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Datum: 25-07-2022 
Ons kenmerk: 00.211.692 
Behandeld door: P.A. Kipp 
Betreft: Aanvaarding gewijzigde BRL 5701 

 
 

 
Geachte directie, 

 
Op 29 juni 2022 is de gewijzigde versie van de BRL 5701 “Ventilatieroosters” aanvaard door de 
KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO. Op 31 januari2023 dient de conversie naar 
uw nieuwe certificaat gereed te zijn. 

 
Belangrijkste reden om de BRL 5701 aan te passen is de verwachte invoering van de Bbl ( Besluit 

bouwwerken leefomgeving) ter vervanging van het Bouwbesluit en de invoering van de Wkb (Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen) 

 

In bijlage vindt u een samenvatting van de wijzigingen van de BRL 5701 waarbij er in het kader van de  

Wkb meer nadruk is komen te liggen op: 

-  bewezen prestaties in de toepassing 

-  toepassingsvoorwaarden 

-  toepassingsvoorbeelden 

-  verwerkingsvoorschriften 

 

Om aan te tonen dat de ventilatieroosters voldoen aan de eisen van de gewijzigde BRL 5701 d.d. 29 
juni 2022 dient u als certificaathouder de hiervoor benodigde informatie/rapporten aan te leveren zoals in 
de verschillenlijst in de bijlage van deze brief is aangegeven. Deze informatie ontvangen wij graag voor 
1 november 2022. Wanneer uw als certificaathouder heeft aangetoond te voldoen aan deze 
eisen, zullen wij overgaan tot uitgifte van een vernieuwd certificaat.  

 
Voor het aanpassen van de certificaten zullen geen extra in rekening gebracht worden.  

 

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, directeur 
 
Bijlage: Verschillenlijst 
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Bijlage 1: Overzicht wijzigingen BRL 5701 d.d. 29-06-2022 ten opzichte van BRL 5701 d.d. 15-08-2003 inclusief wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 

 

Paragraaf 
nummer 
BRL 5701 
d.d. 29-06-
2022 

Wijziging in BRL 5701 d.d. 29-06-2022 Actie door certificaathouder + - Actie 

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 
In het attest zal zo nodig het toepassingsgebied nader worden omschreven, inclusief 
eventuele beperkingen en/of toepassingsvoorwaarden. 

Ter informatie  
 

  Indien van toepassing 
opnemen in het 
certificaat 
 

1.3 Geldigheid 
De KOMO® attesten die op basis van die versie van de BRL zijn afgegeven verliezen in 
elk geval hun geldigheid 6 maanden na publicatie van deze BRL. 

Deze BRL is met een 
overgangstermijn van 6 
maanden van kracht 
 

  Alle informatie 
aanleveren voor 
1-11-22 

1.7 Merken en aanduidingen 
Omdat de certificatie op basis van deze BRL attestering betreft mag er géén KOMO-
woord- of beeldmerk worden aangebracht op de producten. Wel mag onderstaand logo 
gebruikt worden. 

 
Dit logo kan bij SKH worden aangevraagd. 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    
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1.7 Merken en aanduidingen bij brand 
Aanvullend aan het merken dienen bij brandwerende ventilatieroosters te worden 
voorzien van het aantal minuten brandwerend en bijbehorende beoordelingscriterium 
(EW en E). 

Opnemen in IKB 
ingangscontrole en 
productiecontrole 

   

4.1. Vanuit het Bouwbesluit is nu ook een aansluiting gemaakt naar de Bouwbesluit 
afdelingen:  

• 2.10, beperking van uitbreiding van brand, 

• 2.11 verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding 

van rook   

Hiervoor kan onderbouwing 
worden aangeleverd zodat het 
certificaat kan worden 
aangevuld met de prestatie 
van de betreffende 
productkenmerken 

   

4.1 De volgende bouwbesluit artikelen zijn komen te vervallen omdat voor ventilatie roosters 
hiervoor geen reële bouwbesluit aansluiting voor kan worden gemaakt: 
BB. art. 2.3 “Buitengewone belastingscombinaties” 
BB. art. 3.30 “thermisch comfort” 
BB. art. 3.34 “luchtkwaliteit” 
 

Ter informatie    

4.2 BBL ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ 
hier vindt u verwijzingen naar de Bbl. De Bbl zal waarschijnlijk 1-1-2023 van kracht 
worden. De punten van de Bbl komen overeen met de onderwerpen van het Bouwbesluit 
echter de nummering is anders. 
 

Ter informatie    

4.3.1 Verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden 
De certificaathouder stelt voorschriften op en verstrekt deze bij levering, houdende de 
verwerkings- of montagevoorschriften en toepassingsvoorwaarden. Deze informeren 
toepasser en gebruiker over de condities waaronder de geattesteerde prestatie wordt 
behaald en behouden kan worden 

Opstellen van 
verwerkingsvoorschriften door 
certificaathouder en 
aanleveren aan certificatie 
instelling 

   

4.3.2 Gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden 
Voor zover de prestaties van de ventilatieroosters in de toepassing mede worden 
bepaald door, dan wel beïnvloed worden door de wijze waarop de ventilatieroosters 

Opstellen van gebruiks- en 
onderhoudsvoorschriften door 
certificaathouder en 
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wordt gebruikt en onderhouden, dient certificaathouder gebruiks- en 
onderhoudsvoorwaarden op te stellen die, indien correct toegepast, leiden tot het behoud 
van de betreffende prestatie tijdens gebruik 

aanleveren aan certificatie 
instelling 

5.2 Behandeling van klachten 
De attesthouder dient te beschikken over een procedure voor de behandeling van 
klachten in relatie tot de geleverde producten. In deze procedure dient ten minste 
geregeld te zijn:  
• Wie de verantwoordelijke functionarissen zijn voor de beoordeling en behandeling van 
klachten,  
• De registratie van klachten en het bijbehorende opvolgings- en afhandelingstraject,  
• De beoogde opvolgings- en afhandelingstermijnen,  
• Het adequaat informeren van de klager,  
•  Het treffen van herstel- en corrigerende maatregelen naar aanleiding van klachten. 
 

Verwerken in uw IKB    

6.4  Tekortkomingen 
In dit hoofdstuk is opgenomen hoe een certificerende-instelling (CI) moet omgaan met de 
weging van geconstateerde tekortkomingen. 
 

Ter informatie    

6.5 Sanctiebeleid 
In dit hoofdstuk is vastgelegd welke sancties een CI aan de attesthouder moet opleggen 
indien er onder 6.4 tekortkomingen zijn vastgesteld  

Ter informatie    

8 Documentenlijst 
Is up-to-date gemaakt 

Ter informatie    
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