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VOORWOORD 
 
Dit protocol is opgesteld om duidelijkheid te geven over de te volgen stappen bij de KOMO 
certificatie van hout-aluminium gevelelementen volgens de BRL 0801. De BRL 0801 geeft in 
de scope de mogelijkheid tot certificatie van hout-aluminium gevelelementen en omschrijft de 
prestaties waaraan voldaan dient te worden. Omdat de wijze waarop de prestaties bepaald 
dienen te worden kunnen afwijken van houten gevelelementen zonder aluminium is dit 
document ter toelichting opgesteld. Het betreft een interpretatie document voor de BRL 0801 
“houten gevelelementen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Uitgever: 
Certificatie-instelling SKH 
Postbus 159 
6700 AD  WAGENINGEN 
Telefoon: (0317) 45 34 25 
E-mail: mail@skh.nl 
Website: http://www.skh.nl 
 
 
 
© SKH 
 
Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden 
gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.  
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1. INLEIDING 
1.1 Algemeen 

Dit protocol geeft duidelijkheid op welke wijze kan worden aangetoond dat de houten 
gevelelementen vervaardigd met een hout-aluminium systeem voldoen aan de relevante 
prestatie-eisen van de BRL 0801. 
In dit protocol worden de hoofdstukken/paragraven omschreven waarin voor hout-aluminium 
gevelelementen een toelichting noodzakelijk is op het betreffende hoofdstuk/paragraaf van de 
BRL 0801. Daar waar in dit protocol geen aanvulling op de BRL 0801 wordt gegeven gelden 
ongewijzigd de uitgangspunten zoals omschreven in de BRL 0801 

1.2  Onderwerp en toepassingsgebied 
Omdat hout-aluminium gevelelementen aan de buitenzijde zijn afgewerkt met aluminium (ipv 
alleen een verfsysteem) dienen in het kader van de concepten de hout-aluminium 
gevelelementen te worden ingedeeld in één van de volgende concepten: 
 
Concept I niet van toepassing voor hout-aluminium gevelelementen 
Concept II niet van toepassing voor hout-aluminium gevelelementen 
Concept II+ Voorzien van een aluminium bekleding en beglaasd 
Concept III  Voorzien van een aluminium bekleding, beglaasd, en montage  
Concept IV  Voorzien van een aluminium bekleding, beglaasd, , montage en onderhouden  
 

1.3  KOMO® attest-met-productcertificaat (met KOMO® procescertificaat deel) 
Op basis van deze beoordelingsrichtlijn wordt een separaat1 KOMO®  attest-met-
productcertificaat (met KOMO®  procescertificaat deel) afgegeven. De uitspraken in deze 
KOMO®  attest-met-productcertificaten (met KOMO procescertificaat deel) zijn gebaseerd op 
de hoofdstukken 4 t/m 8 van de KOMO beoordelingsrichtlijn BRL 0801 aangevuld met de 
uitgangspunten van dit protocol. 
 
1Opmerking: omdat uitvoering en productie proces van hout-aluminium gevelelementen afwijkt 
van de “reguliere” houten gevelelementen wordt het toelatingsonderzoek, de beoordeling van 
het kwaliteitssysteem en de periodiek beoordeling van hout-aluminium gevelelementen 
afzonderlijk beoordeeld. Dit resulteert in een separaat KOMO attest-met-productcertificaat 
(met KOMO procescertificaat deel) 
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2. TERMINOLOGIE 
Aanvullend op de in hoofdstuk 2 van de BRL 0801 vermelde termen, zijn de volgende termen 
van toepassing: 
 
Systeemhouder: 
 

Partij die verantwoordelijk is voor het ontwerp en 
detaillering van het hout-aluminium gevelelementen (in 
de regel ook producent/leverancier van de aluminium 
afdekprofielen)  
 

Hout-aluminium 
gevelelementen: 
 

Houten gevelelement aan de buitenzijde voorzien van 
aluminium (afdek)profielen waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt in systeem A en B. 
 

Systeem A:  ontwerp met een lage 
dampdiffusieweerstand 

 
Systeem B:  ontwerp met een hoge 

dampdiffusieweerstand 
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3. TOELATINGSONDERZOEK EN PERIODIEKE 
BEOORDELING 
Indien de aanvrager zowel houten gevelelementen als hout-aluminium gevelelementen 
produceert en de twee verschillende systemen volgens BRL 0801 onder het KOMO attest-
met-productcertificaat (met KOMO procesdeel) wil leveren dan dient het toelatingsonderzoek, 
de beoordeling van het kwaliteitssysteem en de periodiek beoordeling van beide systemen 
gescheiden van elkaar uitgevoerd te worden. 

4. PRESTATIES IN DE TOEPASSING 
De eisen met betrekking tot het Bouwbesluit zijn voor hout-aluminium gevelelementen gelijk 
aan die van houten gevelelementen. 
 
Opmerking:  

• De uitvoering van hout-aluminium gevelelementen zijn in de regel gebaseerd op een 
systeem dat aangeboden wordt door een zgn. systeemhouder. In de regel heeft de 
systeemhouder de productprestaties van de hout-aluminium gevelelementen 
aangetoond die een relatie hebben met het Bouwbesluit. Als de totstandkoming van 
de bepaling van de productprestaties voldoet aan de eisen van de BRL 0801 dan 
kunnen deze ter onderbouwing worden gebruikt. Om aan te tonen dat de prestaties 
van de hout-aluminium gevelelementen geproduceerd door de aanvrager 
gelijkwaardig zijn aan de testresultaten van de systeemhouder dient van ten minste 
één kritisch hout-aluminium gevelelement variant de gelijkwaardigheid van de wering 
van vocht (paragraaf 4.2.4 van de BRL 0801) en de luchtvolumestroom (paragraaf 
4.4.2 van de BRL 0801) te zijn aangetoond. 

• Daar waar mogelijk kan gebruik worden gemaakt van gelijkwaardigheid van hout-
aluminium gevelelementen met houten gevelelementen (zoals bij de Bouwbesluit eis 
van de algemene sterkte waarbij de maximale overspanning van tussendorpels en 
tussenstijlen en/of de maximale raamafmeting mogelijk gelijkwaardig kan worden 
beschouwd aan die van houten gevelelementen). 
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5. EISEN AAN DE PRODUCTKENMERKEN 
In onderstaande paragraven wordt een aanvulling gegeven op paragraven van de BRL 0801 
(met gelijke paragraafnummer). Paragraaf 5.2 in dit protocol zijn prestatie eisen specifiek voor 
hout-aluminium gevelelementen aanvullend aan de eisen van de BRL 0801. 
 

5.1 Prestatie eisen voor hout-aluminium gevelelementen 
 

5.1.1 Stijfheid van kozijnen en borstweringen/panelen (aanvulling op BRL 0801,  
 paragraaf 5.2.1) 

De stijfheid van kozijnen en borstweringen/panelen van hout aluminium gevelelementen kan, 
als de afmetingen van de profielen en de uitvoering van de kozijnverbinding overeenkomen, 
als gelijkwaardig worden beschouwd aan die van houten gevelelementen. Bestaande tabellen 
die opgesteld zijn voor de maximale overspanning van tussendorpels en tussenstijlen voor 
houten gevelelementen (zoals in de KVT) kunnen in dat geval ook toegepast worden voor de 
hout-aluminium gevelelementen. 
Indien de profielen en/of de kozijnverbinding niet gelijkwaardig zijn aan houten 
gevelelementen dan dient van de hout aluminium gevelelementen te worden aangetoond dat 
aan de grenswaarden voor stijfheid van kozijnen en borstwering/panelen wordt voldaan. 
 

5.1.2 Verbindingstechnieken voor kozijnen (aanvulling op BRL 0801, paragraaf 5.2.4) 
Van de verbinding van de hout-aluminium gevelelementen dient te zijn aangetoond dat aan de 
eisen van de BRL 0819 wordt voldaan op één van de volgende wijze:  

1. De uitvoering van de verbindingstechniek is gelijk aan die van een houten 
gevelelement (zonder aluminium buitenprofielen) waarvan is aangetoond dat deze 
voldoet aan de eisen van de BRL 0819. In dit geval wordt aan deze prestatie eis 
voldaan. 

2. De uitvoering van de verbindingstechniek wijkt af van verbindingstechnieken voor 
houten gevelelementen. In dit geval dient de prestatie van de verbindingstechniek te 
worden aangetoond met daarbij de mogelijkheid van de volgende wijziging op de 
bepalingsmethode van paragraaf 3.1.1 van de BRL 0819: 
 
De vermoeiing op de verbindingstechniek hoeft niet te worden uitgevoerd omdat de 
hout aluminium gevelelementen beglaasd geleverd worden waardoor er voldoende 
stijfheid in het vlak aanwezig is.  
 
De veroudering wordt uitgevoerd voor de statische belasting. De veroudering vindt 
plaats volgens de omschreven cyclus op drie kozijnen (beglaasd) met een minimale 
afmeting van 1 x 1 m (b x h) voorzien van de aluminium (afdek)profielen en de 
beglazing. Na veroudering worden de verbindingen beoordeeld, gevolgd door de 
statische belasting. Na de statische belasting worden de kozijnen gedompeld in water 
met een kleurvloeistof, open gezaagd of gebroken, opnieuw beoordeeld en getoetst  
zoals omschreven in paragraaf 3.1.1 van de BRL 0819. 
 
De overige eisen van de BRL 0819 blijven onveranderd van toepassing. 
 
Opmerking: de veroudering wordt uitgevoerd op kozijnen voorzien van de aluminium 
(afdek)profielen en beglazing omdat de gevelelementen ook als zodanig in de praktijk 
worden toegepast en de aluminium profielen mogelijk een positieve bijdrage leveren in 
de duurzaamheid van de verbinding. 
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5.1.3 Stijfheid van ramen en hefschuifdeuren (aanvulling op BRL 0801, paragraaf 5.3.1) 

De stijfheid van ramen en hefschuifdeuren van hout aluminium gevelelementen kan, als de 
afmetingen van de profielen en de uitvoering van de raamverbinding overeenkomen, als 
gelijkwaardig worden beschouwd aan die van ramen/hefschuifdeuren van houten 
gevelelementen. Bestaande tabellen die opgesteld zijn voor de maximale van 
ramen/hefschuifdeuren voor houten gevelelementen (zoals in de KVT) kunnen in dat geval 
ook toegepast worden voor de hout-aluminium ramen/hefschuifdeuren. 
Indien de profielen en/of de raamverbinding niet gelijkwaardig zijn aan ramen/hefschuifdeuren 
voor houten gevelelementen dan dient van de hout aluminium ramen/hefschuifdeuren te 
worden aangetoond dat aan de grenswaarden voor stijfheid van ramen/hefschuifdeuren wordt 
voldaan. 
 

5.1.4  Hout (aanvulling op BRL 0801, paragraaf 5.4.1) 
Indien de kozijnen, ramen en/of hefschuifdeuren volledig worden afgedekt door de aluminium 
(afdek)profielen (het hout niet direct wordt blootgesteld aan het buitenklimaat) dan kunnen 
aanvullend op de houtsoorten vermeld in de SKH-publicatie 99-05, de volgende houtsoorten 
worden toegepast: 
 

• Eiken 
 
Indien de houtsoort niet is vermeld in de SKH-publicatie 99-05 of in deze paragraaf dan is het 
aan de Commissie Toepassing Houtsoorten (CTH) van SKH om te beoordelen of de houtsoort 
minimaal gelijkwaardig is aan de toegestane houtsoorten. 
 
Ongeacht de houtsoort dient de houtkwaliteit voor kozijnen, ramen en/of hefschuifdeuren voor 
hout-aluminium gevelelementen te voldoen aan de eisen zoals omschreven in de SKH-
publicatie 99-05. 
 

5.1.5  Metalen onderdelen (aanvulling op BRL 0801, paragraaf 5.4.6) 
Het aluminium en de oppervlaktebehandeling van de aluminium (afdek)profielen dient te 
voldoen aan de eisen van paragraaf 5.1 van de BRL 0810. 
 

5.1.6  Bewerkingen (aanvulling op BRL 0801, paragraaf 5.4.9) 
Voor hout-aluminium gevelelementen geldt voor alle houten onderdelen dat  de vrije 
uitwendige hoeken die achter de aluminium (afdek)profielen zijn gepositioneerd, voorzien  
moeten worden van ronde kantjes met een straal ≥ 3 mm (ook de bovenzijde van onder- en 
tussendorpels van kozijnen). 
 

5.1.7  Afwerken met een verfsysteem (aanvulling op BRL 0801, paragraaf 5.4.11) 
Voor hout-aluminium gevelelementen geldt dat de houten onderdelen van de gevelelementen 
rondom minimaal voorzien dienen te zijn van een voorlaksysteem dat voldoet aan de eisen uit 
de BRL 0817 ‘Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout’. Applicatie van dit 
voorlaksysteem dient te zijn uitgevoerd volgens de minimale procescondities zoals vermeld in 
het certificaat van de verfleverancier. 
 
Opmerking: omdat de hout-aluminium gevelelementen zijn voorzien van aluminium 
(afdek)profielen wordt de houten ondergrond afdoende beschermd en is de toepassing van 
een aflaksysteem niet voorgeschreven. 
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5.2 aanvullende prestatie eisen voor hout-aluminium gevelelementen 
 

5.2.1 Inwendige condensatie 
Inwendige condensatie in hout-aluminium gevelelementen is niet toegestaan. 
 
Grenswaarden 
De maximale toename van het houtvochtgehalte als gevolg van inwendige condensatie, 
bepaald overeenkomstig NEN-EN 13420, mag niet meer dan 6% zijn ten opzichte van het 
toepassingsvochtgehalte van de betreffende houtsoort vermeldt in de SKH-publicatie 99-05, 
met een maximaal houtvochtgehalte (onafhankelijk van de houtsoort) van 20%. 
 
Bepalingsmethode 
Van het hout-aluminium gevelelement systeem A dient overeenkomst testmethode 1 en van 
het hout-aluminium gevelelement systeem B overeenkomstig testmethode 2.2-A volgens 
NEN-EN 13420 te worden aangetoond dat aan de grenswaarden wordt voldaan. Hout-
aluminium gevelelement systemen die voldoen aan de uitgangspunten van bijlage B van de 
NEN-EN 13420 hoeft het risico op inwendige condensatie niet te worden aangetoond. 
 
Toelatingsonderzoek  
Beoordeeld wordt of het hout-aluminium system voldoet aan de grenswaarden.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® productcertificaat deel vermeldt dat aan de grenswaarden wordt voldaan.  

 
5.2.2  Vervorming als gevolg van inwendige condensatie 

Vervorming als gevolg van Inwendige condensatie in hout-aluminium gevelelementen is niet 
toegestaan. 
 
Grenswaarden 
Tijdens en na de testcyclus zoals omschreven in hoofdstuk 10 van de NEN-EN 13420 dient 
het hout-aluminium gevelelement te voldoen aan de volgende prestatie eisen: 
 

• Bedieningskracht: ten minste klasse 1 volgens NEN-EN 13115 
• Luchtdoorlatendheid: na de testcyclus maximaal 20% meer luchtverlies ten opzichte 

van het oorspronkelijk gemeten luchtverlies. Indien er sprake is van meer luchtverlies 
dient bij de classificering van het gevelelement ten aanzien van de 
luchtdoorlatendheid aangepast te worden naar de klasse behorende bij de meting na 
de testcyclus. 

• Waterdichtheid: na de testcyclus mag de waterdichtheid maximaal 1 klasse lager 
uitkomen bij een oorspronkelijke classificering tot en met 9A en 2 klassen lager 
uitkomen bij een oorspronkelijke classificering hoger dan 9A. Als hier niet aan wordt 
voldaan dient de classificering van het gevelelement ten aanzien van de 
waterdichtheid aangepast te worden naar de klasse behorende bij de meting na de 
testcyclus. 

• De maximale blijvende vervorming bedraagt 8 mm gemeten in geopende toestand na 
conditionering. 

  
Bepalingsmethode 
Van het hout-aluminium gevelelement systeem dient overeenkomst testmethode 3 volgens 
NEN-EN 13420 te worden aangetoond dat aan de grenswaarden wordt voldaan. De maximaal 
blijvende vervorming wordt gemeten na minimaal 12 uur conditioneren bij kamertemperatuur. 
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De beproeving dient te worden uitgevoerd op een gevelelement met een draaiend deel in de 
maximaal te leveren afmeting in het meest ongunstige profiel voorzien van een beglazing die 
de laagste bijdrage levert in de stijfheid in het vlak en een kleur van de aluminium 
(afdek)profielen met de hoogste warmte absorptie. 
 
Toelatingsonderzoek  
Beoordeeld wordt of het hout-aluminium system voldoet aan de grenswaarden.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® productcertificaat deel vermeldt dat aan de grenswaarden wordt voldaan. 
 

5.2.3  Duurzaamheid bevestiging aluminium (afdek)profielen 
De aluminium (afdek)profielen dienen duurzaam (levensduur) te zijn bevestigd op het 
gevelelement. 
 
Grenswaarden 
De bevestiging van de aluminium (afdek)profielen dient te voldoen aan de volgende 
toetsingscriteria: 

• Na de veroudering er geen sprake mag zijn van een verhoging van het 
houtvochtgehalte van meer dan 6% ten opzichte van het toepassingsvochtgehalte van 
de betreffende houtsoort vermeldt in de SKH-publicatie 99-05, met een maximaal 
houtvochtgehalte (onafhankelijk van de houtsoort) van 20% gemeten ter plaatse van 
de bevestigingspunten van de aluminium (afdek)profielen in het hout en; 

• Na veroudering zijn geen gebreken aan de verflaag, die is aangebracht op de houten 
profielen, toegestaan en;  

• Na de mechanische vermoeiing volgens NEN 3576 mogen de aluminium 
(afdek)profielen niet (gedeeltelijk) los gekomen zijn van het gevelelement. 

 
Bepalingsmethode 
 De veroudering dient te worden uitgevoerd op één beglaasd gevelelement met een afmeting 
van ten minste 1 x 2 m bedraagt (b x h), overeenkomstig de veroudering omschreven in 
paragraaf 3.1.1 van BRL 0819 direct gevolgd door een mechanische vermoeiing volgens NEN 
3576. 
 
Opmerking: 
Het onderzoek voor de duurzaamheid van de verbindingstechnieken voor kozijnen (paragraaf 
5.2.4), uitvoering van de beglazing (paragraaf 5.4.12) en de duurzaamheid van de bevestiging 
aluminium (afdek)profielen (paragraaf 5.5.3) kunnen gecombineerd worden uitgevoerd op één 
gevelelement. 
 
Toelatingsonderzoek  
Beoordeeld wordt of het hout-aluminium systeem voldoet aan de grenswaarden.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® productcertificaat deel vermeldt dat aan de grenswaarden wordt voldaan 
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6. EISEN AAN HET REALISATIEPROCES VAN MONTAGE 
EN ONDERHOUD 

6.1 Monteren van houten gevelelementen 
Voor hout-aluminium gevelelementen geldt, aanvullend aan de eisen voor de montage van 
houten gevelelementen, dat de aansluiting met het bouwkundig kader zodanig dient te zijn 
gedetailleerd dat er via de bouwkundige aansluiting geen (regen)water direct en/of indirect 
tussen de aluminium (afdek)profielen en de houten profielen kan komen.   
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BIJLAGE 1 
Checklist van onderdelen afwijkend van houten gevelelementen 
 
Opmerking: De hout-aluminium gevelelementen zijn systemen die in uitvoering op veel punten 
afwijken van de houten gevelelementen vervaardigd overeenkomstig de KVT. De prestaties 
van het systeem van hout-aluminium gevelelementen die moeten worden aangetoond, 
bijvoorbeeld omdat de uitvoering afwijkt van houten gevelelementen en daarmee een 
onderbouwing ontbreekt, zijn afhankelijk van het systeem. Deze checklist is een hulpmiddel en 
kan, afhankelijk van het systeem van hout-aluminium gevelelementen, nog uitgebreid moeten 
worden. 
 

Paragraaf  
BRL 0801 

Onderwerp Opmerking 

4.1.1 t/m 4.5.2 Bouwbesluit Zie opmerking in dit protocol 
5.2.1 Stijfheid van kozijnen en 

borstweringen/panelen 
Zie opmerking in dit protocol 

5.2.3 Beperking van inwendige 
condensatie in borstweringen 

Van borstweringen uitgevoerd afwijkend van de KVT 
dient te worden aangetoond dat wordt voldaan 

5.2.4 Verbindingstechnieken voor 
kozijnen 

Zie opmerking in dit protocol 

5.2.7 Situering onderzijde stijlen en 
laaggelegen onderdorpels 

Er zijn hout-aluminium systemen op de markt die, als 
onderdeel van het systeem, een eigen ontwikkelde 
laagreliëf dorpel. Van deze laagreliëf dorpel dient te zijn 
aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van de 
BRL 0813. 

5.3.1 Stijfheid van ramen en 
hefschuifdeuren 

Zie opmerking in dit protocol 

5.4.1 Hout Zie opmerking in dit protocol 
5.4.2 Houten halffabricaten Bij hout-aluminium gevelelement systemen wordt in de 

regel gevingerlast en/of geoptimaliseerd hout 
toegepast. Deze dienen te voldoen aan klasse BGVT 
van de BRL 1704-2 respectievelijk de BRL 2902 

5.4.4 Houten producten Houten producten (waaronder ook houten buitendeuren 
al dan niet voorzien van een aluminium profiel) dienen 
te voldoen aan de eisen van de vermelde BRL. 

5.4.6 Metalen onderdelen Zie opmerking in dit protocol 
5.4.9 Bewerkingen Zie opmerking in dit protocol 
5.4.11 Afwerken met een verfsysteem Zie opmerking in dit protocol 

5.4.12 Beglazen Beglazing van hout-aluminium gevelelementen wijkt af 
van de beglazing omschreven in de NPR 3577. Van de 
beglazing dient te worden aangetoond dat wordt 
voldaan aan de NEN 3576.  

Paragraaf van dit 
protocol 

  

5.2.1 Inwendige condensatie Zie opmerking in dit protocol 
5.2.2 Vervorming als gevolg van 

inwendige condensatie 
Zie opmerking in dit protocol 

5.2.3 Duurzaamheid bevestiging 
aluminium (afdek)profielen 

Zie opmerking in dit protocol 

6.1 Monteren van houten 
gevelelementen 

Zie opmerking in dit protocol 
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