt te 
vervallen. 
Alle deuren die toegepast worden in 
een weerbelaste gevel dienen 
minimaal te voldoen aan klasse 2C 
en 1E   
Voor massiefhouten deuren worden 
deze waarden mogelijk collectief 
geregeld. 
Vlakke deuren moeten individueel 
aangetoond worden op 
vormstabiliteit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

gevel 1 (E) 8 

inpandig gesitueerde 

(woningtoegangs)deuren 

1 (B) 8 
8 

Bergingsdeuren 1 (C) 8 
8 

1 (E) 8 
 

5.1.4 Geluid 
Voor deuren met een geluidsisolatiewaarden > 23dB dient de prestatie te worden aangetoond 
overeenkomstig NEN-EN-ISO 10140-2 

Aantonen voor opname in het KOMO 
certificaat (facultatief) 

5.1.5 Inbraakwerendheid 
Van het deurblad kan de inbraakwerendheid worden aangetoond overeenkomstig NEN-EN 1627 t/m 1630 

Aantonen voor opname in het KOMO 
certificaat (facultatief) 

5.2.10 Afhangen/inhangen houten buitendeuren in houten kozijn 

• Concept I en II; De houten buitendeuren kunnen niet door of onder verantwoordelijkheid van de 
certificaathouder worden afgehangen of ingehangen. 

• Concept III; De houten buitendeuren dienen door de certificaathouder te worden ingehangen 
 (afhangen niet toegestaan onder deze BRL). 
Het afhangen van houten buitendeuren kan alleen als de betreffende partij aantoonbaar voldoet aan de 
eisen van de BRL 0808. 

Werkvoorbereiding 

5.2.12 Aanvullende voorwaarden brand- en/of rookwerende deuren bij concept I 

• De deuren dienen te zijn voorzien van bewerkingen t.b.v. hang en sluitwerk, dichtingen, 
glasopening incl. glaslijsten; 

• de deuren dienen te zijn voorzien van de bewerkingen voor de brand- en/of rookwerendheid 
benodigde voorzieningen; 

Werkvoorbereiding 

6.3.4.2 Geregistreerde gegevens dienen ten minste 20 jaar te worden bewaard. 
 

IKB 

 


