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Voorwoord 

Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld in samenwerking met de technische commissie TC 
laagreliëfdorpels. De BRL is vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH, waarin 
belanghebbende partijen op het gebied van deze BRL zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de 
uitvoering van de certificatie op basis van deze BRL en stelt deze zo nodig bij. Waar in deze BRL sprake 
is van “College van Deskundigen” of CvD is daarmee bovengenoemd college bedoeld. 

Deze BRL zal worden gehanteerd door certificatie-instellingen, die hiervoor een licentieovereenkomst 
hebben met de Stichting KOMO®, in samenhang met hun vastgelegde procedures voor certificatie. In 
deze BRL is vastgelegd aan welke eisen een aanvrager of houder van een KOMO® attest-met-
productcertificaat moet voldoen en de wijze waarop de certificatie-instelling dit beoordeelt. In haar 
vastgelegde certificatie procedures is de werkwijze vastgelegd zoals die door de certificatie-instelling 
wordt gehanteerd bij de uitvoering van: 

• Het onderzoek voor de verlening en verlenging van een KOMO® attest-met-productcertificaat op basis 
van deze BRL 

• De periodieke beoordelingen t.b.v. de instandhouding van een afgegeven KOMO® attest-met-
productcertificaat op basis van deze BRL 

 
 

Deze beoordelingsrichtlijn gewijzigd in verband met de invoering van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). 

  

Uitgever: 
Certificatie-instelling SKH   
Nieuwe kanaal 9f 
6709 PA Wageningen 
Telefoon (0317) 453425 
E-mail  mail@skh.nl 
Website http://www.skh.nl 

 

© 2022 Certificatie instelling SKH 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Onverminderd de aanvaarding van deze beoordelingsrichtlijn door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie 
berusten alle rechten bij SKH. Het gebruik van het wijzigingsblad door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend 
toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SKH is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 
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1. INLEIDING, ALGEMENE BEPALINGEN EN ALGEMENE EISEN 

1.1 Inleiding 

Op basis van de voorschriften in deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt een KOMO® attest-met-
productcertificaat afgegeven voor laagreliëfdorpels, dorpels onder (houten) gevelelementen. Met 
dit certificaat kan de certificaathouder aan zijn afnemers aantonen dat een deskundige 
onafhankelijke organisatie toeziet op het productieproces van de certificaathouder, de kwaliteit van 
het product, de kwaliteitsborging daaromtrent, alsmede op de prestaties van het product in zijn 
toepassing. Hierdoor mag ervan uitgegaan worden dat het product de kenmerken bezit zoals deze 
in voorliggende BRL zijn vastgelegd. 

De in deze BRL vastgelegde eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor 
geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, dan wel hiervoor een aanvraag hebben 
ingediend, en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO®, 
gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor de afgifte en instandhouding van een 
KOMO® attest-met-productcertificaat voor laagreliëfdorpels, dorpels onder (houten) 
gevelelementen, Naast de eisen die in deze BRL zijn vastgelegd stellen de certificatie-instellingen 
aanvullende eisen in de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie, zoals vastgelegd in 
hun interne certificatie-procedures.  

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

Deze beoordelingsrichtlijn en de kwaliteitsverklaringen hebben betrekking op laagreliëfdorpels, die  
onder meer kunnen worden toegepast onder kozijnen zoals bedoeld in BRL 0801. De 
laagreliëfdorpels met bijbehorende bevestigingsmateriaal zoals matjes, pluggen, schroeven etc. 
zijn materiaal onafhankelijk voor toepassing onder kozijnen al dan niet in een klimaatscheidende 
situering in vooral de (rolstoel)toegang van een woning of een (bijzondere) toegankelijkheidssector, 
primair om te voldoen aan de eisen aan de drempelhoogte in Bouwbesluit artikel 4.27 en Besluit 
bouwwerken leefomgeving artikel 4.6.1. De dorpels kunnen ook bedoeld zijn voor ander 
situeringen en toepassingen, bijvoorbeeld voor een beglaasd kozijnvlak, al dan niet naast een 
toegang (nevenlicht). In de kwaliteitsverklaring zal zo nodig het toepassingsgebied nader worden 
omschreven, inclusief eventuele beperkingen en/of toepassingsvoorwaarden. 

1.3 Geldigheid 

Deze versie van de BRL vervangt versie van d.d. 2005-05-11 inclusief het bijbehorende 
wijzigingsblad d.d. 30-08-2016. 

De KOMO® attesten-met-productcertificaat die op basis van die versie van de BRL zijn afgegeven 
verliezen in elk geval hun geldigheid op @@-@@-@@@@. 

Op basis van de hiervoor vermelde vorige versie van deze BRL mogen tot uiterlijk 3 maanden 
voordat de huidige attesten-met-productcertificaat moeten worden vervangen nieuwe certificaten 
worden afgegeven. 

De geldigheidsduur van het KOMO® attest-met-productcertificaat  is onbeperkt. De geldigheidsduur 
kan worden beperkt (beëindigd) door onder meer: 

• Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn, 

• Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen. 

1.4 Relatie met Wet- en regelgeving 

1.4.1 Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op laagreliëfdorpels waarop deze BRL betrekking op heeft is geen geharmoniseerde Europese 
norm van toepassing. 

1.4.2 Bouwbesluit 2012 / Besluit bouwwerken leefomgeving 

De laagreliëfdorpels in de toepassing als dorpels onder (houten) gevelelementen voldoen aan de in 
het attest-met-productcertificaat opgenomen eisen van het Bouwbesluit / Besluit bouwwerken 
leefomgeving, mits wordt voldaan aan de technische specificatie en toepassingsvoorwaarden en 
de vervaardiging van laag reliëfdorpels geschiedt overeenkomstig de voorschriften en/of 
verwerkingsmethoden. 
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1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen 

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsrichtlijn kan de aanvrager, in 
het kader van externe controle, rapporten van conformiteit beoordelende instellingen overleggen 
om aan te tonen dat aan de eisen van deze BRL wordt voldaan. Er zal moeten worden aangetoond 
dat de betreffende inspectie-, analyse-, test- en/of evaluatierapporten zijn opgesteld door een 
instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de betreffende accreditatienorm die van 
toepassing is, te weten: 

• NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen 

• NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor instellingen die managementsystemen certificeren 

• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 

• NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor instellingen die producten, processen en diensten certificeren 

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor 
het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) 
of een andere accreditatieinstelling die geaccepteerd is als lid van een multilaterale overeenkomst 
inzake de wederzijdse erkenning en acceptatie van accreditatie, die binnen EA, IAF en ILAC zijn 
opgesteld. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de certificatie-instelling zelf 
beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

1.6 KOMO® attest-met-productcertificaat 

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden KOMO® attesten-met-productcertificaat afgegeven. 
De uitspraken in deze attesten-met-productcertificaat zijn gebaseerd op de hoofdstukken 3, 4, 5 en 
6 van deze BRL  

Het af te geven attest-met-productcertificaat moet overeenkomen met het model attest-met-
productcertificaat zoals dat voor deze versie van de BRL op de website van KOMO® 
(www.komo.nl) wordt gepubliceerd.  

1.7 Merken en aanduidingen 

Op de laagreliëfdorpel moet het volgende worden aangebracht: 

• Het KOMO-beeldmerk/-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie 
aanduiding. 

• Naam certificaathouder  

De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt: 

  

De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt: 

KOMO® 

 

Daarnaast mag een QR-merk worden aangebracht dat verwijst naar de gegevens van het 
betreffende KOMO® attest-met-productcertificaat op de website van KOMO®.  

Na afgifte van het KOMO® attest-met-productcertificaat mag dit KOMO-beeldmerk door de 
certificaathouder ook worden gebruikt bij zijn publieke uitingen t.a.v. zijn gecertificeerde activiteiten 
zoals aangegeven in het “Reglement voor het gebruik van de KOMO-merken” zoals dat wordt 
gepubliceerd op de KOMO-website.  
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2. TERMINOLOGIE 

Zie voor een verklaring van de terminologie zoals die in deze Beoordelingsrichtlijn gebruikt wordt 
voor certificatie de begrippenlijst op de website van de Stichting KOMO® (www.komo.nl). 

 

Directe beglazing Beglazingsmethode waarbij het glas direct op de laagreliëfdorpel 
wordt geplaatst en beglaasd 

 

Indirecte beglazing Beglazingsmethode waarbij het glas in het houten kozijn wordt 
geplaatst en beglaasd en de (houten)onderdorpel wordt 
gemonteerd op een laagreliëfdorpel 

 

Laagreliëfdorpel Onderdorpel van een duurzaam materiaal voor de montage onder 
een (houten)kozijn (met neuten) waarbij de profilering zodanig is 
uitgevoerd dat aan de Bouwbesluit eisen van bereikbaarheid en 
toegankelijkheid (hoogteverschillen) kan worden voldaan.   

 

Hybride laagreliëfdorpel laagreliëfdorpel waarbij 2 verschillende materialen worden 
gebruikt. De binnenzijde van de laagreliëfdorpel (binnen de glaslijn 
of het vlak van de dichtingen) is dan uitgevoerd in hout 

 

Matje een afdichtingsmateriaal, veelal compriband, tussen de houten 
stijlen en de neut van een houten deur- of raamkozijn  

 

Neut het onderste gedeelte van de stijlen van een houten deur- of 
raamkozijn, die in ander materiaal dan hout wordt uitgevoerd.  
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3. EISEN AAN HET ONTWERP EN DE TE VERWERKEN PRODUCTEN EN/OF MATERIALEN 

In dit hoofdstuk zijn opgenomen de eisen te stellen aan het ontwerp (of type), alsmede aan de 
eigenschappen van de daarin toegepaste grondstoffen, materialen en producten, alsmede de eisen 
te stellen aan de wijze waarop deze worden samengevoegd tot het product waarvan de prestaties in 
de toepassing in het kader van deze BRL worden geattesteerd. 

3.1 Ontwerp  

De certificaathouder draag zorg voor een eenduidige beschrijving van alle relevante 
ontwerpgegevens van de laagreliëfdorpel waartoe behoren: 

 samenstellende grondstoffen, materialen en producten 

 productieproces / realisatieproces.   
Elke voorgenomen wijziging in voornoemde parameters wordt gemeld aan de certificatie-instelling. 
Deze beoordeelt of de wijziging de geattesteerde prestatie(s) kan beïnvloeden, waarmee 
herbeoordeling van de betreffende prestatie(s) is vereist. 

3.1.1 Neuthoogte 

Ten behoeve van de aansluiting met de stijlen dient de dorpel te zijn voorzien van neuten met een 
hoogte die geschikt is voor de toepassingen overeenkomstig tabel 1. Kortere afstanden zijn 
toegestaan mits is aangetoond dat lagere of ontbrekende neuten verantwoord zijn in het kader van 
de duurzaamheid. In dat geval dienen de aanvullende voorwaarde voor de 
duurzaamheidsbeproeving te worden gehanteerd zoals vermeld in paragraaf 5.2 van deze BRL. 

 

Tabel 1: Afstand tot waterdragend vlak (o.a. maaiveld) 

Duurzaamheidsklasse kozijnhout volgens  

NEN-EN 350 

Dorpels Stijlen1 

1 en 2 en oregon pine ≥ 50 mm ≥ 50 mm 

3 en 4 ≥ 300 mm ≥ 50 mm 
1 De voorgeschreven afstand betreft de kopse vlakken van houten kozijnstijlen buiten het vlak van 
de dichtingen. 

 

Opmerking: 

Binnen de glaslijn of het vlak van de dichtingen geldt voor het kozijnhout ten minste 
duurzaamheidsklasse 2 conform NEN-EN 350, onafhankelijk van de afstand tot het waterdragend 
vlak aan de buitenzijde van het kozijn. Hiermee is de toepassing van een hybride laagreliëfdorpel 
mogelijk. 

3.1.2 Profilering van de laagreliëfdorpel en neuten 

De profilering die van invloed zijn op de prestaties van de gevelelementen dienen door te lopen. De 
maximaal toelaatbare maatafwijking van de profilering is niet meer dan +/- 0,5 mm ten opzichte van 
de nominale maat.  

 

Opmerking: 

De doorsnede van de dorpel mag breder zijn dan het kozijn, onder handhaving van de prestatie-
eisen van deze BRL, mits de oplossing geschikt is voor transportvoorzieningen, zodat onder andere 
het extra gewicht van de laagreliëfdorpel niet ten laste van de standaard verbinding komt. 

3.1.3 Aansluiting van de neut 

Aan de aansluiting van de neut op houten kozijnstijlen worden de volgende eisen gesteld: 

• de aansluiting dient rondom te zijn voorzien van een duurzaam flexibele waterafstotende 
dichting. Dit geldt ook voor de ontmoeting met de spouwlat, tenzij de aard van deze 
ontmoeting en de bouwkundige aansluiting dit overbodig maken; 

• nabij de onderzijde van de stijlen mag rondom, ook na veroudering, geen rand of kraag 
ontstaan waar zich water kan ophouden of waardoor de dichting van het draaiend deel 
onvoldoende aansluit. De ongelijkheid mag ten hoogste 0,2 mm bedragen;   

• de neut of dorpel mag geen deuvelgaten of putjes hebben waarin na montage, gedurende 
de opslag, de bouwfase of gebruiksfase water kan blijven staan;  
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• het kops hout van de kozijnstijlen in aansluiting op de neut dient duurzaam te zijn afgedicht 
met een middel dat voldoet aan de eisen van SKH Publicatie 04-01 (afdichtmiddelen vermeld 
in SKH-publicatie 07-01 voldoen hieraan); 

• de maximaal toelaatbare maatafwijking tussen de neuten (dagmaat) is niet meer dan +/-1 
mm vermeerderd met 0,5 mm/m1 ten opzichte van de nominale maat. 

3.1.4 Varianten laagreliëfdorpels 

Aangegeven moet worden of de laagreliëfdorpels geschikt zijn voor diverse houtmaten (90 mm, 102 
mm, 114 mm, 139 mm), profileringen (binnensponningen, buitensponningen, spouwlatten, hogere 
sponningen t.b.v. grote of brandwerende glasvakken), bewegingsrichtingen (ook draaival- en 
schuifdeuren) en deurmaten (38 mm, 54 mm en 67 mm). 

3.2 Grondstoffen, producten en/of materialen  

Grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) die bij de productie worden 
verwerkt/toegepast en waarvoor een geldige (N)EN-norm dan wel een geldige beoordelingsrichtlijn 
(BRL) bestaat moeten voldoen aan de daarin gestelde eisen, nadat is vastgesteld dat de 
toepassing overeenkomstig die norm of die beoordelingsrichtlijn (BRL) is.  

Indien grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) waarvoor een geldige 
beoordelingsrichtlijn (BRL) bestaat onder (attest-met-)productcertificaat op basis van die geldige 
beoordelingsrichtlijn worden geleverd, mag de certificaathouder ervan uit gaan dat aan deze eisen 
wordt voldaan. 

3.2.1 Materiaal voor de laagreliëfdorpel en neuten 

Het materiaal waarvan de laagreliëfdorpel en de neuten zijn vervaardigd dient voldoende duurzaam 
te zijn wat betekend dat het materiaal in contact met de grond niet als gevolg van (biologische) 
aantasting en/of corrosie zodanig degradeert dat de functionaliteit van de laagreliëfdorpel negatief 
wordt beïnvloed. In de praktijk betekend dit dat de laagreliëfdorpel dient te worden vervaardigd van 
(vezelversterkt)kunststof, aluminium, natuursteen, (steen/hout)composiet  of gelijkwaardig. 

3.3 Verwerkingsvoorschriften  

De toe te passen grondstoffen, materialen en halfproducten moeten worden verwerkt 
overeenkomstig de bijbehorende verwerkingsvoorschriften en/of toepassingsvoorwaarden 

3.4 Productie-/realisatieproces 

Het productieproces middels welke het product (conform ontwerp, type) tot stand komt, is door de 
producent beschreven en vastgelegd. Dit leidt tot een eenduidige weergave en beschrijving van 
ondermeer de toegepaste productietechnieken, doserings- en mengtechnieken, 
verbindingstechnieken, procesparameters, alsmede van de ingezette procesautomatisering, zodanig 
dat hiermee het proces van totstandkoming van het product op eenduidige wijze wordt gedefinieerd.  

3.5 Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

De certificatie instelling beoordeeld of: 

• Het ontwerp/type en het productie-/realisatieproces voldoet aan vastgelegde 
uitgangspunten.  

• De toegepaste grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) voldoen aan 
de eisen van de betreffende beoordelingsrichtlijn en worden toegepast volgens de 
voorgeschreven voorwaarden en verwerkingsvoorschriften. 
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4. EISEN TE STELLEN AAN DE PRESTATIES IN DE TOEPASSING 

In dit hoofdstuk zijn opgenomen de eisen ten aanzien van de prestatie van het product in de 
toepassing, waaraan moet worden voldaan, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat 
aan deze eisen wordt voldaan. 

4.1 Eisen op grond van Bouwbesluit 2012 

4.1.1 Overzicht met eisen vanuit Bouwbesluit 2012 

In de onderstaande tabel zijn de eisen vanuit Bouwbesluit 2012 (BB) opgenomen die aan de 
laagreliëfdorpels toegepast in een kozijn worden gesteld en waaraan het kozijn waarin het product 
wordt toegepast moet voldoen. 

 

Bouwbesluit     

Afdeling  Omschrijving  Artikel Leden Bepalings- methode Verdere 
verwijzing 

2.9 Beperking van het ontwikkelen 
van brand en rook (facultatief 

voor 2.67 en 2.68) 

2.67 

2.68 

2.70 

1-2 

5 

1-2 

NEN-EN 13501-1 

 
 

NEN-EN 14351-2 

2.10 Beperking van uitbreiding van 
brand 

 

2.84 1-8/11 NEN 6068 

 

NEN 6069 

NEN-EN 16034 

NEN-EN 1634-1 

NEN-EN 15269-1 

NEN-EN 15269-3 

2.11 Verdere beperking van 
uitbreiding van brand en 

beperking van verspreiding 
van rook 

 

2.94 

2.94a 

2.94b 

1-2 

1-4 

1-4 

NEN 6068 

NEN 6075 
 

NEN 6069 

NEN-EN 16034 

NEN-EN 1634-1 

NEN-EN 15269-1 

NEN-EN 15269-3 

2.12 Vluchtroutes 

 

2.107a 1-5 NEN 6075  

2.15 Inbraakwerendheid 

 

2.130  NEN 5087 

NEN 5096 

 

3.5 Wering van vocht 3.21 1 NEN 2778 NEN-EN 14351-1 

NEN-EN 1027 

NEN-EN 12208 

4.4 Bereikbaarheid en 
toegankelijkheid, nieuwbouw 

4.27 1-4   

5.1 Energiezuinigheid 5.3 
5.4 

 

9 

1-2 

NTA 8800 

NEN 2686 
NEN-EN 14351-1 

NEN-EN 1026 

NEN-EN 12207 

 

Opmerkingen 

• In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” aangegeven. 
Laagreliëfdorpels met een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat 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. 

• Het voldoen aan de eisen die op grond van Bouwbesluit 2012 worden gesteld aan de 
prestatie van het product in de toepassing, wordt mede bepaald door de toepassing van 
bijvoorbeeld houten gevelelementen volgens BRL 0801 en houten buiten deuren volgens 
BRL 0803. 

 

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 
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4.1.2 Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67 (facultatief) 

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67 leden 1-2. 

 
Grenswaarde 

De laagreliëfdorpels opgenomen in een kozijn behoren ten minste tot brandklasse D en rookklasse 
s2. 

 
Opmerking:  
In een (extra) beschermde vluchtroute dient, afhankelijk van de gebruiksfunctie, de 
laagreliëfdorpels opgenomen in een kozijn ten minste te voldoen aan  brandklasse B en rookklasse 
s2. Laagreliëfdorpels opgenomen in een kozijn toegepast in een  lichte industriefunctie voor 
bedrijfsmatig houden van dieren en/of een tunnel/tunnenvormig bouwwerk voor verkeer dienen ten 
minste te voldoen aan  brandklasse B en rookklasse s2. 
 

Bepalingsmethode 

De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  

 

Toelichting bepalingsmethode: 

Een gelijkwaardige bepalingsmethode is de bepaling volgens bijlage F van NEN-EN 14351-2 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brand- en rookklasse van 
de laagreliëfdorpels opgenomen in een kozijn in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 

 
KOMO® attest-met productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat kan de brandklasse en rookklasse vermelden van de 
laagreliëfdorpel en voor welke gebruiksfuncties de laagreliëfdorpel geschikt is. 

 

4.1.3 Buitenoppervlak; BB-artikel 2.68 (facultatief) 

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.68, lid 5. 

 
Grenswaarde 

De laagreliëfdorpel opgenomen in een kozijn behoort tot ten minste brandklasse D.  

 
Bepalingsmethode 

De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  

 

Toelichting bepalingsmethode: 

Een gelijkwaardige bepalingsmethode is de bepaling volgens bijlage F van NEN-EN 14351-2 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brandklasse van de 
laagreliëfdorpel opgenomen in een kozijn in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 

 
KOMO® attest-met productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat kan vermelden dat aan de eisen voor de brandklasse 
wordt voldaan. 
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4.1.4 Vrijgesteld; BB-artikel 2.70 

Delen van de totale oppervlakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte zijn 
overeenkomstig BB-art. 2,70, leden 1-2 vrijgesteld van de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-
art. 2.67 en 2.68. 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 voor wat betreft de rookklasse s2 niet van toepassing.  

 
Grenswaarde 

Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte is vrijgesteld. Ten hoogste 10% van de totale 
binnenoppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen 
beschermde vluchtroute voert, is voor wat betreft de rookklasse s2 vrijgesteld.  

 

Bepalingsmethode 

Beoordeelt dient te worden of van de volledige laagreliëfdorpels of onderdelen ervan de 
brandklasse/rookklasse niet is vastgesteld en/of niet voldoet aan de eisen volgens de BB-art. 2.67 
en 2.68.  

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of van de volledige laagreliëfdorpels of onderdelen ervan niet 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen zoals omschreven in BB-artikel 2.67 en 2.68 
en daarmee in de toepassing onder de vrijstelling dient te vallen zoals omschreven in de 
grenswaarden. 
 
Opmerking:  
Indien de volledige laagreliëfdorpel of onderdelen ervan niet voldoet aan de eisen zal het KOMO 
attest-met-productcertificaat vermelden dat de afnemer dient te beoordelen of met de toepassing 
van de laagreliëfdorpel het maximaal vrijgestelde oppervlak van constructie onderdelen die niet 
voldoen aan de eisen met betrekking tot brand en/of rook niet wordt overschreden. 

 
KOMO® attest-met productcertificaat  

Het KOMO® attest-met productcertificaat vermeldt welke delen van de laagreliëfdorpel zijn 
vrijgesteld en vermeldt de voorwaarden dat bij toepassing van een laagreliëfdorpel als onderdeel 
van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak er beoordeeld dient te worden of 
het maximaal vrijgestelde oppervlak van constructie onderdelen die niet voldoen aan de eisen met 
betrekking tot brand en/of rook niet wordt overschreden. 

 

BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BB-AFD. 2.10  

 

4.1.5 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BB-artikel 2.84 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.84, leden 1-8/11. 

 

Opmerking: 

Deze weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) is een prestatie eis op ruimte 
niveau en wordt mede bepaald uit de brandwerendheid van de verschillende constructieonderdelen 
in een branduitbreidingstraject in de richting van de uitbreiding. Voor een laagreliëfdorpel als 
onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak wordt de weerstand 
uitgedrukt in EI1, EI2 of EW of E overeenkomstig NEN-EN 13501-2. Het gaat er met name om 
wanneer sprake is van een opening waardoor vlammen komen en de temperatuur van het niet 
bevlamde oppervlak te hoog wordt dan wel straling naar buiten treed c.q. de ontvangende straling 
> 15 kW/m2 is. 
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Grenswaarde 

De grenswaarde voor de bijdrage van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin 
opgenomen een deur, raam of glasvak aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
(WBDBO) wordt voor een laagreliëfdorpel bepaald door de brandwerendheid van die deur-
/kozijnconstructie. 

De brandwerendheid van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen 
een deur, raam of glasvak, niet dragend, wordt beoordeeld op ten minste de criteria vlamdichtheid 
(E) en warmtestraling (W). 

Conform het Bouwbesluit moet overeenkomstig NEN 6069 moet in de meest voorkomende 
gevallen aan de volgende eisen worden voldaan: 

• Scheiding tussen 2 brandcompartimenten: Ten minste EW 60 voor deur, raam of 
glasvak incl. kozijn en zij/bovenlicht 

• Scheiding tussen een brandcompartiment een besloten ruimte met een extra 
beschermde vluchtroute: Ten minste EW 30 voor deur, raam of glasvak incl. 
kozijn en zij/bovenlicht 

• Bij ruimten in woongebouwen met een permanente vuurbelasting <500MJ/m² of 
bij woongebouwen met een vloerhoogte van maximaal 7m kan worden volstaan 
met EW 30 

• Bij niet woongebouw zijnde besloten ruimtes op het zelfde perceel en een het 
gebouw geen vloer met gebruiksruimten bezit hoger dan 5m² kan worden volstaan 
met EW 30 

• Uit de berekening van de brandoverslag tussen twee brandcompartimenten kan 
volgen dat de EW tenminste 30 minuten dient te bedragen (afhankelijk van o.a. de 
afstand tussen de twee brandcompartimenten) 

Opmerking: 

Het KOMO attest-met-productcertificaat verklaart de brandwerendheid van de laagreliëfdorpel 
opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak . De project specifieke 
geschiktheid van de laagreliëfdorpel opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, 
raam of glasvak  zal altijd projectmatig getoetst dienen te worden. 

 

Bepalingsmethode 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN 6068.  

 

Om vast te stellen of aan de eis op ruimte niveau voldaan dient volgens NEN-EN 16034 de 
brandwerendheid van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen 
een deur, raam of glasvak bepaald te worden volgens NEN-EN 1634-1 waarbij de 
toepassingsmogelijkheden uitgebreid kunnen worden volgens NEN-EN 15269-1 en -3 (EXAP; 
extended application). De brandwerendheid van de laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn 
met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak kan worden gebruikt om te beoordelen of aan de 
WBDBO eisen volgens het Bouwbesluit wordt voldaan. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brandwerendheid 
(inclusief bijbehorende aansluitdetails) van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met 
daarin opgenomen een deur, raam of glasvak in een kozijn in de toepassing voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor 
deze toepassingen. 

 

KOMO® attest-met productcertificaat 

In het KOMO® attest-met productcertificaat wordt van de laagreliëfdorpels aangegeven of de 
brandwerendheid  al dan niet is bepaald. Van laagreliëfdorpels met brandwerende eigenschappen 
opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak wordt de 
brandwerendheid aangeven (van binnen naar buiten en van buiten naar binnen)  en welke 
voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 
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VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN 
VERSPREIDING VAN ROOK; BB-AFD. 2.11  

 

4.1.6 Weerstand tegen branddoorslag, brandoverslag en rookdoorgang; BB-artikel 2.94 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.94, leden 1-2. 

 
Opmerking: 
Deze weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) is een prestatie eis op ruimte 
niveau en wordt mede bepaald uit de brandwerendheid van de verschillende constructieonderdelen 
in een branduitbreidingstraject in de richting van de uitbreiding. Voor een laagreliëfdorpel als 
onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak wordt de weerstand 
uitgedrukt in EI1, EI2 of EW of E overeenkomstig NEN-EN 13501-2. Het gaat er met name om 
wanneer sprake is van een opening waardoor vlammen komen en de temperatuur van het niet 
bevlamde oppervlak te hoog wordt dan wel straling naar buiten treed c.q. de ontvangende straling 
> 15 kW/m2 is. 

 
Grenswaarde 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een subbrandcompartiment of een 
beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment waarin een 
(beschermd) subbrandcompartiment als bedoeld in BB-art. 2.93 ligt, bedraagt ten minste 20 
respectievelijk 30 minuten.  

 

Opmerking: 

Het KOMO attest-met-productcertificaat verklaart de brandwerendheid van de laagreliëfdorpel 
opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak . De project specifieke 
geschiktheid van de laagreliëfdorpel opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, 
raam of glasvak  zal altijd projectmatig getoetst dienen te worden. 

 
Bepalingsmethode 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN 6068.  
 
Om vast te stellen of aan de eis op ruimte niveau voldaan dient volgens NEN-EN 16034 de 
brandwerendheid van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen 
een deur, raam of glasvak bepaald te worden volgens NEN-EN 1634-1 waarbij de 
toepassingsmogelijkheden uitgebreid kunnen worden volgens NEN-EN 15269-1 en -3 (EXAP; 
extended application). De brandwerendheid van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn 
met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak kan worden gebruikt om te beoordelen of aan de 
WBDBO eisen volgens het Bouwbesluit wordt voldaan. 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brandwerendheid 
(inclusief bijbehorende aansluitdetails) van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met 
daarin opgenomen een deur, raam of glasvak in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 

 
KOMO® attest-met productcertificaat 

In het KOMO® attest-met productcertificaat wordt van de laagreliëfdorpels aangegeven of de 
brandwerendheid  al dan niet is bepaald. Van laagreliëfdorpels met brandwerende eigenschappen 
opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak wordt de 
brandwerendheid aangeven (van binnen naar buiten en van buiten naar binnen)  en welke 
voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 
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4.1.7 Weerstand tegen rookdoorgang: subbrandcompartiment BB-artikel 2.94a  

De weerstand tegen rookdoorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-
art. 2.94a, leden 1-4. 

 
Grenswaarde 

De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een ander 
subbrandcompartiment is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte 
waardoor een beschermde vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een beschermd 
subbrandcompartiment, gelegen in een ander subbrandcompartiment, is R200 bepaald volgens 
NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte 
waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 

 
Bepalingsmethode 

De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de weerstand tegen 
rookdoorgang (inclusief bijbehorende aansluitdetails) van een laagreliëfdorpel als onderdeel van 
een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak in de toepassing voldoen aan de in 
het Bouwbesluit genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen 
voor deze toepassingen. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat  

In het KOMO® attest-met productcertificaat wordt van de laagreliëfdorpels aangegeven of de 
rookwerende eigenschappen  al dan niet zijn bepaald. Van laagreliëfdorpels opgenomen in een 
kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak worden de rookwerende eigenschappen 
aangeven en welke voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 

4.1.8 Weerstand tegen rookdoorgang: beschermd subbrandcompartiment, BB-artikel 2.94b  

De weerstand tegen rookdoorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-
art. 2.94b, leden 1-4. 

 
Grenswaarde 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een ander 
beschermd subbrandcompartiment is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
subbrandcompartiment is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
subbrandcompartiment is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een besloten 
ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens 
NEN 6075. 

 
Bepalingsmethode 

De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de weerstand tegen 
rookdoorgang (inclusief bijbehorende aansluitdetails) van een laagreliëfdorpel als onderdeel van 
een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak in de toepassing voldoen aan de in 
het Bouwbesluit genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen 
voor deze toepassingen. 
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KOMO® attest-met-productcertificaat  

In het KOMO® attest-met productcertificaat wordt van de laagreliëfdorpels aangegeven of de 
rookwerende eigenschappen  al dan niet zijn bepaald. Van laagreliëfdorpels opgenomen in een 
kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak worden de rookwerende eigenschappen 
aangeven en welke voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 

 

VLUCHTROUTES; BB-AFD. 2.12 

4.1.9 Inrichting vluchtroute: weerstand tegen rookdoorgang; BB-artikel 2.107a  

De weerstand tegen rookdoorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-
art. 2.107a, leden 1-5. 

 
Grenswaarde 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute 
voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een beschermde 
vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute 
voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een 
beschermde of extra beschermde vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitend besloten trappenhuis waardoor een 
extra beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang tussen de twee ruimten, bedoeld in BB-artikel 2.106, eerste lid, 
is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
 
Bepalingsmethode 

De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de weerstand tegen 
rookdoorgang (inclusief bijbehorende aansluitdetails) van een laagreliëfdorpel als onderdeel van 
een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak in de toepassing voldoen aan de in 
het Bouwbesluit genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen 
voor deze toepassingen. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat  

In het KOMO® attest-met productcertificaat wordt van de laagreliëfdorpels aangegeven of de 
rookwerende eigenschappen  al dan niet zijn bepaald. Van laagreliëfdorpels opgenomen in een 
kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak worden de rookwerende eigenschappen 
aangeven en welke voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 

 

INBRAAKWERENDHEID; BB-AFD. 2.15  

 

4.1.10 Reikwijdte; BB-artikel 2.130  

Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, toegepast in 
woningen en in woongebouwen, die bereikbaar zijn voor inbraak moeten voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.130. 

 
Grenswaarde 

De volgens NEN 5087 bereikbare kozijnen met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak 
voorzien van een laagreliëfdorpel toegepast in woningen en in woongebouwen moeten voldoen 
aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096. 
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Bepalingsmethode 

Bij toepassing van laagreliëfdorpels in kozijnen met weerstandsklasse 2 (of hoger) waarbij 
sluitpunten zich in of op de laagreliëfdorpel bevinden dient op basis van gelijkwaardigheid de 
bevestiging van de sluitpunten te worden vergeleken met de bevestiging in een vurenhouten 
onderdorpel (als onderdeel van een vurenhouten kozijn) waarvan is aangetoond dat wordt voldaan 
aan ten minste weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096*.  

Om deze gelijkwaardigheid vast te stellen dient de gemiddelde trekbelasting loodrecht op de dorpel 
(evenwijdig aan de draairichting van de ramen/deuren) van sluitwerk dat is gemonteerd in/op de 
laagreliëfdorpel te worden vergeleken met sluitwerk dat is gemonteerd in/op een vurenhouten 
dorpel. Hiervoor dient representatief sluitwerk in de dorpels voor binnen- en buitendraaiende 
elementen te worden toegepast zoals aangegeven in SKH Publicatie 98-08. 

Voor het onderzoek dienen 5 laag-reliëfdorpels en 5 vurenhouten onderdorpels met minimale 
dorpelafmeting en een lengte van minimaal 500 mm en voorzien van sponningen te worden getest. 
De bevestiging van de sluitpunten in/op de laagreliëfdorpel volgens opgave van de 
certificaathouder en de bevestiging van de sluitpunten in/op de vurenhouten onderdorpels conform 
SKH publicatie 98-08. 
* De laagreliëfdorpel wordt ook gelijkwaardig aan vuren beschouwd indien de gemiddelde 
trekbelasting van de sluitpunten loodrecht op de dorpel ten minste 5500 N bedraagt.  

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de geschiktheid van de 
laagreliëfdorpel als onderdeel van inbraakwerende kozijn met daarin opgenomen een deur, raam 
of glasvak en of daarmee in de toepassing wordt voldaan aan de in  het Bouwbesluit gestelde 
eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 

 
KOMO® attest-met productcertificaat 

In het KOMO® attest-met productcertificaat wordt van de laagreliëfdorpels aangegeven of de 
inbraakwerende eigenschappen al dan niet zijn bepaald. Van laagreliëfdorpels opgenomen in een 
kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak worden de inbraakwerende 
eigenschappen aangeven en welke voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 

 

WERING VAN VOCHT; BB-AFD. 3.5  

 

4.1.11 Wering van vocht van buiten; BB-artikel 3.21 

Uitwendige scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 3.21, lid 1.  
 
Grenswaarde 

Laagreliëfdorpels opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak van 
een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte moeten waterdicht zijn.  

 

Opmerking: 

Indien de laagreliëfdorpel ook de mogelijkheid biedt om toe te passen in een indirect 
beglazingssysteem dient van het indirect beglazingsoplossing de waterdichtheid te zijn 
aangetoond. 

 
Bepalingsmethode 
De waterdichtheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778. Voor een laagreliëfdorpel als 
onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak dient op basis van 
gelijkwaardigheid  volgens NEN-EN 14351-1 de waterdichtheid te worden bepaald overeenkomstig 
NEN-EN 1027. De resultaten van de bepaling moeten volgens NEN-EN 14351-1 worden uitgedrukt 
overeenkomstig NEN-EN 12208. Het resultaat hiervan moet voor de optredende stuwdruk zoals 
vermeld in tabel 2 van NEN 2778 worden vertaald naar de verschillende toepassingen. 

 
  



 

BRL 0813 Laagreliëfdorpels onder (houten) gevelelementen concept 23-11-2021 

pag. 18 van 48 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt of de prestaties van toepassingsvoorbeelden van een 
laagreliëfdorpel (eventueel met de mogelijkheid van een indirect beglazingssysteem) als onderdeel 
van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak met betrekking tot de 
waterdichtheid, in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen en of deze 
waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 

 
KOMO® attest-met productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat geeft toepassingsvoorwaarden op basis waarvan de 
laagreliëfdorpel (eventueel met de mogelijkheid van een indirect beglazingssysteem) opgenomen 
in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak voldoen . 

 

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID; BB-AFD. 4.4  

 

4.1.12 Hoogteverschillen; BB-artikel 4.27 

Een vrije doorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 4.22,  
lid 1 t/m 4. 

 

Grenswaarde 

Bij de toegang tot een woonfunctie is het hoogteverschil tussen een vloer en het aansluitende 
terrein ten hoogste 0,02 m. 

 

Toelichting grenswaarden: 

• Hierbij rekening houdend met de bovenzijde van de vloerafwerking.  

 

Bepalingsmethode 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven drempelhoogte, inclusief een eventuele slijtstrip, niet meer 
dan 0,02 meter is. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling neemt de toepassingsvoorwaarden voor de laagreliëfdorpel opgenomen in 
een kozijn, met betrekking tot het hoogteverschil, op in het KOMO® attest-met-productcertificaat 
om te kunnen voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 

 

KOMO® attest-met productcertificaat 

Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt de toepassingsvoorwaarden voor de 
laagreliëfdorpel opgenomen in een kozijn om met betrekking tot het hoogteverschil te voldoen aan 
de in het Bouwbesluit. 

 

ENERGIEZUINIGHEID; BB-AFD. 5.1  

 

4.1.13 Thermische isolatie; BB-artikel 5.3 

De warmtedoorgangscoëfficiënt van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin 
opgenomen een deur, raam of glasvak moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 5.3, lid 9. 

 
Grenswaarde 

Om de  warmtedoorgangscoëfficiënt (Uw-waarde) van kozijn te bepalen dient de Uframe-waarde van 
een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn te zijn bepaald overeenkomstig NTA 8800, en 
aan de afnemer kenbaar gemaakt te worden.   
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Bepalingsmethode 

De warmtedoorgangscoëfficiënt van de laagreliëfdorpel wordt bepaald overeenkomstig NTA 8800. 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt of de bepaling van de prestaties met betrekking tot de 
warmtedoorgangscoëfficiënt van een laagreliëfdorpel voldoet aan de eisen.  

 
KOMO® attest-met productcertificaat 

Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt de warmtedoorgangscoëfficiënt (Uframe-waarde) 
van een laagreliëfdorpel  

4.1.14 Luchtvolumestroom; BB-artikel 5.4 

De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsruimten, toilet- en badruimten moet voldoen aan 
de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 5.4, leden 1-2. 

 
Grenswaarde 

De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een 
gebruiksfunctie (gebouwniveau) is niet groter dan 0,2 m3/s.  

Om aan de eis op gebouwniveau te kunnen voldoen is de luchtvolumestroom van een 
laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak 
maximaal 0,03 dm³/s.m¹ bij 1.Pa (c-waarde)* 

Aan laagreliëfdorpels die worden toegepast in kozijnen bedoeld voor een toepassing als 
nevenfunctie van een woonfunctie, dat wil zeggen als een ten dienste van de woonfunctie staande 
“overige gebruiksfunctie” (zoals bergingen), worden geen eisen gesteld aan de luchtvolumestroom. 

*Opmerking: dit komt overeen met ten minste klasse 3 volgens NEN-EN 12207 

 

Bepalingsmethode 

De luchtvolumestroom op gebouwniveau wordt bepaald overeenkomstig NEN 2686. 
Voor een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of 
glasvak dient op basis van gelijkwaardigheid  volgens NEN-EN 14351-1 de luchtdoorlatendheid 
van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of 
glasvak te worden bepaald door beproeving overeenkomstig NEN-EN 1026. De beproeving dient 
te worden uitgevoerd zoals de laagreliëfdorpel ook daadwerkelijk wordt toegepast (zonder 
bijvoorbeeld het afplakken van ontluchtingsgaten die in de laagreliëfdorpel aanwezig zijn). Volgens 
NEN-EN 14351-1 moet het resultaat worden weergegeven volgens de bepalingen in NEN-EN 
12207. Het resultaat moet worden vertaald naar de prestaties volgens NEN 2686. Op basis van 
deze resultaten kan een inschatting worden gemaakt of het aannemelijk is dat de ten hoogste 
toegestane luchtdoorlatendheid (of de in de energie-prestatieberekening op te geven waarde) niet 
wordt overschreden. 
 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de luchtvolumestroom van 
een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of 
glasvak bepaald overeenkomstig NEN-EN 1026 voldoet aan de eisen en of deze waarde is 
bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat geeft toepassingsvoorwaarden op basis waarvan de 
laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak 
voldoen. 
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4.2 Eisen op grond van Besluit bouwwerken leefomgeving  

4.2.1 Overzicht met eisen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving 

In de onderstaande tabel zijn de eisen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving opgenomen die 
aan de laagreliëfdorpels toegepast in een kozijn worden gesteld en waaraan het bouwdeel waarin 
het product wordt toegepast moet voldoen. 

 

Besluit bouwwerken 
leefomgeving 

    

Par.  Omschrijving  Artikel Leden Bepalingsmethode Verdere 
verwijzing 

4.2.7 Beperking van het 
ontwikkelen van brand 
en rook 

4.43f) 

4.44f) 

4.46 

1-2 

5 

1-2 

NEN-EN 13501-1 

 
 

 

4.2.8 Beperking van 
uitbreiding van brand  

4.53 

4.54 

1-
7/10 

1 

NEN 6068 

NEN 6090 

NEN 6069 

NEN-EN 16034 

NEN-EN 1634-1 

NEN-EN 15269-1 

NEN-EN 15269-3 

4.2.9 Verdere beperking van 
uitbreiding van brand 
en beperking van 
verspreiding van rook 

4.60 

4.61 

4.62 

4.74 

1-2 

1-4 

1-4 

1-5 

NEN 6068 

NEN 6075 

 

NEN 6069 

NEN-EN 16034 

NEN-EN 1634-1 

NEN-EN 15269-1 

NEN-EN 15269-3 

4.2.16 Inbraakwerendheid  4.100  NEN 5087  

NEN 5096 

NEN-EN 1627 

NEN-EN 1628 

NEN-EN 1629 

NEN-EN 1630 

NEN-EN 14351-1 

4.3.5 Wering van vocht  4.118 1 NEN 2778  NEN-EN 14351-1 

NEN-EN 1027 

NEN-EN 12208 

4.4.1 Energiezuinigheid  4.153 

4.154 

1-2 

1-2 

NTA 8800 

NEN 2686 

NEN-EN 14351-1 

NEN-EN 1026 

NEN-EN 12207 

4.6.1 Bereikbaarheid, 
algemeen  

4.182 1-3, 5   

f) = facultatief 

 

Opmerkingen 

• In bovenstaande aansluittabel zijn de Besluit bouwwerken leefomgeving eisen voor “nieuwbouw” 
aangegeven. Laagreliëfdorpels met een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat 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. 

• Het voldoen aan de eisen die op grond van Besluit bouwwerken leefomgeving worden gesteld aan de 
prestatie van het product in de toepassing, wordt mede bepaald door de toepassing van de houten 
gevelelementen volgens BRL 0801. 

 

VEILIGHEID; Bbl-afd. 4.2  
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4.2.2 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook, Bbl-par. 4.2.7; Prestatie-eisen, Bbl-
artikelen 4.43, 4.44 en 4.46 

Een bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen 

 

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.43, lid 1-2. 

 
Grenswaarde 

Laagreliëfdorpels behoren ten minste tot brandklasse D en rookklasse s2. 

 
Opmerking:  
In een (extra) beschermde vluchtroute dient, afhankelijk van de gebruiksfunctie, de laagreliëfdorpel 
opgenomen in een kozijn ten minste te voldoen aan  brandklasse B en rookklasse s2. 
Laafreliefdorpels opgenomen in een kozijn toegepast in een  lichte industriefunctie voor 
bedrijfsmatig houden van dieren en/of een tunnel/tunnenvormig bouwwerk voor verkeer dienen ten 
minste te voldoen aan  brandklasse B en rookklasse s2. 

 
Bepalingsmethode 

De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  

 

Toelichting bepalingsmethode: 

Een gelijkwaardige bepalingsmethode is de bepaling volgens bijlage F van NEN-EN 14351-2 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brand- en rookklasse van 
de laagreliëfdorpels in de toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)  
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 

 
KOMO® attest-met productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat kan de brandklasse en rookklasse van de laagreliëfdorpel 
vermelden en voor welke gebruiksfuncties de laagreliëfdorpel geschikt is. 

 

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.44, lid 5. 

 
Grenswaarde 

De laagreliëfdorpel behoort tot ten minste brandklasse D.  

 

Bepalingsmethode 

De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  

 

Toelichting bepalingsmethode: 

Een gelijkwaardige bepalingsmethode is de bepaling volgens bijlage F van NEN-EN 14351-2 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brandklasse van de van 
de laagreliëfdorpels in de toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 
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KOMO® attest-met productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat kan vermelden dat aan de eisen voor de brandklasse 
wordt voldaan. 

 

Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke 
ruimte waarvoor volgens de Bbl-art. 4.43 en 4.44 een eis geldt, is die eis niet van toepassing. Op 
ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke 
ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert, is de in Bbl-art. 4.43 bedoelde eis aan de 
rookklasse niet van toepassing.  

 
Grenswaarde 

Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte is vrijgesteld. Ten hoogste 10% van de totale 
binnenoppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen 
beschermde vluchtroute voert, is voor wat betreft de rookklasse s2 vrijgesteld.  

 

Bepalingsmethode 

Beoordeelt dient te worden van welke delen van de laagreliëfdorpel de brandklasse/rookklasse niet 
is vastgesteld en/of niet voldoet aan de eisen volgens de Bbl-art. 4.43 en 4.44.  

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt welke delen van de laagreliëfdorpel niet voldoen aan de in het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)  genoemde eisen zoals omschreven in Bbl-art. 4.43 en 
4.44 en daarmee in de toepassing onder de vrijstelling dient te vallen zoals omschreven in de 
grenswaarden. 

 
Opmerking:  

Indien de volledige laagreliëfdorpel of onderdelen ervan niet voldoet aan de eisen zal het KOMO 
attest-met-productcertificaat vermelden dat de afnemer dient te beoordelen of met de toepassing 
van de laagreliëfdorpel het maximaal vrijgestelde oppervlak van constructie onderdelen die niet 
voldoen aan de eisen met betrekking tot brand en/of rook niet wordt overschreden. 

 
KOMO® attest-met productcertificaat  

Het KOMO® attest-met productcertificaat vermeldt welke delen van de laagreliëfdorpel zijn 
vrijgesteld en vermeldt de voorwaarden dat bij toepassing van de laagreliëfdorpels als onderdeel 
van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak er beoordeeld dient te worden of 
het maximaal vrijgestelde oppervlak van constructie onderdelen die niet voldoen aan de eisen met 
betrekking tot brand en/of rook niet wordt overschreden. 

 

4.2.3 Beperking van uitbreiding van brand, Bbl-par. 4.2.8; Prestatie-eisen, Bbl-artikelen 4.53 en 
4.54 

Een bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand: 
a. naar bouwwerken op andere percelen beperkt blijft; en 
b. geen gevaar oplevert voor het vluchten of hulpverlening bij brand. 

 

 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.53, leden 1-7/10 en Bbl-art. 4.54, lid 1. 

 
Opmerking: 
Deze weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) is een prestatie eis op ruimte 
niveau en wordt mede bepaald uit de brandwerendheden van de verschillende 
constructieonderdelen in een branduitbreidingstraject in de richting van de uitbreiding. Voor een 
laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak   
wordt de weerstand uitgedrukt in EI1, EI2 of EW of E. Het gaat er met name om wanneer sprake is 
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van een opening waardoor vlammen komen en de temperatuur van het niet bevlamde oppervlak te 
hoog wordt dan wel straling naar buiten treden c.q. de ontvangende straling > 15 kW/m2 is. 

 
Grenswaarde 

De grenswaarde voor de bijdrage van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin 
opgenomen een deur, raam of glasvak  aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
(WBDBO) wordt voor een deur bepaald door de brandwerendheid van die deur-/kozijnconstructie. 
De brandwerendheid van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen 
een deur, raam of glasvak, niet dragend, wordt beoordeeld op ten minste de criteria vlamdichtheid 
(E) en warmtestraling (W). 
Conform het Besluit bouwwerken leefomgeving moet overeenkomstig NEN 6069 moet in de meest 
voorkomende gevallen dan aan de volgende eisen worden voldaan: 

• Scheiding tussen 2 brandcompartimenten: Ten minste EW 60 voor deuren incl. kozijn en 
zij/bovenlicht 

• Scheiding tussen een brandcompartiment een besloten ruimte met een extra beschermde 
vluchtroute: Ten minste EW 30 voor deuren incl. kozijn en zij/bovenlicht 

• Bij ruimten in woongebouwen met een permanente voorbelasting <500MJ/m² of bij 
woongebouwen met een vloerhoogte van maximaal 7m kan worden volstaan met EW 30 

• Bij niet woongebouw zijnde besloten ruimtes op het zelfde perceel en een het gebouw 
geen vloer met gebruiksruimten bezit hoger dan 5m² kan worden volstaan met EW 30 

• Uit de berekening van de brandoverslag tussen twee brandcompartimenten kan volgen dat 
de EW tenminste 30 minuten dient te bedragen (afhankelijk van o.a. de afstand tussen de 
twee brandcompartimenten) 

 
Opmerking: 
Het KOMO attest-met-productcertificaat verklaart de brandwerendheid van de laagreliëfdorpel 
opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak . De project specifieke 
geschiktheid van de laagreliëfdorpel opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, 
raam of glasvak  zal altijd projectmatig getoetst dienen te worden. 

 
Bepalingsmethode 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN 6068.  
 
Om vast te stellen of aan de eis op ruimte niveau voldaan dient volgens NEN-EN 16034 de 
brandwerendheid van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen 
een deur, raam of glasvak  bepaald te worden volgens NEN-EN 1634-1 waarbij de 
toepassingsmogelijkheden uitgebreid kunnen worden volgens NEN-EN 15269-1 en -3 (EXAP; 
extended application). De brandwerendheid van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn 
met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak  kan worden gebruikt om te beoordelen of aan 
de WBDBO eisen volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt voldaan. 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brandwerendheid 
(inclusief bijbehorende aansluitdetails) van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met 
daarin opgenomen een deur, raam of glasvak  in de toepassing voldoen aan de in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in 
overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 

 

KOMO® attest-met productcertificaat 

In het KOMO® attest-met productcertificaat wordt van de laagreliëfdorpels aangegeven of de 
brandwerendheid  al dan niet is bepaald. Van laagreliëfdorpels met brandwerende eigenschappen 
opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak wordt de 
brandwerendheid aangeven (van binnen naar buiten en van buiten naar binnen)  en welke 
voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 

 



 

BRL 0813 Laagreliëfdorpels onder (houten) gevelelementen concept 23-11-2021 

pag. 24 van 48 

4.2.4 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook, Bbl-
par. 4.2.9; Prestatie-eisen, Bbl-artikelen 4.60, 4.61 en 4.62 

Een bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand en verspreiding van rook in verdergaande mate 
wordt beperkt dan is beoogd met Bbl-par. 4.2.8 zodat veilig kan worden gevlucht 

 

 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl art. 4.60, leden 1-2.  

 

Opmerking: 

Deze weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) is een prestatie eis op ruimte 
niveau en wordt mede bepaald uit de brandwerendheid van de verschillende constructieonderdelen 
in een branduitbreidingstraject in de richting van de uitbreiding. Voor een laagreliëfdorpel als 
onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak wordt de weerstand 
uitgedrukt in EI1, EI2 of EW of E overeenkomstig NEN-EN 13501-2. Het gaat er met name om 
wanneer sprake is van een opening waardoor vlammen komen en de temperatuur van het niet 
bevlamde oppervlak te hoog wordt dan wel straling naar buiten treed c.q. de ontvangende straling > 
15 kW/m2 is. 

 

Grenswaarde 

De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 
beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 
30 minuten. 

De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag van een subbrandcompartiment 
naar een beschermd subbrandcompartiment, gelegen in een ander subbrandcompartiment, is ten 
minste 20 minuten, waarbij voor de bepaling van de brandwerendheid van de scheidende functie 
van een scheidingsconstructie alleen rekening wordt gehouden met het beoordelingscriterium 
vlamdichtheid van de afdichting.  

 

Opmerking: 

Het KOMO attest-met-productcertificaat verklaart de brandwerendheid van de laagreliëfdorpel 
opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak . De project specifieke 
geschiktheid van de laagreliëfdorpel opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, 
raam of glasvak  zal altijd projectmatig getoetst dienen te worden.. 

 

Bepalingsmethode 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig  
NEN 6068.  

Om vast te stellen of aan de eis op ruimte niveau voldaan dient volgens NEN-EN 16034 de 
brandwerendheid van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een 
deur, raam of glasvak   bepaald te worden volgens NEN-EN 1634-1 waarbij de 
toepassingsmogelijkheden uitgebreid kunnen worden volgens NEN-EN 15269-1 en -3 (EXAP; 
extended application). De brandwerendheid van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn 
met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak  kan worden gebruikt om te beoordelen of aan de 
WBDBO eisen volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt voldaan. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brandwerendheid (inclusief 
bijbehorende aansluitdetails) van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin 
opgenomen een deur, raam of glasvak  in de toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen 
voor deze toepassingen. 
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KOMO® attest-met productcertificaat 

In het KOMO® attest-met productcertificaat wordt van de laagreliëfdorpels aangegeven of de 
brandwerendheid  al dan niet is bepaald. Van laagreliëfdorpels met brandwerende eigenschappen 
opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak wordt de 
brandwerendheid aangeven (van binnen naar buiten en van buiten naar binnen)  en welke 
voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 

 

De weerstand tegen rookdoorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-
art. 4.61, leden 1-4. 

 

Grenswaarde 

` De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een ander 
subbrandcompartiment is Ra bepaald volgens NEN 6075. 

De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte 
waardoor een beschermde vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075. 

De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een beschermd 
subbrandcompartiment, gelegen in een ander subbrandcompartiment, is R200 bepaald volgens NEN 
6075. 

De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte 
waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 

 

Bepalingsmethode 

De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de weerstand tegen 
rookdoorgang (inclusief bijbehorende aansluitdetails) van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een 
kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak in de toepassing voldoen aan de in het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in 
overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 

 

KOMO® attest-met-productcertificaat  

In het KOMO® attest-met productcertificaat wordt van de laagreliëfdorpels aangegeven of de 
rookwerende eigenschappen  al dan niet zijn bepaald. Van laagreliëfdorpels opgenomen in een 
kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak worden de rookwerende eigenschappen 
aangeven en welke voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 

 

De weerstand tegen rookdoorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-
art. 4.62, leden 1-4. 

 

Grenswaarde 

De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een ander 
beschermd subbrandcompartiment is R200 bepaald volgens NEN 6075. 

De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
subbrandcompartiment is R200 bepaald volgens NEN 6075. 

De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
subbrandcompartiment is Ra bepaald volgens NEN 6075. 

De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een besloten 
ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens 
NEN 6075. 

 

Bepalingsmethode 
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De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de weerstand tegen 
rookdoorgang (inclusief bijbehorende aansluitdetails) van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een 
kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak in de toepassing voldoen aan de in het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in 
overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 

 

KOMO® attest-met-productcertificaat  

In het KOMO® attest-met productcertificaat wordt van de laagreliëfdorpels aangegeven of de 
rookwerende eigenschappen  al dan niet zijn bepaald. Van laagreliëfdorpels opgenomen in een 
kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak worden de rookwerende eigenschappen 
aangeven en welke voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 

 

De weerstand tegen rookdoorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-
art. 4.74, leden 1-5. 

 
Grenswaarde 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute 
voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een beschermde 
vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute 
voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een 
beschermde of extra beschermde vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitend besloten trappenhuis waardoor een 
extra beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang tussen de twee ruimten, bedoeld in artikel 4.71, eerste lid, is 
R200 bepaald volgens NEN 6075 

 
Bepalingsmethode 

De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de weerstand tegen 
rookdoorgang (inclusief bijbehorende aansluitdetails) van een laagreliëfdorpel als onderdeel van 
een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak in de toepassing voldoen aan de in 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in 
overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat  

In het KOMO® attest-met productcertificaat wordt van de laagreliëfdorpels aangegeven of de 
rookwerende eigenschappen  al dan niet zijn bepaald. Van laagreliëfdorpels opgenomen in een 
kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak worden de rookwerende eigenschappen 
aangeven en welke voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 

4.2.5 Inbraakwerendheid , Bbl-par. 4.2.16; Prestatie-eisen, Bbl-artikel 4.100 

Een woonfunctie, anders dan een woonfunctie van een woonwagen, biedt weerstand tegen 
inbraak. 
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Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, toegepast in 
woningen en in woongebouwen, die bereikbaar zijn voor inbraak moeten voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.100. 

 

Grenswaarde 

De volgens NEN 5087 bereikbare laagreliëfdorpels opgenomen in een kozijn toegepast in woningen 
en in woongebouwen moeten voldoen aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096. 

 

Bepalingsmethode 

Bij toepassing van laagreliëfdorpels in kozijnen met weerstandsklasse 2 (of hoger) waarbij 
sluitpunten zich in of op de laagreliëfdorpel bevinden dient op basis van gelijkwaardigheid de 
bevestiging van de sluitpunten te worden vergeleken met de bevestiging in een vurenhouten 
onderdorpel (als onderdeel van een vurenhouten kozijn) waarvan is aangetoond dat wordt voldaan 
aan ten minste weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096*.  

Om deze gelijkwaardigheid vast te stellen dient de gemiddelde trekbelasting loodrecht op de dorpel 
(evenwijdig aan de draairichting van de ramen/deuren) van sluitwerk dat is gemonteerd in/op de 
laagreliëfdorpel te worden vergeleken met sluitwerk dat is gemonteerd in/op een vurenhouten dorpel. 
Hiervoor dient representatief sluitwerk in de dorpels voor binnen- en buitendraaiende elementen te 
worden toegepast zoals aangegeven in SKH Publicatie 98-08. 

Voor het onderzoek dienen 5 laag-reliëfdorpels en 5 vurenhouten onderdorpels met minimale 
dorpelafmeting en een lengte van minimaal 500 mm en voorzien van sponningen te worden getest. 
De bevestiging van de sluitpunten in/op de laagreliëfdorpel dient plaatsvindt volgens opgave van de 
certificaathouder en de sluitpunten in/op de vurenhouten onderdorpels conform SKH publicatie 98-
08. 

 

* De laagreliëfdorpel wordt ook gelijkwaardig aan vuren beschouwd indien de gemiddelde 
trekbelasting van de sluitpunten loodrecht op de dorpel ten minste 5500 N bedraagt.. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de geschiktheid van de 
laagrelief dorpel als onderdeel van inbraakwerende kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of 
glasvak en of daarmee in de toepassing wordt voldaan aan de in het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) gestelde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen 
voor deze toepassingen. 

 

KOMO® attest-met productcertificaat 

In het KOMO® attest-met productcertificaat wordt van de laagreliëfdorpels aangegeven of de 
inbraakwerende eigenschappen al dan niet zijn bepaald. Van laagreliëfdorpels opgenomen in een 
kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak worden de inbraakwerende eigenschappen 
aangeven en welke voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 

 

WERING VAN VOCHT; BBL-par. 3.5  

 

4.2.6 Wering van vocht , Bbl-par. 4.3.5; Prestatie-eisen, Bbl-artikel 4.118  

Uitwendige scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.118, lid 1. 
 
Grenswaarde 

Laagreliëfdorpels opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak van 
een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte moeten waterdicht zijn.  

 

Opmerking: 
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Indien de laagreliëfdorpel ook de mogelijkheid bied om toe te passen in een indirect 
beglazingssysteem dient van het indirect beglazingsoplossing de waterdichtheid te zijn 
aangetoond. 

 
Bepalingsmethode 
De waterdichtheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778. Voor een laagreliëfdorpel als 
onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak dient op basis van 
gelijkwaardigheid  volgens NEN-EN 14351-1 de waterdichtheid te worden bepaald overeenkomstig 
NEN-EN 1027. De resultaten van de bepaling moeten volgens NEN-EN 14351-1 worden uitgedrukt 
overeenkomstig NEN-EN 12208. Het resultaat hiervan moet voor de optredende stuwdruk zoals 
vermeld in tabel 2 van NEN 2778 worden vertaald naar de verschillende toepassingen. 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt of de prestaties van toepassingsvoorbeelden van een 
laagreliëfdorpel (eventueel met de mogelijkheid van een indirect beglazingssysteem) als onderdeel 
van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak met betrekking tot de 
waterdichtheid, in de toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 

 
KOMO® attest-met productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat geeft toepassingsvoorwaarden op basis waarvan de 
laagreliëfdorpel (eventueel met de mogelijkheid van een indirect beglazingssysteem) opgenomen 
in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak voldoen. 

 

DUURZAAMHEID; Bbl-afd. 4.4 

 

4.2.7 Energiezuinigheid, Bbl-par. 4.4.1; Prestatie-eisen, Bbl-artikelen 4.153 en 4.154 

Een bouwwerk is energiezuinig. 

 

De warmtedoorgangscoëfficiënt van een laagreliëfdorpel opgenomen in een kozijn met daarin 
opgenomen een deur, raam of glasvak moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.153, leden 1-2. 

 

Grenswaarde 

Om de warmtedoorgangscoëfficiënt (Uw-waarde) van kozijn te bepalen dient de Uframe-waarde van 
een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn te zijn bepaald overeenkomstig NTA 8800, en 
aan de afnemer kenbaar gemaakt te worden.   
Bepalingsmethode 

De warmtedoorgangscoëfficiënt van de laagreliëfdorpel wordt bepaald overeenkomstig NTA 8800. 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt of de bepaling van de prestaties met betrekking tot de 
warmtedoorgangscoëfficiënt van een laagreliëfdorpel voldoet aan de eisen.  

 
KOMO® attest-met productcertificaat 

Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt de warmtedoorgangscoëfficiënt (Uframe-waarde) 
van een laagreliëfdorpel. 

 

De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsruimten, toilet- en badruimten moet voldoen aan 
de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.154, leden 1-2. 
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Grenswaarde 

De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een 
gebruiksfunctie (gebouwniveau) is niet groter dan 0,2 m3/s.  

Om aan de eis op gebouwniveau te kunnen voldoen is de luchtvolumestroom van een 
laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak 
maximaal 0,03 dm³/s.m¹ bij 1.Pa (c-waarde)* 

Aan laagreliëfdorpels die worden toegepast in kozijnen bedoeld voor een toepassing als 
nevenfunctie van een woonfunctie, dat wil zeggen als een ten dienste van de woonfunctie staande 
“overige gebruiksfunctie” (zoals bergingen), worden geen eisen gesteld aan de luchtvolumestroom. 

*Opmerking: dit komt overeen met ten minste klasse 3 volgens NEN-EN 12207 

 
Bepalingsmethode 

De luchtvolumestroom op gebouwniveau wordt bepaald overeenkomstig NEN 2686. 
Voor een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of 
glasvak dient op basis van gelijkwaardigheid  volgens NEN-EN 14351-1 de luchtdoorlatendheid 
van een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of 
glasvak te worden bepaald door beproeving overeenkomstig NEN-EN 1026. De beproeving dient 
te worden uitgevoerd zoals de laagreliëfdorpel ook daadwerkelijk wordt toegepast (zonder 
bijvoorbeeld het afplakken van ontluchtingsgaten die in de laagreliëfdorpel aanwezig zijn). Volgens 
NEN-EN 14351-1 moet het resultaat worden weergegeven volgens de bepalingen in NEN-EN 
12207. Het resultaat moet worden vertaald naar de prestaties volgens NEN 2686. Op basis van 
deze resultaten kan een inschatting worden gemaakt of het aannemelijk is dat de ten hoogste 
toegestane luchtdoorlatendheid (of de in de energie-prestatieberekening op te geven waarde) niet 
wordt overschreden. 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de luchtvolumestroom van 
een laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of 
glasvak bepaald overeenkomstig NEN-EN 1026  voldoet aan de eisen en of deze waarde is 
bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat geeft toepassingsvoorwaarden op basis waarvan de 
laagreliëfdorpel als onderdeel van een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak 
voldoen. 

 

 

TOEGANKELIJKHEID; Bbl-afd. 4.6  

4.2.8 Bereikbaarheid, algemeen, Bbl-par. 4.6.1; Prestatie-eisen, Bbl-artikel 4.182 

Een bouwwerk heeft ruimten waarbij hoogteverschillen overbrugbaar zijn. 

 

 

 Een laagreliëfdorpels opgenomen in een kozijn met daarin opgenomen een deur, raam of glasvak  
moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art 4.182, lid 1-3, 5 

 

Grenswaarde 

Bij de toegang tot een woonfunctie is het hoogteverschil tussen een vloer en het aansluitende 
terrein ten hoogste 0,02 m. 

 

Toelichting grenswaarden: 

• Hierbij rekening houdend met de bovenzijde van de vloerafwerking. 
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Bepalingsmethode 

Gecontroleerd wordt of de opgegeven drempelhoogte, inclusief een eventuele slijtstrip, niet meer 
dan 0,02 meter is. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling neemt de toepassingsvoorwaarden voor de laagreliëfdorpel opgenomen in 
een kozijn, met betrekking tot het hoogteverschil, op in het KOMO® attest-met-productcertificaat 
om te kunnen voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving genoemde eisen. 

 

KOMO® attest-met productcertificaat 

Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt de toepassingsvoorwaarden voor de 
laagreliëfdorpel opgenomen in een kozijn om met betrekking tot het hoogteverschil te voldoen aan 
de in het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

4.3 Eisen in relatie tot de prestatie 

4.3.1 Verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden   

Grenswaarden 

De verwerkingsvoorschriften van de laagreliëfdorpel van de certificaathouder dienen zodanig te zijn 
opgesteld dat deze, mits correct gevolgd, bijdragen aan het behalen van de gedeclareerde 
prestatie in de toepassing. In het verwerkingsvoorschriften dienen ten minste de volgende 
onderwerpen verwerkt te worden: 

• De wijze waarop de laagreliëfdorpel gemonteerd dient te worden aan het (houten)kozijn en 
de bijbehorende toegestane toleranties zoals vermeld in paragraaf 3.1.2 en 3.1.3 van deze 
BRL; 

• De vermelding dat het kopse hout van houten kozijnstijlen afgedicht dient te worden met 
een middel dat voldoet aan de eisen van SKH Publicatie 04-01 (afdichtmiddelen vermeld in 
SKH-publicatie 07-01 voldoen hieraan); 

• De wijze waarop er bewerkingen aan de laagreliëfdorpel uitgevoerd kunnen worden 
(zagen, frezen, boren); 

• De wijze waarop sluitkomen gemonteerd dienen te worden; 

• Detailtekeningen met betrekking tot de aansluiting en verankering van de laagreliëfdorpel 
aan het bouwkundig kader incl. de aanslag- of fixeermogelijkheden, rekening houdende 
met de maattoleranties en de thermische vervorming. Uit detailtekeningen moet blijken wat 
nodig is voor het afdragen van de windbelasting en de stootbelasting door het dichtslaan 
van deuren.  

In het algemeen kunnen de volgende oplossingen worden onderscheiden: 

- aansluiting op maaiveldniveau; 

- aansluiting op een balkon of galerij (wel/niet onder een overstek); 

- aansluiting op een dakterras. 

• De wijze waarop de laagreliëfdorpel bevestigd dient te worden aan een spouwlat en/of het 
bouwkundige kader; 

 
Bepalingsmethode, toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Door de certificatie instelling wordt beoordeeld of de opgestelde verwerkingsvoorschriften, mits 
correct gevolgd, bijdragen aan het behalen van de vereiste prestatie in de toepassing. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat  

In het KOMO® attest-met-productcertificaat wordt verklaard dat de verwerkingsvoorschriften zijn 
beoordeeld en dat correcte toepassing daarvan voorwaardelijk is voor het behalen van de 
gedeclareerde prestatie in de toepassing. 

4.4 Gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden alleen opnemen indien noodzakelijk 

Prestatie-eis 

Indien en voor zover de prestaties van het product in de toepassing mede worden bepaald door, 
dan wel kunnen worden beïnvloed door de wijze waarop het product wordt gebruikt en 
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onderhouden, dient certificaathouder gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden op te stellen die, indien 
correct toegepast, leiden tot het behoud van de betreffende prestatie tijdens gebruik. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

Door de certificatie instelling wordt beoordeeld of de opgestelde gebruiks- en 
onderhoudsvoorschriften, mits correct gevolgd, bijdragen aan het behalen en in stand blijven van 
de gedeclareerde prestatie in de toepassing. 

 

KOMO® attest-met-productcertificaat  

In het KOMO® attest-met-productcertificaat worden de vereiste voorwaarden opgenomen of een 
verwijzing daarnaar.  
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5. EISEN TE STELLEN AAN HET PRODUCT  

In dit hoofdstuk zijn de eisen te stellen aan het product, vertaald naar de productkenmerken  van 
laagreliëfdorpels opgenomen waaraan het product moet voldoen, evenals de bepalingsmethoden 
en de grenswaarden om vast te stellen dat aan deze eisen wordt voldaan 

5.1 Sterkte van de stijl-neutaansluiting 

Grenswaarden 

De verbinding tussen stijlen en dorpel/neut dient zodanig sterk te zijn dat transport, opslag op de 
bouwplaats en plaatsing in de ruwbouw zonder blijvende vervorming of loskomen kan worden 
gerealiseerd. 

 

Bepalingsmethode  

De sterkte van de stijl-neutaansluiting dient te worden bepaald volgens NEN 3665 paragraaf 8.1.3.  

De beproeving dient te worden uitgevoerd op 3 houten kozijnen van 1 x 2 m (b x h) met een 
houtmaat van 67 x 114 mm, uitgevoerd met een laagreliëfonderdorpel met neuten. Kozijnen 
voorzien van een draaivalsponning en muurzijde vlak. De kozijnen dienen te zijn afgewerkt met 
een grondverfsysteem (kleur: RAL 7016)  dat voldoet aan de eisen van BRL 0814. 

 

Opmerking: 

Volgend op de bepaling van de sterkte van de stijl-neutaansluiting dient op dezelfde kozijnen de 
duurzaamheid te worden bepaald overeenkomstig paragraaf 5.2 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of aan de prestaties met betrekking tot de sterkte van de stijl-
neutaansluiting wordt voldaan. 

 

KOMO® Attest-met-productcertificaat 

Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat vermeldt dat aan de eisen wordt voldaan. 

5.2 Duurzaamheid 

Grenswaarden 

De verbindingen en materialen waarvan de laagreliëfdorpel is vervaardigd dienen duurzaam 
te zijn  waarbij:  

• de verbindingen tussen de neut en kozijnstijlen aansluiting als gevolg van 
veroudering er geen naden mogen ontstaan, waarin water (capillair) kan worden 
vastgehouden en/of waardoor waterdoorslag kan plaatsvinden. 

• als gevolg van veroudering er geen scheurvorming mag optreden in de materialen 
waarvan de laagreliëf dorpel is vervaardigd. 

• in het geval van een hybride laagreliëfdorpel tussen de aansluiting van het binnen en 
buitendeel van de dorpel er geen naden mogen ontstaan, waarin water (capillair) kan 

worden vastgehouden en/of waardoor waterdoorslag kan plaatsvinden. 

• De maattolerantie van de aansluiting tussen de neut en kozijnstijlen na snelverwering 
voldoet aan de eisen van paragraaf 3.1.3 van de BRL. 

 

Bepalingsmethode 

Het bepalen van de duurzaamheid van de verbindingen en materialen waarvan de 
laagreliëfdorpel is vervaardigd dient te worden uitgevoerd op de kozijnen die zijn beproefd op 
sterkte van de stijl-neutaansluiting volgens paragraaf 5.2 waarbij van de kozijnen 3 

proefstukken zijn gezaagd met laagreliëfdorpel met losse houten stijlen (stijllengte ca. 30 cm). 
Deze proefstukken dienen gedurende 6 cycli te worden blootgesteld aan de volgende 
snelverweringscyclus en daarna visueel beoordeeld: 

 

• 8 uur bestralen met behulp van IR-lampen (maximale oppervlakte temperatuur 50 ± 
5°C, 
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gemeten op een wit oppervlak kleur; RAL 9010) 

• 24 uur besproeien met water (watertemperatuur 15 ± 3 °C); 

• 6 uur vriezen (ruimtetemperatuur -10 ± 2°C); 

• 2 uur ontdooien; 

• 8 uur besproeien met water (watertemperatuur 15 °C ± 3°C); 

• 16 uur rustperiode (ruimtetemperatuur van 20 ± 2 °C); 

• 8 uur bestralen met behulp van IR-lampen (maximale oppervlakte temperatuur 50 ± 
5°C, 

gemeten op een wit oppervlak kleur; RAL 9010); 

• 24 uur rustperiode (ruimtetemperatuur 20± 2 °C); 

 

Eventuele visueel waarneembare capillaire naden en andere gebreken die ontstaan tijdens de 

cyclus worden geregistreerd. 

 

Opmerking: 

Indien in het kader van een lagere of ontbrekende neut de duurzaamheid aangetoond dient te 
worden (paragraaf 3.1.1 van deze BRL) dan dient als aanvullende voorwaarde voor de 

duurzaamheidsbeproeving de onderste circa 20 mm van de laagreliëfdorpel gedurende de 
gehele  snelverweringssyclus onder water te zijn geplaatst. 

 

Toelatingsonderzoek 

Beoordeelt wordt of de duurzaamheid van de verbindingen en materialen waarvan de 
laagreliëfdorpel is vervaardigd voldoen aan de eisen. 

 

KOMO® attest-met-productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat vermeldt dat aan de eisen wordt voldaan. 

5.3 Condensatie rondom verbindingsmiddelen 

Grenswaarden 

In de verbinding van de laagreliëf dorpel op de houten kozijnstijlen mag geen condensvorming 
optreden die corrosie- of aantastingsgevoelige delen kan bereiken 

 

Bepalingsmethode 

De mogelijkheid van inwendige condensatie dient onafhankelijk te worden aangetoond door 
middel van een berekening met onderstaande uitgangspunten. De berekening brengt onder 
de aangegeven randvoorwaarden het temperatuursverloop, de hierbij behorende 

dampspanning waarbij verzadiging optreedt en de optredende dampspanning in beeld. Op 
basis hiervan kan meteen worden afgelezen of inwendige condensatie al dan niet optreedt. 

 

Uitgangspunten voor de bepalingsmethode 

Er dient een condensatieberekening te worden uitgevoerd waarin minimaal de onderstaande 

randvoorwaarden/variabelen zijn meegenomen: 

 

1. Randvoorwaarden: 

o Het kozijn voorzien van laagreliëfdorpel sluit aan op een geïsoleerde 
spouwconstructie met Rc = 2,5 m2K/W. 

o Voor het binnenklimaat wordt uitgegaan T = 20 oC. In de zomersituatie wordt 
uitgegaan van RV = 70%. In de wintersituatie wordt uitgegaan van RV = 

50%. 

o Voor het buitenklimaat wordt eveneens uitgegaan van twee situaties. In de 
zomersituatie wordt uitgegaan van T = 16 oC met RV = 75% . In de 

wintersituatie wordt uitgegaan van T = 5 oC met RV = 90 %. 



 

BRL 0813 Laagreliëfdorpels onder (houten) gevelelementen concept 23-11-2021 

pag. 34 van 48 

o Voor hout dient evenwijdig aan de vezel μ = 10 [-] en loodrecht op de vezel μ 

= 30 [-] te worden aangehouden. Voor “holle ruimten” dient μ = 1 [-] te 
worden aangehouden. 

2. Variabelen: 

o Bouwkundige aansluitingen. 

o Soort en afwerking binnen en buiten (opgave van de zogenaamde μd 
waarden van de afwerkingen). 

 

Voor de berekening dienen op elke locatie in de doorsnede de temperatuur, de optredende 
dampdruk en de verzadigingsdampdruk te worden bepaald gegeven bovenstaande 
uitgangspunten. Deze berekening kan worden uitgevoerd met behulp van een 
“eendimensionale berekening”. 

 

Toelatingsonderzoek 

Beoordeelt wordt of er geen condensatie rondom verbindingsmiddelen zal optreden en de 
laagreliëfdorpel daarmee voldoet aan de eisen. 

 

KOMO® Attest met productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat vermeldt dat aan de eisen wordt voldaan. 

5.4 Blijvende vervorming en breuksterkte laagreliëf dorpel 

Grenswaarden 

De blijvende vervorming van de laagreliëfdorpel na een vierpuntsbuigproef met twee puntlasten van 
elk 0,5 maal het eigen gewicht van de betreffende dorpel vermeerderd met 0,5 kN dient na 15 s 
belasting niet meer te bedragen dan 2 mm.  

De karakteristieke breuksterkte van de laagreliëfdorpel dient ten minste een waarde te hebben die 
behoort bij een vierpuntsbuigproef met twee puntlasten van elk eenmaal het eigen gewicht van de 
betreffende dorpel vermeerderd met 1 kN. 

 

Bepalingsmethode 

De blijvende vervorming en karakteristieke breuksterkte dient te worden bepaald op basis van 
vierpuntsbuigproeven van ten minste zes proefstukken. De beproeving wordt uitgevoerd in de 

smalste maat van de laagreliëfdorpel (standaard is dit 90 mm tenzij deze maat niet in het 
productassortiment voorkomt) bij een overspanning van 1000 mm. 

De laagreliëfdorpel dient te worden beproefd zoals deze is gespecificeerd (geprofileerd en 
bewerkt) bij levering door de timmerfabrikant aan de aannemer. Alle ongunstige aspecten van 

deze uitvoering dienen in de proef te worden betrokken. Een dorpel waarvan de 
certificaathouder de geschiktheid voor inbraakwerende gevelelementen claimt, dient daarom 

te worden beproefd met halverwege de overspanning de hiervoor benodigde boring(en). 
Tenzij anders aangetoond, gebeurt dit met een boring met een diameter x diepte van 20 x 20 

mm. Alle gunstige aspecten van de bedoelde uitvoering mogen in de proef worden betrokken. 
De resultaten van de proef gelden dan vanzelfsprekend niet voor toepassingen zonder deze 
gunstige aspecten. 

 

De puntlasten dienen op 1/3 en 2/3 van de overspanning aan te grijpen boven het 
zwaartepunt van de dorpeldoorsnede. Ter plaatse van dit aangrijppunt mag het profiel van de 
dorpel worden uitgevuld tot een breedte van 30 mm, indien mogelijk met een contramal van 
het eigen materiaal. 

Voor het bepalen van de blijvende vervorming dient de voorgeschreven belasting te worden 
opgebouwd binnen 60 +/- 10 s. 

Van de breuksterkte wordt de 5% ondergrens- waarde bepaald. 

 

Opmerkingen:  

• De breuksterkte van grotere lengtes (zoals voor bijvoorbeeld dubbele deuren en 
schuifpuien) kunnen rekenkundig worden bepaald op basis van de gevonden 
karakteristieke buigspanning. 
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• Materialen waarvan karakteristieke rekenwaarden (5% ondergrenswaarden) bekend 
zijn kunnen rekenkundig worden benaderd. De prestatie dient bepaald te worden 

inclusief het effect van bewerkingen. 

 

Toelatingsonderzoek 

Beoordeelt wordt of de blijvende vervorming en de karakteristieke breuksterkte van de 
laagreliëfdorpel voldoen aan de eisen. 

 

KOMO® Attest-met-productcertificaat 

Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt van de laagreliëfdorpel dat aan de eisen 
wordt voldaan en tevens: 

• de gedeclareerde breuksterkte; 

• tot welke lengte de laagreliëfdorpel geschikt is; 

• welke hijsvoorzieningen en hijspunten geschikt zijn voor de betreffende 
laagreliëfdorpel; 

• op welke plekken de dorpel een dilatatie, koppeling of verlenging dient te krijgen; 

• welke ondersteuning voorgeschreven is tijdens opslag en transport. 

5.5 Thermische vervorming 

Grenswaarde 

De lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van het materiaal waarvan de laagreliëfdorpel is 
vervaardigd bedraagd ≤ 35*10−6m/m K−1. Indien de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt hoger is 
als de vermelde grenswaarden dienen voorzieningen te worden getroffen om (de gevolgen van) de 
uitzetting in zijn toepassing te voorkomen. 

 

Toelatingsonderzoek 

Beoordeelt wordt of de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van de laagreliëfdorpel is bepaald 
en de daaraan gerelateerde toepassingsvoorwaarden zijn vastgesteld. 

 

KOMO® Attest-met-productcertificaat 

Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt van de laagreliëfdorpel dat aan de eisen wordt 
voldaan en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

5.6 Overschilderbaarheid (facultatief) 

Grenswaarden  

Van de laagreliëfdorpel die geschikt worden geacht voor het aanbrengen van een verfsysteem 
dient de overschilderbaarheid te zijn aangetoond. 

 

Bepalingsmethode 

De overschilderbaarheid van de laagreliëfdorpel en het verfsysteem dat daarop aangebracht dient 
te voldoen aan de volgende eisen: 

 

• De toegepaste verfsystemen dienen te voldoen aan de eisen van de BRL 0814 
respectievelijk de BRL 0817  

• Van de laagreliëfdorpel dient de geschiktheid voor het afwerken met een verfsysteem te 
zijn aangetoond volgens SKH-publicatie 97-04 “Beoordelingsgrondslag Houtsoorten voor 
toepassing in timmerwerk; eisen en bepalingsmethode” paragraaf 5.2.9.2 overeenkomstig 
de bepalingsmethode van de droge en natte hechting en de vocht-vorst test op drie 
verschillende type verfsystemen die zijn gecertificeerd conform BRL 0814 of BRL 0817. De 
keuze van de (marktconforme) verfsystemen wordt bepaald door de onderzoeksinstelling 
die het onderzoek uitvoert, zo nodig in overleg met de certificaathouder  
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Toelatingsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de laagreliëfdorpel en/of het daarop aangebrachte verfsysteem voldoet aan 
de eisen. 

 

KOMO® attest-met-productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat vermeldt dat aan de eisen wordt voldaan. 

5.7 Geschiktheid voor directe beglazing (facultatief) 

Om de geschiktheid van de laagreliëfdorpel voor directe beglazing, aanvullend aan de overige 
eisen van hoofdstuk 5, aan te tonen dienen de volgende prestatie te worden bepaald. 

 

5.7.1 Duurzaamheid van directe beglazing 

Grenswaarden 

Van de laagreliëfdorpel die geschikt worden geacht voor het direct beglazen dient te zijn dat wordt 
voldaan aan de eisen van de NEN 3576. 

 

Bepalingsmethode 

Van een kozijn met een minimale afmetingen van 1500 x 2000 mm (bxh) voorzien van de 
laagreliëfdorpel met directe beglazing dient te worden aangetoond dat aan de eisen van de NEN 
3576 wordt voldaan. 

 

Toelatingsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of het directe belazingssysteem voor de laagreliëfdorpel voldoet aan de eisen. 

 

KOMO® attest-met-productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat vermeldt dat aan de eisen wordt voldaan. 

5.7.2 Statische belasting van de stijl-neutaansluiting bij directe beglazing 

Grenswaarden 

Van de laagreliëfdorpel die geschikt worden geacht voor het direct beglazen dient, in verband met 
de belasting van het glas dat tijdens transport van de kozijnen wordt gedragen door de 
laagreliëfdorpel, de sterkte bij statische belasting van de stijl-neutaansluiting te zijn aangetoond. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in onderstaande twee categorieën 

 

Categorie  Maximale moment 
belasting  

(in Nm) 

Toepassingsmogelijkheden  

1 110 Maximale breedte van het kozijn (zonder 
tussenstijl): 2000 mm 

2 220 Maximale breedte van het kozijn 
overeenkomstig KVT 

 

Indien de sterkte bij statische belasting van de stijl-neutaansluiting voor directe beglazing niet is 
aangetoond dienen er in de toepassing (gemonteerd onder het kozijn) voorzieningen getroffen te 
worden die er voor zorgen dat tijdens transport het glasgewicht niet door de stijl-neutaansluiting 
wordt gedragen. 

 

Bepalingsmethode 

Van 6 verbindingen van stijl-neutaansluitingen wordt de sterkte bij statische belasting bepaald. De 
verbindingen hebben een afmeting van 300 x 300 mm 

De verbinding wordt in een drukbank met een moment belast tot 110 of 220 Nm. Het moment 
wordt op de dorpel aangebracht op 200 mm uit de dag met een snelheid van 10 mm/min (zie figuur 
1).  De verbindingen worden vervolgens visueel beoordeeld op zichtbare scheurvorming in het hout 
rondom de verbinding. Hierna worden de verbindingen gedompeld in water met een kleurvloeistof 
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gedurende 24 uur. Na minimaal 1 uur te zijn gedroogd bij 20 °C en 65% RV worden de 
verbindingen open gezaagd of gebroken en beoordeeld op indringing van kleurstof. Het resultaat 
wordt uitgedrukt in percentage van het oppervlak. Na de statische belasting is geen zichtbare 
scheurvorming rondom de verbinding en geen waterindringing (0% kleurstof) toegestaan. 

 

Figuur 1; aanbrengen statische belasting 

 

Toelatingsonderzoek 

Gecontroleerd wordt of de sterkte bij statische belasting van de stijl-neutaansluiting van de 
laagreliëfdorpel voor de toepassing van een directe beglazingssysteem voldoet aan de eisen. 

 

KOMO® attest-met-productcertificaat 

Het KOMO® attest-met productcertificaat vermeldt ten aanzien van de geschiktheid van de 
laagreliëfdorpel voor directe beglazing wat de toepassingsvoorwaarden hiervoor zijn. 
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6. EISEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER EN HET KWALITEITSSYSTEEM 

6.1 Algemeen 

De directie van de certificaathouder is te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
productieproces, de operationaliteit van het kwaliteitssysteem, de interne kwaliteitsbewaking en de 
kwaliteit van het product. De interne kwaliteitsbewaking moet voldoen aan de eisen zoals 
vastgelegd in dit hoofdstuk. 

6.1.1 Eisen i.v.m. het productieproces 

Certificaathouder dient te waarborgen dat de productie van laagreleifdorpels te allen tijde 
aantoonbaar conform alle eisen in deze beoordelingsrichtlijn verloopt.  

6.2 Kwaliteitssysteem 

6.2.1 Beheerder van het kwaliteitssysteem 

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer 
van de interne kwaliteitsbewaking en verantwoordelijk is voor het functioneren van de interne 
kwaliteitsbewaking. Deze functionaris dient over het functioneren van de interne kwaliteitsbewaking 
direct te rapporteren aan de directie. Deze functionaris beschikt daartoe over passende 
bevoegdheden. 

6.2.2 Kwaliteitshandboek 

Het kwaliteitssysteem moet toegesneden zijn op het produceren, opslaan en leveren van de 
producten zoals vastgelegd in het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn. 

Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder is vastgelegd in een kwaliteitshandhoek dat ten 
minste de volgende elementen bevat:  

• Het schema van interne kwaliteitsbewaking, inclusief ingangscontrole, productiecontrole en 
eindcontrole; 

• De wijze waarop productie-, meet- en testmiddelen worden beheerd; 

• De maatregelen in geval van niet-overeenkomstige producten;  

• De procedure voor afhandeling van afwijkingen en het treffen van herstel- en corrigerende 
maatregelen; 

• De beschreven werkmethoden en -instructies; 

• Het beheer van de kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsregistraties. 

6.2.3 Beheersing van documenten 

De schriftelijk vastgelegde procedures voor de keuring en de beproeving moeten door daartoe 
bevoegde personen binnen het bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd op 
geschiktheid en doelmatigheid. De beheersing van documenten moet bewerkstelligen, dat alleen 
geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar zijn. Het intern kwaliteitssysteem 
dient in een Engels, Duits of Nederlandse versie aanwezig te zijn.  
 

6.2.4 Keuring en beproeving 

 

De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de volgende 
onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 

• een ingangscontrole op de grondstoffen; 

• werkplekinstructies (incl. controle op het productieproces en/of de montage en/of het 
onderhoud; 

• controle op het eindproduct; 

• de controle op de meetapparatuur; 

• klachtenregistratie. 

 

Van de keuringen en beproevingen, zoals omschreven in het IKB schema dient een registratie te 
worden bijgehouden. Geregistreerde gegevens dienen ten minste 20 jaar te worden bewaard 



 

BRL 0813 Laagreliëfdorpels onder (houten) gevelelementen concept 23-11-2021 

pag. 39 van 48 

 

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 beoordeelt worden. 

 

Ten behoeve van de controle van half- of eindproducten dient geschikte (meet-) apparatuur 
aanwezig te zijn. De producent dient te beschikken over de volgende apparatuur: 
 
Met betrekking tot de controle van afmetingen: 

• meetgereedschap, bijvoorbeeld een rolbandmaat, voor het vaststellen respectievelijk 
controleren van afmetingen met een nauwkeurigheid niet kleiner dan 1 mm, zoals lengte 
van laagreliëfdorpels; 

• meetgereedschap voor het vaststellen respectievelijk controleren van afmetingen met een 
nauwkeurigheid kleiner dan 1 mm, zoals profielmaten (bijvoorbeeld een schuifmaat met 
een meetnauwkeurigheid van 0,1 mm); 

• meetgereedschap voor het meten van afrondingen en voor het controleren van de passing 
van een verbinding (bijvoorbeeld een voelermaat); 

• meetgereedschap voor het vaststellen respectievelijk controleren van de haaksheid, 
kromming, scheluwte e.d. (bijvoorbeeld een winkelhaak, reilat of een  vlakmeetbank); 

• indien van toepassing kalibers voor het meten van de nauwkeurigheid van de deuvelgaten. 

 

Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten tenminste jaarlijks 
gecontroleerd worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. 

 

Indien uit de resultaten van de interne kwaliteitsbewaking blijkt dat bepaalde producten niet voldoen 
aan de gestelde eisen, dient: 

• Het product te worden gemarkeerd en niet te worden uitgeleverd; 

• Nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nodig, corrigerende maatregelen te worden 
genomen;  

• Geregistreerd dient te worden welke afwijkingen geconstateerd zijn en welke corrigerende of 
aanvullende maatregelen getroffen zijn. 

6.2.5 Opslag van grondstoffen, materialen en gerede producten 

Van de grondstoffen en materialen die voor het productieproces noodzakelijk zijn en daarvoor in 
voorraad worden gehouden dient bij levering nagegaan te worden of deze voldoen aan de te 
stellen eisen. Deze grondstoffen en materialen dienen te worden opgeslagen volgens de daarvoor 
geldende eisen. Deze opslag dient zodanig te worden uitgevoerd dat de productkenmerken 
daarvan niet nadelig worden beïnvloed. 

De gerede producten die nog niet worden uitgeleverd dienen op een zodanige wijze te worden 
opgeslagen dat de kwaliteit van de betreffende producten is gewaarborgd 

6.2.6 Klachtenbehandeling 

De producent (houder van het attest-met-productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over 
een klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het product waarop het attest-
met-productcertificaat betrekking heeft en de toepassing ervan. Per klacht dient te worden 
aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd door passende 
corrigerende maatregelen. 
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7. EXTERNE CONFORMITEITSBEOORDELINGEN 

7.1 Algemeen 

Ten behoeve van het verlenen van het KOMO® attest-met-productcertificaat voert de certificatie-
instelling een toelatingsonderzoek uit. Na afgifte van het KOMO® attest-met-productcertificaat voert 
de certificatie-instelling periodieke beoordelingen uit. 

7.2 Toelatingsonderzoek 

De aanvrager van het attest-met-productcertificaat geeft aan welke producten moeten worden 
opgenomen in het af te geven attest-met-productcertificaat. De aanvrager verstrekt alle relevante 
gegevens van deze producten ten behoeve van het opstellen van de productspecificatie en de 
verklaring over de productkenmerken zoals die zullen worden opgenomen in het attest-met-
productcertificaat. 

Ten behoeve van het verlenen van het attest-met-productcertificaat voert de certificatie-instelling 
een toelatingsonderzoek uit waarbij: 

• De certificatie-instelling eenmalige de prestaties van het product in de toepassing conform 
hoofdstuk 4 beoordeelt; 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de aanvrager in staat is om d.m.v. zijn 
kwaliteitssysteem bij voortduring te waarborgen dat de producten de kenmerken bezitten, 
respectievelijk de prestaties leveren zoals deze in de hoofdstukken 3, 4 en 5 in deze BRL zijn 
vastgelegd. Beoordeling van het productieproces en van het gereed product maken hiervan 
deel uit. 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de operationele systematiek van kwaliteitsborging 
voldoet aan de eisen in hoofdstuk 6 van deze BRL. 

• De certificatie-instelling de beschikbare verwerkingsvoorschriften, toepassingsvoorwaarden 
en onderhoudsvoorschriften beoordeelt. 
 

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten t.a.v. het product en/of 
interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten voldoen aan de eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn. 

7.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen 

De certificatie-instelling voert na afgifte van het attest-met-productcertificaat periodieke 
beoordelingen uit bij de certificaathouder op de naleving van zijn verplichtingen. Bij de 
inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 2 periodieke 
beoordelingen per jaar. 

De periodieke beoordelingen zullen in ieder geval betrekking hebben op: 

• De resultaten van de door de certificaathouder uitgevoerde productcontroles conform hoofdstuk 3 
en 5. 

• Beoordeling van de blijvende en effectieve toepassing van het kwaliteitssysteem conform 
hoofdstuk 6.  

• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten. 

• De blijvende waarde en geschiktheid van de door de certificaathouder opgestelde 
verwerkingsvoorschriften, toepassingsvoorwaarden en onderhoudsvoorschriften indien van 
toepassing 

 

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten t.a.v. het product en/of 
interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten voldoen aan de eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn. 

Van deze beoordelingen wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Op advies van het College 
van Deskundigen, kunnen het sanctiebeleid en bovengenoemde beoordelingsfrequentie op grond 
van argumenten bijgesteld worden. 

 

De certificaathouder dient de certificatie-instelling in de gelegenheid te stellen om de uitvoering van 
de productieprocessen op productielocatie te beoordelen.  
Certificaathouder meldt al haar productielocaties tijdig bij de certificatie-instelling. 
 

Het land van de certificaathouder/aanvrager dient in het algemeen veilig te zijn t.b.v. 
beoordelingsbezoeken door de certificatie instelling. Bij negatieve reisadviezen wordt het land niet 
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bezocht maar dienen de producten bij binnenkomst in Nederland te worden beoordeeld. De 
producent is verplicht de verzendingen inclusief tijd en plaats van ontvangst tijdig en schriftelijk te 
melden bij de certificatie instelling. 

7.4 Tekortkomingen 

7.4.1 Weging van tekortkomingen 

Bij de weging van een tekortkoming, in het kader van het toezicht na verlening van het attest-met-
productcertificaat door de certificatie-instelling, wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• Kritieke tekortkomingen die de prestaties van het product in de toepassing nadelig kunnen 
beïnvloeden. Het betreffen hier de prestaties omschreven in paragraaf 4.1 en 4.2 van deze 
BRL. 

• "Overige" niet-kritieke tekortkomingen. 

7.4.2 Opvolging van tekortkomingen 

De opvolging van tekortkomingen door een certificatie-instelling is als volgt: 

• Kritieke tekortkomingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden afgehandeld 
binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale termijn van 3 
maanden 

• Niet-kritieke tekortkomingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden 
afgehandeld binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale 
termijn van 6 maanden 

7.5 Sanctiebeleid 

De door de certificatie-instelling op te leggen sanctie voor de volgende situaties is (zie ook 
paragraaf 7.4.1): 

• Kritieke tekortkoming; 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 controle plaatsvinden. 

• Niet-kritieke tekortkoming; Geen (schriftelijke) reactie van de certificaathouder vereist. 
Beoordeling kan tijdens de volgende controle plaatsvinden. 

7.6 Opschorting attest-met-productcertificaat 

In het geval (tijdelijk) geen producten worden geproduceerd en/of uitgeleverd kan, bij een stop langer 
24 maanden, op verzoek van de certificaathouder de geldigheid van zijn attest-met-productcertificaat 
(tijdelijk) worden opgeschort. Een dergelijke opschorting kan door de certificatie-instelling voor in 
totaal maximaal 24 maanden worden verleend. 

Nadat de opschorting is verleend kan een certificaathouder verzoeken om zijn opschorting eerder te 
beëindigen. 

Bij een opschortingsperiode langer dan 1 jaar dient voorafgaand aan de hervatting van productie en 
levering onder attest-met-productcertificaat middels een extra beoordeling te worden nagegaan of 
nog aan alle eisen in deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan en de opgeschorte status kan worden 
omgezet naar een geldige status. 
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8. EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

8.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet beschikken over een procedure waarin de algemene regels zijn 
vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. 

8.2 Certificatiepersoneel 

Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
- Controleur: belast met de uitvoering van de externe controle; 
- Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de 

beoordeling van de rapporten van keurmeesters/laboranten 
- Beoordelaar: belast met de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; 

beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen 
- Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 

toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde 
controles 

8.2.1 Competentie criteria certificatie personeel 

De kwalificatie-eisen voor het certificatie personeel bestaan uit kwalificatie-eisen voor het 
uitvoerende certificatiepersoneel zoals vastgelegd in onderstaande tabel. De competentie van het 
betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. 

 

Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring 

Controleur 

Uitvoerder 
vooronderzoek 

MBO-niveau - Productie en toepassing van laagreliëfdorpels of 
gelijkwaardig 

-  Opleiding auditor ISO 9001 

-  Tweejarige ervaring in de houtindustrie of daaraan      

 gelijkwaardig  

Beoordelaar HBO-niveau - Bouwkundig of andere type opleiding of  

 gelijkwaardig 

- Productie en toepassing van laagreliëfdorpels.  

-  Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend niveau 
in de  houtindustrie of daaraan gelijkwaardig 

Beslisser HBO-niveau - Managementervaring of gelijkwaardig 

-  Certificatie of gelijkwaardig 

-  Accreditatiecriteria of gelijkwaardig 

- Kennis van relevante certificatiesystematiek 

8.2.2 Kwalificatie certificatiepersoneel 

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van aangetoonde kennis 
en kunde aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, 
moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
De bevoegdheid t.a.v. kwalificeren moet in het kwaliteitssysteem van de certificatie-instelling zijn 
vastgelegd 

8.3 Rapportage externe conformiteitsbeoordelingen 

De certificatie-instelling legt de bevindingen van haar toelatingsonderzoeken en periodieke 
beoordelingen vast in een eenduidig rapport. Een rapport moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Volledigheid; in de rapportage wordt een onderbouwd verslag gedaan van de vastgestelde 
mate van conformiteit met de in deze in de Beoordelingsrichtlijn gestelde eisen, 

• Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn 
vastgelegd. 

8.4 Beslissingen over KOMO® attest-met-productcertificaat 

De resultaten van een toelatingsonderzoek en van periodieke beoordelingen moeten worden 
beoordeeld door de beslisser en op basis daarvan wordt door deze besloten of het KOMO® attest-
met-productcertificaat kan worden verleend of dat oplegging van sancties en/of het schorsen of 
intrekken van het attest-met-productcertificaat is vereist. 
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De beslissing over de verlening van een attest-met-productcertificaat of de oplegging van 
maatregelen t.a.v. van het attest-met-productcertificaat moet zijn gebaseerd op de in het dossier 
vastgelegde bevindingen. Deze beslissingen moeten plaats vinden door certificatiepersoneel dat is 
gekwalificeerd als beslisser en dat niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is geweest. De 
beslissing moet traceerbaar worden vastgelegd. 

8.5 Rapportage aan het College van Deskundigen 

Over de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan t.a.v. de attesten-met-
productcertificaat op basis van deze Beoordelingsrichtlijn wordt door de certificatie-instellingen 
tenminste jaarlijks gerapporteerd aan het College van Deskundigen. In deze rapportage moeten 
geanonimiseerd de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie, 

• Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken, 

• Resultaten van de beoordelingen, 

• Opgelegde maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen, 

• Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

8.6 Interpretatie van eisen 

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen 
vastleggen in een afzonderlijk interpretatiedocument. Dit interpretatie-document is beschikbaar 
voor/bij de leden van het CvD en de certificatie-instellingen die op basis van deze 
beoordelingsrichtlijn actief zijn. Dit document wordt gepubliceerd op de website van de 
schemabeheerder. Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn is 
verplicht de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren. 
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9. DOCUMENTEN LIJST 

9.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

Bouwbesluit 2012             Stb. 2011, 416; laatst gewijzigd Stb. 2022, 145 

Regeling Bouwbesluit 2012            Stcrt. 2011, 23914; laatst gewijzigd Stcrt. 2022, 10958  

Besluit bouwwerken leefomgeving    Stb. 2018,291; laatst gewijzigd Stb. 2022, 145 

 

9.2 Normatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn normatief verwezen: 

NTA 8800: 2022 Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode 
NEN 2608:2014  Vlakglas voor gebouwen - Eisen en 

 Bepalingsmethode 

NEN 2686:1988+A2:2008 Luchtdoorlatendheid van gebouwen - 

 Meetmethode 

NEN 2778:2015 Vochtwering in gebouwen - 

 Bepalingsmethoden 

NEN 3576: 2009 Beglazing van kozijnen, ramen en deuren - Functionele 
eisen 

NEN 3665; 1983 Ingetrokken  Gevelvullingen met houten kozijnen, ramen, deuren, 
 borstweringen en overige vullingen - Eisen en 
 beproevingsmethoden 

NEN 6075: 2020 NEN 6075 geeft de methode voor de bepaling van de 
 weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten in 
 bouwwerken. 

NEN 5087:2013+A1:2016 Inbraakveiligheid van woningen -Bereikbaarheid van dak- 
 en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen 

NEN 5096:2012+A1:2015 Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen 

 met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, 
 classificatie en beproevingsmethoden 

NEN 6068:2020 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en 
 brandoverslag tussen ruimten 

NEN 6069: +A1+C1:2019 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van 
 bouwdelen en bouwproducten 

NEN 6075:2020 Geeft de methode voor de bepaling van de weerstand 
 tegen rookdoorgang tussen ruimten in bouwwerken. 

NEN 6090:2017 Bepaling van de vuurbelasting 

NEN-EN 350: 2016 Duurzaamheid van hout en houtachtige producten - 
 Beproeving en classificatie van de weerstand tegen 
 biologische agentia, de doorlaatbaarheid van water en 
 de prestaties van hout en houtachtige materialen 

NEN-EN 350-1:2016 Duurzaamheid van hout en houtachtige producten - 
 Beproeving en classificatie van de weerstand tegen 
 biologische agentia, de doorlaatbaarheid van water en 
 de prestaties van hout en houtachtige materialen 

NEN-EN 350-2:1994 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde 
 producten - Natuurlijke duurzaamheid van massief hout 

NEN 6090:2017 Bepaling van de vuurbelasting 

NEN-EN 1026: 2016 Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - 
 Beproevingsmethode 

NEN-EN 1027:2016 Ramen en deuren - Waterdichtheid – 
 Beproevingsmethode 
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NEN-EN 1634-1:2014+A1:2018 Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid 
 van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en 
 sluitwerk - Deel 1: Brandwerendheidsproef van deuren, 
 luiken en te openen ramen 

NEN-EN 16034: 2014 Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en 
 garagedeuren, en ramen die open kunnen - 
 Productnorm, prestatiekenmerken - Brandwerende 
 en/of rookbeperkende kenmerken 

NEN-EN 15269-1:2019 Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van 
 brandwerendheids- en/of rookwerendheidsproeven 
 voor deuren, luiken en te openen ramen, inclusief hang- 
 en sluitwerk - Deel 1: Algemene eisen 

NEN-EN 15269-3:2012 Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van 
 brandwerendheidsproeven en/of 
 rookwerendheidsproeven voor deuren, luiken en te 
 openen ramen, inclusief hang- en sluitwerk - Deel 3: 
 Brandwerendheid van houten scharnierende en 
 taatsende deuren en te openen ramen 

NEN-EN 1627:2011 Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - 
 Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie 

NEN-EN 1628:2011+A1:2016 Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - 
 Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de 
 bepaling van de weerstand tegen statische belasting 

NEN-EN 1629:2011+A1:2016 Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - 
 Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de 
 bepaling van de weerstand tegen dynamische belasting 

NEN-EN 1630:2011+A1:2016 Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - 
 Inbraakwerendheid - Beproevingsmethoden voor de 
 bepaling van de weerstand tegen manuele 
 inbraakpogingen 

NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 Ramen en buitendeuren – Productnorm 

NEN-EN 14351-2; 2018 Windows and doors - Product standard, performance 
 characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets 

NEN-EN 12208:1999 Ramen en deuren - Waterdichtheid - Classificatie 

NEN-EN 12207:2016 Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid –Classificatie 

NEN-EN 12211:2016 Ramen en deuren - Weerstand tegen 

 windbelasting – Beproevingsmethode 

NEN-EN 1990+A1+A1/  Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp 

C2:2011+NB:2011  

NEN-EN 1991-1-1+C1:2011+NB:2011 Eurocode 1 – Ontwerpgrondslagen en belastingen op 
 constructies – Deel 1: Ontwerpgrondslagen; incl. 
 Nationale bijlage 

NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011+ 

NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4:  
 Algemene belastingen – Windbelasting; incl. Nationale 
 bijlage 

NEN-EN 1995-1-1+C1+A1:2011  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van 

+C1:2012+A2:2014+NB:2013 houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - 
 Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen; 
 incl. Nationale bijlage 

NEN-EN 13501-1:2019 Brandclassificatie van bouwproducten en  
 bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van 
 resultaten van beproeving van het brandgedrag 
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NEN-EN13501-2: 2016 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - 
 Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van 
 brandwerendheidsproeven, behalve voor 
 ventilatiesystemen 

KVT Kwaliteit van houten gevelelementen 

BRL 0801 Houten gevelelementen, uitgave SKH *) 

BRL 2339 Lijmen voor niet-dragende toepassingen, uitgave  
SKH *)  

BRL 0814 Filmvormende coatings voor toepassing op hout 
 uitgave SKH *) 

BRL 0817 Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout, 
 uitgave SKH*) 

SKH-publicatie 04-01:2018 Beoordelingsgrondslag voor afdichtmiddelen voor de 
 timmerindustrie 

SKH -Publicatie 98-08 Inbraakwerendheid  
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BIJLAGE 1: BEPROEVINGSPROGRAMMA VOOR HOUTEN, HOUTACHTIGE EN 
VOCHTGEVOELIGE LAAG-RELIËFDORPELS, INCLUSIEF NEUTEN 

1. Inleiding 

Sinds het Bouwbesluit voor de toegang van een woning een maximaal hoogteverschil van 20 
mm eist, ontstaan initiatieven om houten laag-reliëfdorpels te mogen toepassen in het kader 
van gecertificeerde houten gevelelementen. Deze bijlage geeft hiervoor de 
beoordelingsmethode.  
Meer in het algemeen heeft deze bijlage tot doel een reële, toepassingsgerichte 
beoordelingsmogelijkheid te bieden voor innovatieve oplossingen die wellicht niet in alle 
opzichten overeenkomen met de principeoplossingen van de KVT, maar die wel dienen te 
voldoen aan de achterliggende eisen van duurzaamheid. 

2. Materiaal 

Uit het oogpunt van duurzaamheid en vochtopnamegedrag komen uitsluitend in aanmerking 
de volgende loofhoutsoorten uit de duurzaamheidklasse 1 volgens NEN-EN 350-2: Makoré 
(Tieghemella heckelii) en Jatoba (Hymenaea courbaril) 

3. Uitvoering 

Een houten laag-reliëfdorpel dient een slijtstrip te hebben op het loopvlak. Bij een naar buiten 
draaiende deur is dit op de dam binnen de glaslijn. Bij een naar binnen draaiende deur is dit 
doorgaans buiten de glaslijn. 

4. Bereikbaarheid voor onderhoud 

De detailtekeningen dienen aan te geven welk punt van de detaillering bedoeld is als grens 
voor het onderhouden van het verfsysteem. 

5. Onderzoek 

5.1 Indien ‘niet KVT’-verbinding neut-dorpel en/of (nog) niet-aantoonbaar duurzame aansluiting 
neut-stijl: Beproeving met pulserende belasting in het kozijnvlak (NEN 3665 paragraaf 8.1.3) 
van drie kozijnen in een maatgevende houtsoort (bijvoorbeeld vuren). 

 
5.2 Indien vochtgevoelig materiaal dat voorzien wordt van een coating dan: kogelvalproef op zes 

monsters, op de uitwendige hoek van het loopvlak van de dorpel (buiten de waterlijn) en op de 
uitwendige hoek van de stijl-neut ontmoeting (met vuren stijlen, kogelvalproef met een schok 
van 2,5 Nm met een stalen kogel van 0,515 kg en een valhoogte van 0,50 m). Deze 
kogelvalproef is bedoeld als een opzettelijke mechanische beschadiging voorafgaande aan de 
snelverwering. 

 
5.3 Snelverwering (met de onderste 20 mm (circa) onder water) van onbehandelde monsters: 

a. de zes hoeken uit de proef met de pulserende belasting (behandeld en onderworpen aan 
5.2) 
b. zes monsters kozijnstijlen per toe te passen houtsoort (onbehandeld) 
Tussentijds: houtvochtgehalte meten in onderzijde kozijnstijl en dorpel (in de eerste cyclus 
max. 18%, elke volgende cyclus maximaal 1% hoger). Na afloop: onderdompeling in gekleurd 
water en destructief onderzoek op aanwezigheid van gekleurde watersporen. Als eis zal 
worden gehanteerd dat de verbindingen na 6 weken snelverwering dicht dienen te zijn. 

 

5.4  Los hiervan is er nog een buitenexpositie van een jaar. De proefopstelling van twee kozijnen 
dient ten minste overeen te komen met de beoogde toepassing: in grondcontact, tegen 
bestrating, een grindbed, of een bakje waarin het hemelwaterpeil kan stijgen tot de damhoogte 
van de dorpel. 
Gedurende deze buitenexpositie kunnen de laag-reliëfdorpels geleverd worden in het kader 
van een proeffase, waarin de naspeurbaarheid van de projecten gewaarborgd moet zijn. 
 

5.5  In geval van een onbekende houtsoort-lijmcombinatie: snelverwering van onbehandelde 
kozijnverbindingen conform BRL 2339 “Lijmen voor niet-dragende toepassingen”. Als eis zal 
worden gehanteerd dat de verbindingen na 6 weken snelverwering dicht dienen te zijn. Deze 
eis is zwaarder dan de huidige BRL 2339 en wordt gehanteerd omdat het hier een kritische 
toepassing betreft. 
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De beproeving kan worden gecombineerd met de beproeving in punt 3. 
 

5.6  In geval van hout onder het toegelaten niveau boven het maaiveld: onderzoek naar het 
afdichtend vermogen van de kopse vlakken, voor en na veroudering, met natte en droge 
hechting. Deze beproevingsmethode is overeenkomstig de Beoordelingsgrondslag 
Afdichtingsmiddelen (SKH-publicatie 04-01). 
Als algemene regel kan hierbij worden gesteld dat voor naaldhoutsoorten een maximaal 
toelaatbare wateropname van 30 % ten opzichte van het niet afgedichte hout toelaatbaar is. 
Voor de loofhoutsoorten is de maximaal toelaatbare wateropname 40 % ten opzichte van het 
niet afgedichte hout. 
 

5.7 Verder zijn er nog de overige proeven volgens deze BRL (o.a. wind- en waterdichtheid). 
 

6. Specificatie monsters 

De dorpel dient te worden beproefd zoals deze is gespecificeerd (geprofileerd en bewerkt) bij 
levering door de timmerfabrikant aan de aannemer. Alle ongunstige aspecten van deze 
uitvoering dienen in de proef te worden betrokken. Een dorpel waarvan de leverancier de 
geschiktheid voor inbraakwerende gevelelementen claimt, dient daarom te worden beproefd 
inclusief de hiervoor benodigde voorzieningen. Een dorpel waarvan de leverancier de 
geschiktheid voor rechtstreekse beglazing claimt, dient daarom te worden beproefd inclusief 
nevenlicht met beglazing. Alle gunstige aspecten van de bedoelde uitvoering mogen in de 
proef worden betrokken. De resultaten van de proef gelden dan vanzelfsprekend niet voor 
toepassingen zonder deze gunstige aspecten. 

 

 

 

 

 

 

 
 


