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Kiwa N.V.  

Certificatie en Keuringen 
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Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK ZH 
 
Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
www.kiwa.nl 

 
© 2007 Kiwa N.V. 
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 de Beoordelingsrichtlijn door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit als 
Nationale Beoordelingsrichtlijn berusten alle rechten bij Kiwa. Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor 
welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het 
gebruiksrecht is geregeld. 
 
 

Voorwoord Kiwa 

Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen Hout van Kiwa, waarin 
belanghebbende partijen op het gebied van minder bekende houtsoorten voor toepassing in (gevel)timmerwerk zijn 
vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt zonodig deze Nationale 
Beoordelingsrichtlijn bij. Waar in deze Nationale Beoordelingsrichtlijn sprake is van “College van Deskundigen” is 
daarmee bovengenoemd college bedoeld. 
 
Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa-Reglement voor 
Productcertificatie. In dit reglement is de door Kiwa gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van het 
onderzoek ter verkrijging van het productcertifcaat , alsmede de werkwijze bij de externe controle. 
 
Deze BRL moet tenminste iedere 5 jaar door het beherende College van Deskundigen Hout opnieuw worden 
vastgesteld doch uiterlijk voor 01-07-2012. 
 
Bindend verklaring 
Deze beoordelingsrichtlijn is door Kiwa bindend verklaard per 01-07-2007. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn door 
de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een 
productcertificaat voor Minder bekende houtsoorten voor toepassing in (gevel)timmerwerk. 
 
De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO® productcertificaat. 
 
Het techniekgebied van de BRL is: E1 Hout. 
 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- en attesteringsinstellingen 
aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het 
algemeen certificatie- en attesteringsreglement van de betreffende instelling. 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 0823 d.d. 2004-01-15. 
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun 
geldigheid op 2007-08-15. 
 
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden zijn de certificatie-instellingen gebonden aan de eisen die in het 
hoofdstuk “Eisen aan certificatie-instellingen” zijn vastgelegd. 

1.2 Toepassingsgebied 
De producten zijn bestemd om te worden toegepast in (gevel)timmerwerk: 

• Gevelbekleding / betimmeringen; 
• Deuren; 
• Kozijnen en ramen; 
• Glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers. 

1.3 Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten  
Indien door de leverancier rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat 
aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die 
voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: 

• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;  
• NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;  
• NEN-EN 45011 voor certificatie-instellingen die producten certificeren;  
• NEN-EN 45012 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;  
• NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren.  

De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, 
afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst van 
wederzijdse acceptatie heeft gesloten.  
Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek.  
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de 
accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren. 

1.4 Certificaat 
Het model van het op basis van deze BRL af te geven KOMO® productcertificaat is als bijlage bij deze BRL opgenomen. 
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2 Terminologie 

2.1 Definities 
In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder: 

• Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat producten bij voortduring voldoen aan de eisen waarop 
de certificatie is gebaseerd. 

• Product: de houtsoort als grondstof ten behoeve van in deze BRL genoemde toepassingsgebieden. 
• IKB-schema: een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn 

kwaliteitssysteem. 
• Producteisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de (identificeerbare) 

houteigenschappen en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of 
gemeten. 

• Kwaliteitseisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die betrekking hebben op de houtkwaliteit (en niet de 
houteigenschappen) en droging.  

• Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL gestelde eisen wordt voldaan ter 
verkrijging van een productcertificaat. 

• Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de 
gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de BRL gestelde eisen voldoen. 
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3 Procedure voor het verkrijgen van een 
kwaliteitsverklaring 

3.1 Toelatingsonderzoek 
Het door de certificatie-instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze 
beoordelingsrichtlijn opgenomen prestatie- en producteisen inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk 
van de aard van het te certificeren product: 

• (Monster)onderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de product- en/of prestatie-eisen. 
• Beoordeling van het productieproces. 
• Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema. 
• Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures. 
• Beoordeling van de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. 

3.2 Certificaatverlening 
Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de beslisser. Deze beoordeelt de 
resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig 
zijn voordat het certificaat kan worden verleend. 
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4 Producteisen en bepalingsmethoden 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan een houtsoort moet voldoen. Deze eisen zullen onderdeel uitmaken 
van de technische specificatie van de houtsoort, die wordt opgenomen in het productcertificaat. 
 
De producteisen waaraan de houtsoort moet voldoen zijn afhankelijk van de toepassing en de gebruiksklasse waarin 
de toepassing kan worden ingedeeld. 
 
Deze gebruiksklassen zijn afgeleid van de NEN-EN 335-1 en deel 2 en worden in tabel 1 gedefinieerd. Tevens is hier de 
relatie tussen gebruiksklasse en de vereiste duurzaamheidsklasse (NEN-EN 350-1) gegeven. 
 
Tabel 1: Definitie gebruiksklassen en relatie met duurzaamheidsklasssen 

Definitie gebruiksklasse 
Gebruiksklasse T [°C] RV [%] Watercontact Zon / UV Toelichting 

Risico op 
aantasting bij 
calamiteiten 

Duurzaamheid 

1 10 - 25 30 – 65 Geen Geen Altijd binnen - 1 t/m 5 

2 -10 – 30 30 – 80 Incidenteel Incidenteel 
Vochtige ruimtes 
binnen, (volledig) 
beschermd buiten 

- 1 t/m 5 

3.1 -10 – 35 30 – 90 Beperkt Beperkt Buiten (deels) 
beschut +/- 1 t/m 4 

3.2 -10 – 35 30 – 95 Frequent Frequent Standaard 
buitentoepassing + 1 t/m 4a) 

3.3 -10 – 35 30 - 95 Permanent Hoog 

Buitentoepassing 
met veel risico in 

o.a. ontwerp/ 
detaillering 

++ 1 t/m 2 

Opmerking: 
• Deze tabel geldt voor kozijnen, deuren, gevelbekleding, betimmeringen, glas- en neuslatten en dorpelafdekkers. 
• Gebruikte afkortingen: T = Temperatuur; RV = Relatieve luchtvochtigheid. 
 
a) Voor de duurzaamheidklassen 3 en 4 dienen op passende maatregelen getroffen te worden, die hoge weerstand tegen 

aantasting waarborgen of die voorkomen dat het hout langdurig nat kan worden. 
 
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt geverifieerd of het hout voldoet aan de prestatie-eisen die met betrekking tot de 
toepassing en de blootstellingklasse zijn vastgelegd in tabel 2. 
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4.2 Onderzoeksmatrix voor hout 
 
Tabel 2: Onderzoeksmatrix voor hout  

Gebruiksklasse Te onderzoeken 
eigenschappen 

BRL artikel Toepassing 
1 2 3.1 – 3.3 

kozijnen/deuren F F I 
glaslatten en dorpelbescherming F F F 

Houtbeschrijving 
 

4.3 

(gevel)-betimmering F F I 
kozijnen/deuren F X X 
glaslatten en dorpelbescherming F F F 

Hygroscopische 
eigenschappen, 
houtvochtgehalte (ijklijn) 

4.4 

(gevel)-betimmering F X X 
kozijnen/deuren F F F 
glaslatten en dorpelbescherming    

Hardheid 4.5 

(gevel)-betimmering F F F 
kozijnen/deuren   X 
glaslatten en dorpelbescherming    

Sterkteklasse 4.6 

(gevel)-betimmering    
kozijnen/deuren  I X 
glaslatten en dorpelbescherming  I X 

Duurzaamheid 4.7 

(gevel)-betimmering  I X 
kozijnen/deuren  X X 
glaslatten en dorpelbescherming    

Verlijmen hoekverbinding 4.8 

(gevel)-betimmering    
kozijnen/deuren  F F 
glaslatten en dorpelbescherming  F F 

Vingerlassen 4.9 

(gevel)-betimmering  F F 
kozijnen/deuren  F F 
glaslatten en dorpelbescherming  F F 

Lamineren  4.10 

(gevel)-betimmering    
kozijnen/deuren   X 
glaslatten en dorpelbescherming   X 

Afwerkbaarheid 4.11 

(gevel)-betimmering   F 
kozijnen/deuren   I 
glaslatten en dorpelbescherming    

Bewerkbaarheid 4.12 

(gevel)-betimmering    
kozijnen/deuren    
glaslatten en dorpelbescherming    

Bijdrage aan 
brandvoortplanting 

4.13 

(gevel)-betimmering F F F 
X = verplicht te onderzoeken inclusief eis 
F = facultatief, te onderzoeken indien gewenst 
I = informatief te onderzoeken, geen eis 

   

4.3 Houtbeschrijving 

4.3.1 Eis 
De beschrijving van het hout bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. Botanische naam (geslacht en soort) en handelsnaam (volgens NEN-EN 13556, Houtvademecum of anders volgens 

ATIBT). 
2. Herkomst: land en regionaal groeigebied. 
3. Anatomische beschrijving en loupe kenmerken: minimaal twee microscopische en twee macroscopische foto’s. 
4. Macroscopische beschrijving en drie foto’s. 
5. Volumieke massa en houtkwaliteit (houtgebreken). Hout dat geschikt is bevonden moet voldoen aan de voor de 

toepassing vastgelegde houtkwaliteit. Tabel 3 geeft de bijbehorende documenten. 
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 Tabel 3: Normverwijzingen houtkwaliteit per toepassing en gebruiksklasse 
Gebruiksklasse Toepassing 

1 2 – 3.3 
Houten gevelelementen n.v.t. BRL 0801 en BRL 2211 
Houten buitendeuren n.v.t. BRL 0803 en BRL 2211 
Houten en houtachtige gevelbekledingssystemen n.v.t. BRL 4103 
Houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers 
voor houten gevelelementen 

n.v.t. BRL 0812 

Opmerking: voor termen en definities van onvolkomenheden van hout wordt verwezen naar NEN 5461.  

4.3.2 Bepalingsmethode 
Bij het starten van toelatingsonderzoek moet de botanische naam en herkomst van de houtsoort bekend zijn. Het gaat 
hierbij ten minste om de geslachtsnaam en indien mogelijk de soortnaam. Wanneer er meerdere botanische soorten 
binnen een handelsnaam voorkomen, dient dit aangegeven te worden. 
Uit tenminste 27 delen (zo mogelijk uit ten minste 3 verschillende partijen/verschepingen en lengtes van 2,0 m) wordt 
het volgende bepaald: 

• De volumieke massa, conform ISO 3131 bij een evenwichtsvochtgehalte van behorend bij een RV van 65%. De  
boven- en ondergrens mogen hierbij maximaal 25% afwijken van de gemiddelde waarden. 

• De houtkwaliteit waarbij tenminste de aspecten worden beoordeeld waaraan in de KVT eisen worden gesteld, te 
weten: 

- reactiehout; 
- draadverloop; 
- inhoudsstoffen, harszakken, kalk; 
- biologische aantastingen (schimmels, insecten); 
- kwasten (grootte, aantal, gezond-dood); 
- ingegroeide bast, dark streaks; 
- scheuren en aanwezigheid hart; 
- spinthout, kernhout en overgangshout. 

Verder wordt het hout visueel beoordeeld. Indien de partij homogeen is, kan de beschrijving van de houtsoort aan een 
deel worden uitgevoerd. Wordt er echter variatie waargenomen dan moeten meerdere  delen beschreven worden. 
Zonder nadere bepaling wordt het kernhout getest. Eventueel overgangshout dient separaat te worden beproefd. 
Indien het spinthout na droging niet meer van het kernhout te onderscheiden is (zoals bij vuren) moet gewaarborgd 
worden dat alleen kernhout wordt getest. Dit kan gebeuren door  voor het drogen de spint-kerngrens aan te geven. 
 
Beschrijven van de partij 
Van ten minste twee delen worden kopse, radiale en tangentiële coupes gesneden met een dikte van circa 20 µm en 
worden onder de microscoop bekeken. Uit de waarnemingen wordt een anatomische houtbeschrijving volgens de 
internationale standaard (IAWA list of microscopic features for hardwood identification) gemaakt, geïllustreerd met 
tenminste twee foto’s van kopse oppervlakken van > 1 mm2 (microscopisch) en twee van circa 4 mm2 oppervlak 
(macroscopisch).  
 
Van het geschaafde hout worden foto’s van het houtoppervlak gemaakt. Hierbij dient snelle verandering in kleur 
(binnen enkele dagen na schaven) te worden vastgelegd. Er worden foto’s gemaakt van het kwartierse en dosse 
oppervlak (minimaal 50 cm2) en van het kopse oppervlak (minimaal 16 x  16 mm2). Naast de illustraties wordt een 
macroscopische beschrijving van het hout gemaakt waarbij de variatie van de 27 delen in acht wordt genomen en 
opvallende kenmerken/houtgebreken worden gemeld.  
 
De gevonden informatie wordt vergeleken met gegevens uit de literatuur (voor zover beschikbaar) en er wordt een 
uitspraak gedaan in hoeverre het hout hiermee overeenkomt.  

4.3.3 Productcertificaat 
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt geverifieerd of de houtbeschrijving is opgesteld volgens de voorgeschreven 
procedure. 
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4.4 Hygroscopische eigenschappen, houtvochtgehalte (ijklijn) 

4.4.1 Eis 
• Het houtvochtgehalte bij levering wordt bepaald aan de hand van de in tabel 4 vermelde Relatieve 

Luchtvochtigheden (RV). Het toegestane houtvochtgehalte is dus afhankelijk van de toepassing en 
gebruiksklasse. 

• De tangentiële zwel behorend bij het interval 50% - 95% RV dient ≤ 4,0% te zijn, met een standaard deviatie van ≤ 
1%. 

• De verhouding tussen radiale en tangentiële zwel wordt als informatie aangeleverd. 
• Alle houtvochtgehaltes gelden met een tolerantie van +/- 2%. 
• Voor deuren is het raadzaam om het houtvochtgehalte wat aan de lage kant van deze spreiding te houden.  
• Voor de toepassing gevelbekleding en glaslatten/neuslatten kan volstaan worden met het bepalen van het 

evenwichtshoutvochtgehalte bij een RV van 50% (gebruiksklasse 1) en 65% dan wel 80% (gebruiksklasse             2 
– 3.3).  

• Voor het uitvoeren van goede elektrische vochtmetingen dient een houtsoortspecifieke ijklijn te zijn bepaald. 

4.4.2 Bepalingsmethode 
1. Hygroscopische eigenschappen 
Van 27 balken (zo mogelijk uit ten minste 3 verschillende partijen/verschepingen) worden kwartierse monsters 
gemaakt circa 50 x 50 x 10 mm3 en minimaal 20 x 20 x 10 mm3. Deze monsters worden geklimatiseerd bij 
achtereenvolgens 50%, 65%, 80% en 95% RV en waterverzadigd. Na elke behandeling wordt de massa bepaald en bij 
droog, 50%, 95% en waterverzadigd wordt de tangentiële / radiale afmeting bepaald. Ten slotte worden de monsters 
gedroogd (24 uur bij 103 °C) en gewogen en gemeten. Eventueel kan de bepaling van de ijklijn gecombineerd worden 
met deze testprocedure.  
 
Na afloop zijn de volgende gegevens bekend: 

• Het evenwichtsvochtgehalte bij 50%, 65%, 80% en 95% RV (bij wateropname bij 20 °C). 
• De tangentiële / radiale zwelling van het hout van 50% tot 95% en de totale zwelling. 

 
Tabel 4: RV (behorend bij een toepassing/gebruiksklasse)  
 1 2 t/m 3.3 

kozijnen 50% 65% 

deuren 50% 65% 

gevelbekleding 50% 80% 

neuslat/glaslat 50% 65% 
 
2. Bepaling ijklijn 
In 15 monsters (zo mogelijk uit ten minste 3 verschillende partijen/verschepingen) met een houtmaat van  
30 x 50 mm2 en een lengte van 30 mm worden op het langsvlak twee geïsoleerde RVS pennen gemonteerd die  
30 mm uit elkaar staan. De penpunt is over een lengte van 8 mm niet geïsoleerd. In voorgeboorde gaten (Ø 3 mm, 
diepte 11 mm) worden de geïsoleerde RVS-pennen met behulp van een hamer tot 19 mm in het hout geslagen.  
 
De monsters worden bij vijf verschillende relatieve luchtvochtigheden (33%, 66%, 81%, 91% en 94%) en een 
temperatuur van 23 °C geconditioneerd (of 33%, 50%, 65%, 80%, 91% en 95% wanneer een combinatie met bepaling 
van hygroscopische eigenschappen wordt gemaakt). Als steekproef worden per klimaat drie monsters gewogen. 
Wanneer het gewicht van de blokjes in twee dagen niet meer is veranderd dan 0,01 gram, dan worden alle monsters als 
volledig geconditioneerd beschouwd.  
 
Is het gewicht wel veranderd dan worden de drie monsters zolang om de twee dagen gewogen totdat het gewicht 
constant blijft. Van de volledig geconditioneerde monsters wordt het houtvochtgehalte met behulp van een elektrische 
houtvochtmeter (ingesteld op de nul-ijklijn en gecorrigeerd op temperatuur) en het gewicht bepaald. Vervolgens 
worden de monsters 48 uur gedroogd in een oven (103 ± 2 °C) en hierna wordt opnieuw het gewicht bepaald. Bij elke 
weging wordt het gewicht van de monsters verminderd met het gewicht van de elektrodes. 
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 Figuur 1. Positionering van de pennen. 
 
Op de totale set aan meetwaarden wordt lineaire regressie, volgens de kleinste kwadraten methode, toegepast. Hierbij 
moeten de vochtgehalten volgens de droogstoofmethode als x waarden en de met de elektrische meter gemeten 
waarden als y waarden worden gebruikt. De gevonden correlatiecoëfficiënt moet groter zijn dan 0,90. De met de 
regressiemethode geschatte parameters a en b (uit de vergelijking: y = ax + b) worden vervolgens gebruikt om een 
correctieformule voor de elektrische weerstandsmeter vast te stellen. 
 
MCwerkelijke = A * MCafgelezen + B 
 

Hierin is 
a
1=A   en is 

a
b-=B   

 
In de nieuwere typen elektrische houtvochtmeters is de correctieformule rechtstreeks te programmeren. 

4.4.3 Productcertificaat 
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt geverifieerd of de hygroscopische eigenschappen en de ijklijn conform de 
voorschriften zijn bepaald. Tevens wordt erop gelet of de juiste houtvochtgehaltes bij levering worden gebruikt. 

4.5 Hardheid 

4.5.1 Eis 
Bepaal de hardheid van de houtsoort volgens onderstaande procedure. 

4.5.2 Bepalingsmethode 
De (Janka)-hardheid wordt bepaald overeenkomstig ASTM D143 en uitgedrukt in N. Zo mogelijk kan verwezen 
worden naar beschikbare literatuurgegevens. 

4.5.3 Productcertificaat 
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt geverifieerd of de opgegeven waarde voor de hardheid juist is gedeclareerd. 

4.6 Sterkteklasse 

4.6.1 Eis 
Bepaal de sterkteklasse conform onderstaande procedure en vuistregel. 
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4.6.2 Bepalingsmethode 
Wanneer een houtsoort een volumieke massa hoger dan 350 kg/m3 heeft, wordt aangenomen dat de sterkteklasse 
gelijk of groter is dan C18 (uitgaande van een houtkwaliteit zoals vastgelegd is voor kozijnen). Bij een lagere volumieke 
massa of bij twijfel over de sterkte-eigenschappen dient de sterkteklasse van de houtsoort vastgesteld te worden 
volgens NEN 5498 of volgens onderstaande procedure: 
1. 10 proefstukken destructief beproeven volgens NEN 5498. 
2. 30 proefstukken non-destructief beproeven met behulp van de Mobile Timber Grader (MTG, 2). 
3. De proefresultaten uit (1) en (2) dienen gecombineerd te worden volgens de procedure beschreven in TNO rapport 

2005-BCS-P013 om de karakteristieke waarde van de elasticiteitmodulus en de buigsterkte te bepalen. Dit rapport is 
vrij opvraagbaar bij TNO (tel: 015-2763000 of www.tno.nl).  

4.6.3 Productcertificaat 
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt geverifieerd of de opgegeven waarde voor de sterkteklasse juist is bepaald. 

4.7 Duurzaamheid 

4.7.1 Eis 
Bepaal de duurzaamheid volgens onderstaande procedure. 

4.7.2 Bepalingsmethode 
1. Duurzaamheidbepaling 
De officiële normgeving wordt gevolgd (NEN-EN 113 en NEN-EN 350-1), met inachtneming van de volgende 
afwijkingen en opmerkingen.  

• Het inschatten van de duurzaamheid van hout in een specifieke toepassing door middel van versnelde 
laboratoriumtesten blijft indicatief. Op grond van hieronder beschreven onderzoek kan een houtsoort worden 
toegelaten. De weerstand tegen schimmelaantasting moet echter na 2 en 4 jaar praktijkervaring worden 
geëvalueerd door de certificeerder (o.a. certificaathouders). Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de L-
constructietest (volgens NEN-EN 330) welke dient te worden uitgevoerd door een erkend onderzoeksinstituut. 
Uit deze evaluaties wordt een oordeel gevormd over de weerstand van de houtsoort tegen schimmelaantasting in 
timmerwerk. 

• De monsters worden getrokken uit 27 balken (zo mogelijk uit ten minste 3 verschillende partijen/ 
verschepingen). Er worden vier schimmels gebruikt: drie schimmels voor zowel loofhout als naaldhout, te weten: 
Coniophora puteana (bruinrot), Poria placenta (bruinrot), Coriolus versicolor (witrot). Als vierde schimmel wordt 
voor naaldhout Gloeophyllum trabeum (bruinrot) en voor loofhout Donkiopora expansa (witrot) gebruikt. Bij 
naaldhout wordt uitsluitend grenen spint als referent gebruikt en bij loofhout uitsluitend beuken. Voor elke 
schimmelsoort wordt de gemiddelde x-waarde berekend. De hoogste x-waarde bepaalt de uiteindelijke 
duurzaamheidsklasse. 

• Een test met een kortere looptijd en met kleinere monsters kan ook gebruikt worden (minibloktest, zie TNO 
rapport 2003-BS-R0043. Dit rapport is vrij opvraagbaar bij TNO: tel 015-2763000 of www.tno.nl). De 
beproevingstijd is 6 weken. Het houtvochtgehalte bij aanvang van de test moet tussen 14 en 16% liggen. Op 
grond van deze test kan echter geen officiële duurzaamheidsclassificatie (volgens de Europese normen) behaald 
worden.  

• Tabel 1 geeft de relatie tussen gebruiksklasse en duurzaamheidsklasse. Voor gebruiksklasse 3.2 dienen 
aanvullende maatregelen te worden getroffen (bijvoorbeeld verduurzaming, neuslat, lage blootstelling etc). In elk 
geval dient voor houtsoorten met een duurzaamheidsklasse 3 of 4 de wateropname te worden bepaald. Bij een 
snelle wateropname / langzame waterafgifte kan de houtsoort worden beperkt in zijn toepassing, vanwege het 
verhoogde risico op schimmelaantasting.  

• Wil men de houtsoort toepassen in de zwaarste gebruiksklasse (3.3), dan zal het wateropname-gedrag in elk 
geval moeten worden bepaald, ongeacht de duurzaamheidsklasse. Het wateropname gedrag dient voor deze 
toepassing uiteraard gunstig te zijn (langzame vochtopname en afgifte). 

 
2. Wateropname-gedrag bepalen 
Uit 12 balken (zo mogelijk uit ten minste 3 verschillende partijen/verschepingen) worden 12 proefstukken gemaakt 
van 20 x 20 x 400 mm3 (bxdxl). Zet de 12 proefstukken met de kopse kanten in het water en voer deze proef uit in een 
kleine ruimte (bv  600 x 300 x 300 mm3) die afsluitbaar is waardoor verdamping wordt beperkt. Regel het klimaat af op 
20°C en 65% RV. 
 

http://www.tno.nl)
http://www.tno.nl)
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Het gewicht van elk proefstuk wordt vooraf en na 1, 6, 12 en 24 uur en na 2, 3, 7, 14 en 21 dagen bepaald. Hierna 
worden alle proefstukken in een klimaatkamer gelegd (23°C, 65% RV) en wordt het gewicht bepaald na 1, 6, 12 en 24 
uur en na  2, 3, 7 en 14 dagen. 
 
De volgende zaken moeten worden bepaald: 
1. maximale wateropname (moet zijn bereikt binnen 14 dagen). 
2. snelheid van wateropname in de eerste twee dagen. 
3. snelheid van waterafgifte in de eerste twee dagen (binnen 7 dagen moet een constant vochtgehalte zijn bereikt). 

4.7.3 Productcertificaat 
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt geverifieerd of de indeling in een duurzaamheidsklasse overeenkomstig deze 
eis is uitgevoerd en of de declaratie in het productcertificaat juist is. 

4.8 Verlijming hoekverbinding  

4.8.1 Eis 
Bepaal de verlijmbaarheid van de houtsoort ten behoeve van hoekverbindingen. 

4.8.2 Bepalingsmethode 
Beproeving en eisen volgens BRL 2339.  

4.8.3 Productcertificaat 
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt geverifieerd of de verlijming van de hoekverbindingen op de juiste wijze is 
beproefd en in orde bevonden. 

4.9 Vingerlassen 

4.9.1 Eis 
Bepaal of de houtsoort is te vingerlassen. 

4.9.2 Bepalingsmethode 
Beproeving en eisen volgens BRL 1704-2. 

4.9.3 Productcertificaat 
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt geverifieerd of de geschiktheid voor vingerlassen op de juiste wijze is beproefd 
en in orde bevonden. 

4.10 Lamineren 

4.10.1 Eis 
Bepaal of de houtsoort is te lamineren. 

4.10.2 Bepalingsmethode 
Beproeving en eisen volgens BRL 2902. 

4.10.3 Productcertificaat 
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt geverifieerd of de geschiktheid voor lamineren op de juiste wijze is beproefd en 
in orde bevonden. 



 

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0823 8 februari 2007 16 

 

4.11 Afwerkbaarheid  

4.11.1 Eis 
Bepaal de geschiktheid voor dekkende afwerking (prestatie-eisen conform bijlage 4, BRL 0801) aan de hand van één 
acrylaat, één hybride en één alkyd emulsie systeem die alle zijn toegelaten op basis van de resultaten van het 
onderzoek volgens BRL 0814. Om de geschiktheid van een houtsoort voor afwerking vast te stellen dienen de volgende 
testen te worden uitgevoerd:  

• Droge hechting: minimaal klasse 4A (ASTM 3359A). 
• Natte hechting: minimaal klasse 4A (ASTM 3359A). 
• Uittreden vluchtige inhoudsstoffen: niet acceptabel. 
• Blarentest: oppervlak maximaal klasse 1; dichtheid maximaal klasse 1 (ISO 4628-2). 

Onderzoek naar transparante en niet filmvormende afwerking (prestatie-eisen conform bijlage 4, BRL 0801) is 
facultatief. De transparante afwerkbaarheid wordt getest op basis van één kleurkritisch systeem dat is toegelaten op 
basis van BRL 0814.  
Wanneer alle vier de geteste systemen een positief resultaat geven, dan wordt de houtsoort vrijgegeven voor alle 
systemen. Wanneer slechts één of enkele systemen voldoende presteren, wordt de houtsoort systeemspecifiek 
vrijgegeven.  

4.11.2 Bepalingsmethode 
1. Monstername 
Er moeten ten minste 27 monsters (zo mogelijk uit ten minste 3 verschillende partijen/verschepingen) beschikbaar zijn. 
Zonder nadere bepaling wordt het kernhout getest. Eventueel overgangshout dient separaat te worden beproefd. 
 
Monsters moeten zoveel mogelijk foutvrij zijn. Dit betekent: 

• geen reachtiehout; 
• draadverloop maximaal 1:10; 
• geen harszakken; 
• geen biologische aantastingen; 
• geen kwasten; 
• geen hart; 
• geen overgangshout. 

 
2. Afwerking en vochtgehalte van de proefstukken 
De grondlagen op de oppervlakten van de monsters ten behoeve van het onderzoek van de onderstaande 
onderwerpen moeten voldoen aan: 

• Dekkende systemen: 
- Ten minste 2 grondlagen aangebracht en met een totale droge laagdikte conform BRL 0801, 

applicatiemethode(n) volgens het verwerkingsvoorschrift(en) van de verfleverancier. 
• Transparante systemen: 

- Ten minste 3 grondlagen aangebracht en met een totale droge laagdikte conform BRL 0801, 
applicatiemethode(n) volgens het verwerkingsvoorschrift(en) van de verfleverancier. 

Alle monsters dienen te zijn gedroogd conform de verwerkingsvoorschriften van de verfleverancier. Testen worden 
uitgevoerd op geklimatiseerde monsters (bij 65% RV en 23°C). Beproeving vindt plaats na volledige uitharding van het 
grondsysteem. 
 
3. Natte hechting 
Monstergrootte : dikte 12 mm, oppervlakte rondom (4 zijden): 25.000 mm2. 
Aantal monsters :  27 per verftype voor de bepaling van de natte hechting (zie 1). 
Onderzoek : natte hechting wordt bepaald nadat de kruissnede gedurende 1 uur is bevochtigd met een nat 

watje (2x per monster). Hechting wordt visueel beoordeeld conform ASTM 3359A.  
 
4. Droge hechting 
Monstergrootte : dikte 12 mm, oppervlakte rondom (4 zijden): 25.000 mm2. 
Aantal monsters :  3 per verftype, tenzij de variatie in natte hechting een groter aantal vereist. 
Onderzoek :  droge hechting wordt visueel beoordeeld conform ASTM 3359A.  
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5. Uittreden van vluchtige inhoudsstoffen 
Monstergrootte : dikte 12 mm, oppervlakte rondom (4 zijden): 25.000 mm2. 
Aantal monsters : 3 per verftype, tenzij de variatie in natte hechting een groter aantal vereist. 
Kopse kanten : beide kopse kanten afdichten met een daarvoor geschikt middel. 
Onderzoek : bestralen met een infra-rood lamp (IR) zodanig dat eenzijdig een oppervlaktemperatuur van 70°C 

wordt bereikt. Temperatuur meten met een daarvoor geschikte methode; tijdsduur bestraling: 48 
uur. 

Beoordeling : visueel op uittreden inhoudsstoffen (bijvoorbeeld hars) of andere gebreken van de verffilm; droge 
hechting conform ASTM 3359A. 

 
6. Blarentest 
Monstergrootte : 12 x 70 x 145 mm. 
Aantal monsters : 3 per verftype, tenzij de variatie in natte hechting een groter aantal vereist. 
Kopse kanten : beide kopse kanten afdichten met een daarvoor geschikt middel. 
Onderzoek : monsters plaatsen in blarenkast met de niet afgewerkte zijde naar de binnenkant gericht. 

Watertemperatuur blarenkast van 40 ± 1 °C. Klimaat rondom de blarenkast: 23 ± 2 °C;  
  RV: 50 ± 5%. Tijdsduur 10 dagen. Voor en na de test worden de monsters gewogen. 
Beoordeling : visueel op blaarvorming (conform NEN-EN ISO 4628-2), verkleuringen en andere vormen van 

onthechting. 

4.11.3 Productcertificaat 
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt geverifieerd of de afwerkbaarheid op de juiste wijze is bepaald en in orde 
bevonden. 

4.12 Bewerkbaarheid  

4.12.1 Eis 
De bewerkbaarheid van de houtsoort moet worden bepaald.  

• Minimaal de bewerkingen: afkorten, kalibreren, schulpen (5 m raamhout), vlakken en strijken, vandikte schaven, 
profileren, eindprofileren, gaten steken, en deuvelgat boren. 

• 2 standaard KVT kozijnen moeten gemaakt worden (gedeuveld). 
• 2 standaard KVT kozijnen moeten gemaakt worden (geslist). 

4.12.2 Bepalingsmethode 
De bewerkbaarheid wordt bij twee timmerfabrikanten uitgevoerd waarvan de bekend is met welke specificaties zij 
werken (bv type snijgereedschap en doorloopsnelheden). 20 m kozijnhout (80 x 130 mm) wordt verwerkt tot 4 
standaard KVT kozijnen (waarvan de helft is gedeuveld en de andere helft is geslist) met naar binnendraaiende ramen. 
Afmetingen buitenmaat kozijn circa 100 x 40 cm. Voor bewerking wordt houtkwaliteit van het materiaal in kaart 
gebracht. De volgende bewerkingen moeten minimaal worden uitgevoerd:  

• afkorten; 
• kalibreren; 
• schulpen (5 m raamhout); 
• vlakken en strijken; 
• vandikte schaven; 
• profileren;  
• eindprofileren; 
• gaten steken; 
• deuvelgat boren. 

 
Maximaal één dag nadat het hout bewerkt is worden de kozijnen en ramen in elkaar gezet.  
Uitgangspunten bij de beoordeling: 

• De bewerking moet dusdanig worden uitgevoerd dat het houtoppervlak niet verkoolt, het toerental van de 
machines niet terugloopt en er een glad bewerkt oppervlak wordt bereikt. 

• Slingeren en vastlopen van de zaag tijdens het zagen. 
• Maatvoering (na schaven, profileren en boren deuvelgaten met behulp van kalibers). 
• Vervorming (direct na bewerking en tijdens assemblage ramen / kozijnen). 
• Effect van inhoudstoffen op machines en gezondheid (afstompend effect, verkleving, irritatie luchtwegen). 
• Algemene indruk vergelijken met gangbare houtsoorten in de timmerindustrie. 
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4.12.3 Productcertificaat 
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt geverifieerd of het resultaat van de bovenstaande bewerkingen aan de gestelde 
eisen voldoet. 

4.13 Bijdrage aan brandvoorplanting  

4.13.1 Eis 
De bijdrage van een houtsoort aan brandvoortplanting wordt bepaald volgens de NEN-EN 13501-1. 

4.13.2 Bepalingsmethode 
Het onderzoek wordt volgens NEN-EN 13501-1 uitgevoerd.  
 

Toelichting 
De eisen aan brandvoortplanting gelden voor gevelbekleding. Kozijnen/deuren vallen buiten deze regelgeving. Bij een gesloten 
gevelbekleding valt een houtsoort met een volumieke massa (bij 12% houtvochtgehalte) ≥ 390 kg/m3 volgens de huidige 
Europese normen (vuistregel) in klasse D-s2 bij een minimale dikte van 18 mm netto. Indien niet aan deze voorwaarden wordt 
voldaan of indien vaststelling van een betere brandklasse gewenst is dient onderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig 
NEN-EN 13501-1. 

4.13.3 Productcertificaat 
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt geverifieerd of de bijdrage aan brandvoortplanting is vastgesteld conform de 
vermelde procedure.   

4.14 Certificatiemerk 
De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze op elk product zijn aangebracht: 

• fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 
• productiedatum of -codering; 
• type aanduiding; 
• KOMO®- beeldmerk en certificaatnummer. 
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5 Eisen aan het kwaliteitssysteem 

5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de leverancier moet voldoen. 

5.2 Beheerder van het kwaliteitssysteem 
Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het 
kwaliteitssysteem. 

5.3 Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan 
De leverancier moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema). 
 
In dit IKB-schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd: 

• welke aspecten door de leverancier worden gecontroleerd. 
• volgens welke methoden die controles plaatsvinden. 
• hoe vaak deze controles worden uitgevoerd. 
• hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard. 

 
Dit IKB-schema moet een afgeleide zijn van het in de bijlage vermelde model IKB-schema, en zodanig zijn uitgewerkt 
dat het Kiwa voldoende vertrouwen geeft dat bij voortduring aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen wordt 
voldaan. 
 
Voor afgifte van het certificaat dient dit schema ten minste 1 maand te functioneren. 

5.4 Procedures en werkinstructies 
De leverancier moet kunnen overleggen: 
procedures voor: 

• de behandeling van producten met afwijkingen: 
- corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; 
- de behandeling van klachten over geleverde producten en/of diensten. 

• de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren. 

5.5 Overige eisen aan het kwaliteitssysteem 
De leverancier dient tevens te beschikken over een procedure aangaande de monitoring van projecten waarbij de 
houtsoort is toegepast. Deze procedure dient minimaal de volgende onderwerpen te bevatten: 

• relatie project (toepassing, gebruiksklasse) en houtsoort(en). 
• controleaspecten en methoden in relatie tot gedeclareerde eigenschappen. 
• frequentie van beoordeling van het project (bijvoorbeeld na 1, 3, 6 en 12 jaar). 
• steekproefgrootte van de monitoring (in relatie tot het afgezette hout). 
• relatie met procedures uit paragraaf 5.4. 
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6 Samenvatting onderzoek en controle 

Hieronder is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:  
• Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL gestelde eisen wordt voldaan; 
• Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de 

gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de BRL gestelde eisen voldoen; daarbij is tevens aangegeven 
met welke frequentie controleonderzoek door de certificatie-instelling (CI) moet worden uitgevoerd; 

• Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema en de procedures. 

6.1 Onderzoeksmatrix 
Voor onderzoek wordt aselect de monsterneming verricht.  
 
Tabel 5: Te beproeven aspecten in het kader van het toelatingsonderzoek en toezicht door de CI. 

Onderzoek in kader van 
Toezicht door CI na 
certificaatverlening1) 

Omschrijving eis Artikel 
BRL Toelatings-

onderzoek 
Controle2) Frequentie 

Houtbeschrijving 4.3 X V 2x per jaar 
Hygroscopische eigenschappen, houtvochtgehalte 
(ijklijn) 

4.4 X V 2x per jaar 

Hardheid 4.5 X -  
Sterkteklasse 4.6 X -  
Duurzaamheid 4.7 X -  
Verlijming hoekverbinding 4.8 X -  
Vingerlassen 4.9 X -  
Lamineren 4.10 X -  
Afwerkbaarheid 4.11 X -  
Bewerkbaarheid 4.12 X -  
Bijdrage aan brandvoortplanting 4.13 X -  
Certificatiemerk 4.14 X X 2x per jaar 
X = Controleren conform Tabel 2, paragraaf 4.2 
V = Controleren bij controleonderzoek of de juiste informatie verkregen uit de test ook in praktijk wordt 

gebracht.  
1) Bij significante wijzigingen, ter beoordeling door de CI, in het productieproces dienen de producteisen opnieuw te worden 

getoetst.  
2) Door de inspecteur of door de certificaathouder in aanwezigheid van de inspecteur worden alle producteigenschappen bepaald 

die binnen de bezoektijd (maximaal 1 dag) kunnen worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is zal voor dit aspect tussen CI en 
certificaathouder afspraken worden gemaakt op welke wijze controle plaats zal vinden.  
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7 Eisen aan de certificatie-instelling 

7.1 Algemeen 
De certificatie-instelling moet voldoen aan de in EN 45011 gestelde eisen. 
Bovendien moet de instelling voor het onderwerp van deze BRL zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie of 
een daaraan gelijkwaardige instelling (een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse 
acceptatie heeft gesloten). 
 
De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig document, waarin de 
algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit: 

• De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: 
- De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag; 
- De uitvoering van het onderzoek; 
- De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek. 

• De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten. 
• De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen. 
• De regels bij beëindiging van een certificaat. 
• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-instelling. 

7.2 Certificatiepersoneel 
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

• Auditoren: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de beoordeling van de rapporten van 
inspecteurs. 

• Inspecteurs: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier. 
• Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, 

voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het 
treffen van corrigerende maatregelen. 

7.2.1 Kwalificatie-eisen 
Onderscheiden wordt naar: 
7.2.1.1  Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die voldoet aan de in EN 45011 

gestelde eisen. 
7.2.1.2 Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door het College van 

Deskundigen  aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL. 

7.2.1.1 Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die voldoet aan de in EN 
45011 gestelde eisen 
De kwalificatie voor het uitvoerende certificatiepersoneen van een CI dient te voldoen aan hoofdstuk 5 van  
EN 45011. In het handboek van de CI dient beschreven te zijn hoe de kwalificatie van het certificatie personeel wordt 
uitgevoerd. 
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EN 45011 Auditor 

initiële productbeoordeling 
en beoordeling van de 
productielocatie 

Inspecteur 
beoordeling product 
productlocatie, veld en 
projecten na 
certifcaatverlening 

Beslisser 
betreffende 
certifcaatverlening en 
certifcaatuitbreidingen 

1. Algemene 
opleiding 

HBO denk- en werk niveau  MBO denk- en werk niveau HBO denk- en werk 
niveau 

2. Specifieke 
opleiding 

• basistraining auditen 
• specifieke training 

betreffende het 
techniekgebied 

• basistraining auditen 
• specifieke training 

betreffende het 
techniekgebied 

Niet van toepassing 

3. Algemene  
ervaring 

1 jaar relevante werkervaring 
waarin minimaal aan 4 
initiële beoordelingen  werd 
deelgenomen terwijl 1 
beoordeling zelfstandig werd 
uitgevoerd onder supervisie 

1 jaar relevante werkervaring 
waarin minimaal aan 4 
inspectiebezoeken  werd 
deelgenomen terwijl 1 
inspectiebezoek zelfstandig 
werd uitgevoerd onder 
supervisie 

4 jaar werkervaring 
waarvan 1 jaar betreffende 
certificatiewerkzaamheden 

4. Specifieke 
ervaring 

Gedetaileerde kennis 
betreffende het 
certificatieschema en 4 initiële 
beoordelingen waarbij deze 
BRL werd gehanteerd 

Gedetaileerde kennis 
betreffende het 
certificatieschema en 4 
inspectiebezoeken waarbij 
deze BRL werd gehanteerd  

Basis kennis betreffende 
het specifieke 
certificatieschema 

 

7.2.1.2 Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door het College van 
Deskundigen  aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL 
Certificatiepersoneel Opleiding Ervaring 
Inspecteur / auditor MBO-niveau in een van de volgende disciplines: 

Bouwkunde, civiele techniek of procestechniek en/of 
Productie en toepassing van producten waarvoor 
houtsoort(en) worden toegepast og  

2 jaar 

Certificatiedeskundige HBO-niveau in een van de volgende disciplines: 
Bouwkunde, civiele techniek of procestechniek en/of 
Productie en toepassing van producten waarvoor 
houtsoort(en) worden toegepast 

1 jaar 
 

Beslisser HBO-niveau in een van de volgende disciplines: 
Techniek, management, economie      

4 jaar 
managementervaring 

7.2.2 Kwalificatie 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan 
bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn 
vastgelegd. 
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij: 

• Beslissers: kwalificatie van certificatiedeskundigen en inspecteurs. 
• Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers. 

7.3 Rapport toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een rapport. Het rapport moet aan de 
volgende eisen voldoen: 

• Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. 
• Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn vastgelegd. 
• Basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing kunnen baseren op de in het 

rapport vastgelegde bevindingen. 
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7.4 Beslissing over certificaatverlening 
De beslissing over certificaatverlening moet plaats vinden door een daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij 
het certificaatonderzoek betrokken is geweest. De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd. 

7.5 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring 
Het productcertificaat moet zijn uitgevoerd conform het als bijlage opgenomen model. 

7.6 Aard en frequentie van externe controles 
De certificatie-instelling moet controle uitoefenen bij de leverancier op de naleving van zijn verplichtingen. Over de 
aan te houden controlefrequentie beslist het College van Deskundigen. Bij de inwerkingtreding van deze 
beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 2 controlebezoeken per jaar. 
 
Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op: 

• De in het certificaat vastgelegde productspecificatie. 
• Het productieproces van de leverancier. 
• Het IKB-schema van de leverancier en de resultaten van door de leverancier uitgevoerde controles. 
• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten. 
• De naleving van de vereiste procedures. 

 
De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door de certificatie-instelling naspeurbaar worden vastgelegd in 
een rapport. 

7.7 Rapportage aan College van Deskundigen 
De certificatie-instelling rapporteert ten minste jaarlijks over de uitgevoerde certificatiewerkzaamheden. In deze 
rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen). 
• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie. 
• Resultaten van de controles. 
• Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen. 
• Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

7.8 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen  mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één 
afzonderlijk interpretatiedocument. De certificatie-instelling is verplicht zich op de hoogte te stellen of er een 
interpretatiedocument is vastgesteld en, indien dit het geval is, de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren. 
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8 Lijst van vermelde documenten 

8.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

8.1.1 Bouwbesluit 2003 
Bouwbesluit 2003 Stb. 2001, 410; Stb. 2002, 203, 516, 518; Stb. 2005, 1, 368, 417, 528; Stb. 2006, 148 en de Ministeriële 
Regeling Stcrt. 2002, 241, Stcrt. 2003, 101 en Stcrt 2005,163 en 249. 

8.1.2 Bouwstoffenbesluit 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming Stb. 1995, 567, 614; Stb. 1997, 525, 686; Stb. 2000, 352, 
Stb. 2002, 203, 516 en 582 en Stb.2005, 610 en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 1998, 20, 203; Stcrt. 1999, 126; Stcrt. 2000, 
66, 210; Stcrt. 2004, 40, 68, 209, 217 en Stcrt 2005,163. 

8.2 Normen / normatieve documenten: 
ATIBT:1979 Nomenclature generale des bois tropicaux 
ASTM D143:1994 Standard Methods of testing small clear specimens of Timber 
ASTM D3359:2002 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test 
BRL 0801:2005 Houten gevelelementen 
BRL 0803:1999 Houten buitendeuren 
BRL 0812:2004 Houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers voor houten gevelelementen 
BRL 0814:2005 Filmvormende coatings voor toepassing op hout 
BRL 1704-2:2005 Gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen 
BRL 2211:2002 Binnendeuren en -kozijnen 
BRL 2339:2001 Lijmen voor niet dragende toepassingen 
BRL 2902:1997 Gelamineerd hout voor niet-dragende toepassingen 
BRL 4103:2001 Houten en houtachtige gevelbekledingsystemen 
Houtvademecum:2005 Wiselius, I (ed), SDU 
IAWA:1989 List of microscopic features for hardwood identification IAWA bul.10 (3) 
ISO 3131:1975 Wood-Determination of density for physical and mechanical tests 
ISO 4628-2: 2003 Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafbraak van verflagen - 

Aanduiding van de intensiteit, hoeveelheid en omvang van algemeen voorkomende 
gebreken - Deel 2: Beoordeling van de mate van blaarvorming 

KVT:2006 Kwaliteit van houten gevelelementen – Omschrijvingen materialen en halfproducten 
en voorwaarden voor de samenstelling. Uitgave Nederlandse Bond van 
Timmerfabrikanten 

NEN 5461: 1999 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en rondhout - Algemeen 
gedeelte inclusief aanvullingsblad A1:2004 

NEN 5498:1997 Gezaagd hout - Sterkteklassen, classificatiemethode en bepalingsmethoden nclusief 
aanvullingsblad A1:2003 

NEN-EN 113:1996 Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de 
preventieve werking tegen houtaantastende basidiomyceten - Bepaling van de 
giftgrenswaarden inclusief aanvullingsblad A1:2004 

NEN-EN 330:1994 Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethode in het veld voor de bepaling 
van de relatieve beschermende werking van een houtverduurzamingsmiddel voor 
gebruik onder een beschermlaag en niet in contact met de grond - L-constructie-
methode 

NEN-EN 335-1:2006 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Definitie van 
gebruiksklassen - Deel 1: Algemeen 

NEN-EN 335-2:2006 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Definitie van 
gebruiksklassen - Deel 2: Massief hout 

NEN-EN 350-1:1994 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - Natuurlijke 
duurzaamheid van massief hout - Deel 1: Richtlijn voor de principes van het 
beproeven en het classificeren van de natuurlijke duurzaamheid van hout 
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NEN-EN 460:1994 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - Natuurlijke 

duurzaamheid van massief hout - Richtlijn voor de eisen aan de duurzaamheid van 
hout voor toepassing in risicoklassen 

NEN-EN 13501-1:2003 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond 
van resultaten van beproeving van het brandgedrag 

NEN-EN 13556:2003 Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van houtsoorten die worden gebruikt in 
Europa 

NEN-EN 45011:1998 Algemene eisen voor instellingen die productcertificatie-systemen uitvoeren 
NEN-EN 45012:2005 Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria 
NEN-EN ISO/IEC 17020:2004 Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die 

keuringen uitvoeren 
NEN-EN ISO/IEC 17024:2003 Conformiteitsbeoordeling - Algemene eisen voor instellingen die persoonscertificatie 

uitvoeren 
NEN-EN ISO/IEC 17025:2005 Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria 

inclusief correctieblad C1:2007. 
  
TNO rapport 2000-CHT-R18: 2000 Ontwikkeling van een Algemene bepalings-methode voor de sterkte van Hout 
TNO rapport 2003-BS-R0043: 2003 Beoordeling van Hout: Verkorte schimmelbeproeving volgens de miniblock test 
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BIJLAGE 1  
 

 
 

 

Certificaathouder 
 
  
 
 
Tel.  
Fax  
www. 
E-mail 

Kamer van koophandel 
 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

 
Beoordeeld is: 

kwaliteitssysteem 
product 

Periodieke controle 
 

 
Organisatie  

Nummer nummer Vervangt  
    
Uitgegeven jjjj-mm-dd d.d.  
    
Geldig tot Onbepaald Pagina 25  van  26 

     

 
 

 

VERKLARING VAN CI 
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 0823 "Minder bekende 
houtsoorten voor toepassingen in (gevel)timmerwerk" d.d. 2007-02-08 
afgegeven door CI, conform het CI-Reglement voor Productcertificatie. 
 
CI verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de 
producent geleverde (naam houtsoort) bij voortduring voldoet aan de in dit 
productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits (naam 
houtsoort) voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in 
dit productcertificaat. 
 
 
 
directeur CI 
 

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit. 

KOMO® 
productcertificaat 

 

http://www.kiwa.nl
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1 PRODUCTSPECIFICATIE  

 
1.1 Onderwerp 

Dit productcertificaat heeft betrekking op «Houtnaam» uit «Groeigebied», bestemd om te worden toegepast in: 
- kozijnen en ramen; 
- deuren; 
- (gevel)-betimmering; 
- glaslatten en dorpelbeschermers. 
 
Optie 1:  

1.2 PRESTATIES TBV TOEPASSING IN RAMEN, DEUREN EN KOZIJNEN 
 

1.2.1 Hardheid 
De hardheid bedraagt ten minste «waarde», bepaald overeenkomstig ASTM D143. 
 

1.2.2 Sterkteklasse 
De sterkte bedraagt ten minste klasse «waarde», bepaald overeenkomstig NEN 5498. 

 
1.2.3 Duurzaamheid 

De duurzaamheidsklasse bedraagt Klasse «waarde», bepaald overeenkomstig BRL 0823, artikel 4.7. «Houtnaam» kan worden 
toegepast in blootstellingsklasse «klasse». 
 
 Toelichting: 

Definitie gebruiksklasse 
Gebruiksklasse 

T [°C] RV [%] Watercontact Zon / UV Toelichting 

Risico op 
aantasting bij 
calamiteiten 

Duurzaamheid 

1 10 - 25 30 – 65 Geen Geen Altijd binnen - 1 t/m 5 

2 -10 – 30 30 – 80 Incidenteel Incidenteel 
Vochtige ruimtes 
binnen, (volledig) 
beschermd buiten 

- 1 t/m 5 

3.1 -10 – 35 30 – 90 Beperkt Beperkt Buiten (deels) 
beschut 

+/- 1 t/m 4 

3.2 -10 – 35 30 – 95 Frequent Frequent Standaard 
buitentoepassing 

+ 1 t/m 4a) 

3.3 -10 – 35 30 - 95 Permanent Hoog 

Buitentoepassing 
met veel risico in 

o.a. ontwerp/ 
detaillering 

++ 1 t/m 2 

Opmerking: 
• Deze tabel geldt voor kozijnen, deuren, gevelbekleding, betimmeringen, glas- en neuslatten en dorpelafdekkers. 
• Gebruikte afkortingen: T = Temperatuur; RV = Relatieve luchtvochtigheid. 
• [Risico = risico op aantasting bij calamiteiten (- = geen risico, +/- = beperkt risico, + = risico, ++ = hoog risico] 
 
a) Voor de duurzaamheidklassen 3 en 4 dienen op passende maatregelen getroffen te worden, die hoge weerstand tegen aantasting 

waarborgen of die voorkomen dat het hout langdurig kan worden. 

 
1.2.4 Verlijming hoekverbinding 

«Houtnaam» kan, bepaald overeenkomstig BRL 2339, worden verlijmd met: 
- «naam lijmsoort X» 
- «naam lijmsoort Y» 
 

1.2.5 Vingerlassen 
«Houtnaam» kan, bepaald overeenkomstig BRL 1704-2, worden gevingerlast met: 
- «naam lijmsoort X» 
- «naam lijmsoort Y» 

 
1.2.6 Lamineren 

«Houtnaam» kan, bepaald overeenkomstig BRL 2902, worden gelamineerd met: 
- «naam lijmsoort X» 
- «naam lijmsoort Y» 
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1.2.7 Afwerkbaarheid 
«Houtnaam» is geschikt voor afwerking, bepaald overeenkomstig BRL 0823 artikel 4.11. De droge hechting bedraagt klasse 
«waarde, min. 4A», bepaald overeenkomstig ASTM 3359A. 
 

1.2.8 Bewerkbaarheid 
Van de bewerkbaarheid zijn geen resultaten, bepaald overeenkomstig BRL 0823 artikel 4.12, beschikbaar. 
 

1.2.9 Bijdrage aan brandvoortplanting 
Van de brandwerendheid zijn geen resultaten, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, beschikbaar. 
 

1.2.10 Volumieke massa 
De volumieke massa bij 65% RVbedraagt «waarde» kg/m3, bepaald overeenkomstig ISO 3131. 
 
En/of optie 2: 

1.3  PRESTATIES GEVELBEKLEDING 
 

1.3.1 Constructieve veiligheid  
De maximale uittrekweerstand bedraagt «waarde» N, bepaald overeenkomstig BRL 4103, bijlage 2. 
De maximale afschuifweerstand bedraagt «waarde» N, bepaald overeenkomstig BRL 4103, bijlage 2. 
 

1.3.2 Hardheid 
De hardheid bedraagt ten minste «waarde» , bepaald overeenkomstig ASTM D143. 
 

1.3.3 Duurzaamheid 
De duurzaamheidsklasse bedraagt Klasse «waarde», bepaald overeenkomstig BRL 0823, artikel 4.7. «Houtnaam» kan worden 
toegepast in blootstellingsklasse «klasse». 
 
 Toelichting: 

Definitie gebruiksklasse 
Gebruiksklasse 

T [°C] RV [%] Watercontact Zon / UV Toelichting 

Risico op 
aantasting bij 
calamiteiten 

Duurzaamheid 

1 10 - 25 30 – 65 Geen Geen Altijd binnen - 1 t/m 5 

2 -10 – 30 30 – 80 Incidenteel Incidenteel 
Vochtige ruimtes 
binnen, (volledig) 
beschermd buiten 

- 1 t/m 5 

3.1 -10 – 35 30 – 90 Beperkt Beperkt Buiten (deels) 
beschut 

+/- 1 t/m 4 

3.2 -10 – 35 30 – 95 Frequent Frequent Standaard 
buitentoepassing 

+ 1 t/m 4a) 

3.3 -10 – 35 30 - 95 Permanent Hoog 

Buitentoepassing 
met veel risico in 

o.a. ontwerp/ 
detaillering 

++ 1 t/m 2 

Opmerking: 
• Deze tabel geldt voor kozijnen, deuren, gevelbekleding, betimmeringen, glas- en neuslatten en dorpelafdekkers. 
• Gebruikte afkortingen: T = Temperatuur; RV = Relatieve luchtvochtigheid. 
• [Risico = risico op aantasting bij calamiteiten (- = geen risico, +/- = beperkt risico, + = risico, ++ = hoog risico] 
 
a) Voor de duurzaamheidklassen 3 en 4 dienen op passende maatregelen getroffen te worden, die hoge weerstand tegen aantasting 

waarborgen of die voorkomen dat het hout langdurig kan worden. 

 

1.3.4 Vingerlassen 
«Houtnaam» kan, bepaald overeenkomstig BRL 1704-2, worden gevingerlast met: 
- «naam lijmsoort X» 
- «naam lijmsoort Y» 

 
1.3.5 Afwerkbaarheid 

«Houtnaam» is geschikt voor afwerking, bepaald overeenkomstig BRL 0823 artikel 4.11. De droge hechting bedraagt klasse 
«waarde, min. 4A», bepaald overeenkomstig ASTM 3359A. 
 

1.3.6 Bewerkbaarheid 
Van de bewerkbaarheid zijn geen resultaten, bepaald overeenkomstig BRL 0823 artikel 4.12, beschikbaar. 
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1.3.7 Bijdrage aan brandvoortplanting 
Van de brandwerendheid zijn geen resultaten, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, beschikbaar. 
 

1.3.8 Volumieke massa 
De volumieke massa bij 65% RVbedraagt «waarde» kg/m3, bepaald overeenkomstig ISO 3131. 
 
 

1.4 Merken en aanduiding 
De houtsoort wordt gemerkt door deze van het volgende certificatiemerk te voorzien: 
 

 
«Certificaatnummer» 
«Houtnaam» + «Blootstellingsklasse» 
«Naam leverancier» 

 
 

2 VERWERKING 
2.1 Transport en opslag 

Behandeling van het hout dient zodanig plaats te vinden dat de eigenschappen van het hout niet nadeling worden beïnvloed. 
«Eventuele aanvulling bij gevelbekleding». 
 

2.2 Krimp- en zwelgedrag 
In verband met overschrijding van de eisen t.a.v. tangentiële en/of radiale krimp dienen passende maatregelen te worden 
genomen met betrekking tot: (aan te geven door leverancier) 
- de bevestiging van de bekleding; 
- …. 
 
 

3  WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 
 

Inspecteer bij aflevering of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- het merk en de wijze van merken juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
-   
en zo nodig met: 
- CI 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 
 
LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 
 
NEN 1234  
 
* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL  
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BIJLAGE 2 
 
Model IKB-schema of raam-IKB-schema 
 
Controleonderwerpen Controleaspecten Controlemethode Controlefrequentie Controleregistratie 
Grondstoffen  
• Houtsoort 
• Ingangscontrole  
• … 
 
 

    

Productieproces, 
productieapparatuur, materieel: 
• Procedures 
• Werkinstructies 
• Apparatuur 
• Materieel 
• … 
 
 

    

Eindproducten 
 
 

    

Meet- en beproevingsmiddelen 
• Meetmiddelen 
• Kalibratie 
• … 
 
 

    

Logistiek  
• Intern transport 
• Opslag 
• Verpakking 
• Conservering 
• Identificatie c.q. merken 

van half- en eindproducten 
• … 
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BIJLAGE 3 
 
Voorbeelden toepassing in relatie tot de blootstellingsklassen 

 
NEN-EN 460 Annex A (informative) 
 
Belangrijke factoren in de relatie tussen verwachte service life (levensduur) en natuurlijke 
duurzaamheid. 
 
A.1 Levensduur – (vertaling) 
 
De levensduur van een houten bouwdeel is afhankelijk van vele factoren, niet alleen van de duurzaamheidsklasse 
tegen houtaantastende organismen.  
In risicoklasse c.q.blootstellingklasse 3 bijvoorbeeld, kunnen ontwerp van detailleringen van een houten bouwdeel, die 
waterpenetratie en vasthouden van water verhinderen en waterafvoer en ventilatie bevorderen, samen met lokale 
klimaatcondities en onderhoudsprocedures, invloed op de prestaties op de lange termijn hebben. 
Evenzeer kunnen klimaatcondities in blootstellingklasse 4 een duidelijk effect op de prestaties hebben. Daarom is het 
niet juist de verwachte levensduur van een product alleen op de duurzaamheidsclassificatie van de houtsoort te 
baseren. 
 
Voor de meeste constructieve toepassingen is er echter een algemeen geaccepteerd minimum niveau van natuurlijke 
duurzaamheid, dat samen met de andere factoren een acceptabele levensduur voor een gegeven bouwdeel geeft. De 
keuze voor een houtsoort met een hogere duurzaamheid dan aanbevolen in deze norm, zal naar verwachting een 
langere levensduur voor een bepaalde toepassing opleveren. Wanneer voor constructieve bouwdelen slechts een korte 
levensduur wordt voorzien (tijdelijk of semi-permanent) of wanneer een extreem lange levensduur noodzakelijk is, 
kan het aanbevelenswaardig zijn een houtsoort met een lagere, dan wel hogere duurzaamheidsklasse te kiezen dan 
die, aangegeven in tabel 1. 
 
Een schatting van de levensduurverwachting kan worden verkregen door de duurzaamheid van de houtsoort die voor 
de toepassing wordt voorgesteld te vergelijken met de duurzaamheid en levensduur van andere, bekende houtsoorten 
die zijn gebruikt op dezelfde locatie en voor constructies met gelijksoortige ontwerp- en onderhoudsdetails. 
 
Bij aantastingen door schimmels zal de levensduur van een houten bouwdeel toenemen in verhouding tot zijn dikte. 
Zo zal een paal met een doorsnede van 50 mm x 50 mm, ingegraven in de grond, ongeveer een tweemaal zo lange 
levensduur hebben, vergeleken met een paal van dezelfde houtsoort, maar met een doorsnede van slechts 25 mm x 50 
mm. Echter in streken zoals delen van Centraal- en Zuid-Europa met hun lange en droge perioden, is de ervaring dat 
bouwdelen met een relatief geringe doorsnede, in grondcontact waarschijnlijk een langere levensduurverwachting 
hebben dan gelijksoortige delen met een grotere doorsnede, dank zij hun neiging om sneller te drogen. 
Om dezelfde redenen geldt dit ook voor schuttingen en buitenbekledingen. 
Biologische aantasting is vaak voortschrijdend en de levensduur zal daarom ook afhangen van de mate van 
beschadiging die kan worden toegestaan voor het bouwdeel bezwijkt. 
 
A.2 Verdere factoren, die keuze voor een duurzaamheidklasse beïnvloeden - (vertaling) 
 
Bij de selectie van een houtsoort voor toepassing in een bepaalde blootstellingsklasse, is het noodzakelijk om de 
verschillende factoren die het duurzaamheidsniveau beïnvloeden zorgvuldig te overwegen.  
 
Vermindering van de mechanische eigenschappen van een houten bouwdeel zou het voldoen aan veiligheids- en de 
economische eisen in gevaar kunnen brengen, daarom kan een houtsoort met een hogere duurzaamheid dan 
gebruikelijk toegepast worden. Dit geldt bijvoorbeeld in de volgende gevallen: 
- De gebruikte bouwdelen zijn dragend. 
- De bouwdelen zijn moeilijk te vervangen of te repareren. 
- Er wordt een verlengde gebruiksduur gevraagd. 
- De positionering van een bouwdeel houdt bijzondere risico’s in (bijvoorbeeld een horizontaal vlak met een slechte 

waterafvoer). 
- Er bestaat een verhoogd aantastingsrisico door bijzondere organismen (bij voorbeeld marine houtboorders, 

termieten). 
- De blootstelling aan de klimaatcondities is zwaar (bij voorbeeld slagregen). 
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Het risico van het verzwakken van de mechanische eigenschappen zou door structurele bescherming van 
bouwelementen kunnen worden verminderd, bijvoorbeeld door bekleding van bovenoppervlakken met duurzamere 
materialen of het beschermen van het kopse hout. 
 
 
B.1 Interpretatie van NEN-EN 460 in de risico beperkende maatregelen. 
 
De in deze BRL genoemde toepassingen hebben elk hun eigen specifieke risicofactoren die de levensduur van het 
product kunnen beïnvloeden. 
 
Voor ramen, deuren en kozijnen kunnen de volgende van groot belang zijnde vijf factoren als maatgevend worden 
aangehouden om de degradatie van het hout ten positieve te beïnvloeden: 
1. Het inbouwdetail van het kozijn. Het later plaatsen van het eindprodukt heeft grote invloed op de degradatie 

van het kozijn. Voorbeelden hiervoor zijn het Kapla systeem en renovatie kozijnen  
2. Het ontwerp en de plaats van het gebouw. Binnen het ontwerp kan men rekening houden met de belasting van 

het hout.   
3. Afdekprofielen. Het afdekken van het hout door middel van afdekprofielen op de onderdorpels beïnvloedt het 

degradatieproces in grote mate. Dit omdat er geen water en zonlicht bij de kozijnverbindingen en het 
onderliggende hout kunnen komen. 

4. Afwerking van het kozijnhout. Factoren die hier een rol spelen zijn: al of geen afwerking, de kleur van de 
afwerklaag en de keuze tussen een dekkend of blank afwerkingssysteem 

5. Verbindingen. Aangepaste kozijn-, raam- en deurverbindingen. Door de verbindingen aan te passen in een 
gescheiden water- en sterktedeel, kan deze veel beter en met veel minder risico’s functioneren.  

 
Hoe de bovenstaande factoren te gebruiken? 
Van groot belang zijn de factoren Inbouwdetail en Afdekprofielen. Een later geplaatst kozijn waarvan de dorpels van 
afdekprofielen zijn voorzien valt zeker in blootstellingklasse 2. 
Dit betekent niet dat combinaties van andere factoren ook het gewenste resultaat kunnen opleveren. Om een goed 
beeld te verkrijgen dient per project een risico-analyse te worden uitgevoerd. 
 
Tabel 6: Voorbeelden relatie blootstellingklassen en toepassing 

Blootstellings-
klasse 

Toepassing 

1 Binnenkozijnen 
Binnendeuren 

2 Buitenkozijnen (aangepast ontwerp of waar met bovenstaande factoren rekening is gehouden) 
Buitendeuren 
Gevelkleding (aangepaste detaillering) 

3 Buitenkozijnen (niet afgewerkt of zwaar belast door weer en wind, zonder maatregelen) 
Gevelbekleding 

 
 
 

 

 


