
Dakvenstermeesters  
Montage Keurmerk
Ook het Dakvenstermeesters Montage Keur-

merk spant zich in voor kwaliteitsbewaking. Zo 

stimuleert de organisatie verbetering van de 

montage van daglichtproducten in het hellend of 

platte dak.

Denk hierbij aan dakramen, daglichtsystemen, licht-

koepels, lichtstraten, daktoetredingen en dakkapel-

len. Bedrijven mogen het Montage Keurmerk alleen 

voeren wanneer zij voldoen aan de strenge criteria en 

de trainingen hebben gevolgd die door het landelijk 

orgaan SKH zijn gecertificeerd. 

De erkenningsregeling moet er voor zorgen dat 

opdrachtgevers zekerheid hebben over de kwaliteit 

van de montage en de uitvoering van hun daglicht-

product. Dakvenstermeesters Montage Keurmerk is 

gecertificeerd door SKH. Leden van de SKH hebben 

allen een opleiding gevolgd en examen afgelegd 

en zijn door SKH gecertificeerd op kwaliteit en op 

basis van de geldende wet- en regelgeving volgens 

Bouwbesluit. Bovendien voldoen ze aan de eisen van 

de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, aldus het 

Dakvenstermeesters Montage Keurmerk.

Meer informatie:  

dakvenstermeesters.nl

Regels, voorschriften 
en routine
Veel vakmensen hebben de basis geleerd 

tijdens een opleiding of trainingen. Ook door 

verwerkingsvoorschriften te lezen, collega’s te 

bevragen en kijken tijdens andermans klussen 

doen ze kennis op. Maar vooral tijdens de 

praktijk krijgt het vakmanschap vorm. Dankzij 

bezoeken aan de bouwhandel, beurzen en 

het lezen van vakbladen en productinformatie 

wordt de kennis verder vergroot. Neem de 

waterleiding als voorbeeld. Via koper met 

gesoldeerde verbindingen naar knelfittingen, 

naar kunststofleiding met geperste verbindin-

gen. Welke leerfouten daarbij gemaakt zijn, 

laat zich raden. 

Maar hoe zit het met voorschriften, hoe leren 

we daar van? Meestal in de praktijk, tijdens 

een workshop en uit een vakblad. Echter, 

zelden door bijscholing. Hoeveel badkamers 

zullen er aangelegd zijn zonder het verplichte 

aardingmatje. Soms grijpt de overheid in, 

zoals recent met het aansluiten van cv-ketels. 

Tijdens de installatie worden te vaak fouten 

gemaakt. Daarom besloot de overheid dat 

per 2019 alleen gecertificeerde monteurs 

ketels mogen installeren. Pas in 2019? Is er nu 

dan geen probleem? Natuurlijk wel, maar de 

monteurs moeten eerst naar de gecertificeerde 

opleiding en dat kost tijd en geld. En tot die 

tijd gewoon doen wat je altijd al deed? Dat is 

niet verstandig. Als bedrijf ben je verantwoor-

delijk voor het kennen en toepassen van de 

voorschriften en de regelgeving. Dus infor-

meer en leer, je bent en blijft verantwoordelijk 

voor je werk.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

 Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK
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Kwaliteitcontroles verwerkers  
van dakramen 

Fermacell Expert
Al moet de Wet Kwaliteitsborging nog het kriti-

sche oog van de Eerste Kamer zien te overleven, 

toch anticperen een aantal bedrijven die bouw-

materialen produceren er al op. Zo introduceert 

Fermacell het keurmerk Fermacell Expert. 

Volgens de producent stimuleert kennisdeling tussen 

leverancier, afbouwers en aannemers innovatie en 

dat resulteert in producten die beter aansluiten op de 

klantwensen. Om de samenwerking tussen afbouwers 

en aannemers te verstevigen, introduceert Fermacell 

de Fermacell Expert: een keurmerk voor afbouwbedrij-

ven die Fermacell-producten verwerken. Dit keurmerk 

is een proeve van bekwaamheid van het afbouwbe-

drijf waarmee Fermacell aannemers de zekerheid wil 

bieden dat kwaliteit van de montage voldoet aan de 

Fermacell-normen en aan die van het Bouwbesluit. 

Het bedrijf wil met het keurmerk inspelen op de Wet 

Kwaliteitsborging.

Velux start samen met Keurhuis Nederland en 

SKG-IKOB Certificatie een praktijktoets om de 

kwaliteit van het inbouwen van dakramen te 

waarborgen. 

Velux stelt dat zij de eerste dakramenfabrikant is die 

tijdens het inbouwproces dergelijke kwaliteitscon-

troles laat uitvoeren. De kwaliteitscontroles betreffen 

het werk van door Velux erkende regionale dakspe-

cialisten, de Velux Montagepartners. Velux traint 

de partners in huis. Maar het bedrijf wil zeker zijn 

dat de kennis ook correct wordt toegepast. Velux 

kondigt dan ook aan zeker 4.000 kwaliteitscontroles 

te gaan organiseren. De controle op de uitvoering zal 

Keurhuis beoordelen op basis van objectieve en aan 

het Bouwbesluit gerelateerde eisen van de uitvoe-

ringsrichtlijn URL 1112. Dit is een door dakraamfa-

brikanten opgestelde richtlijn voor het inbouwen van 

dakvensters en aanvullende verwerkingsrichtlijnen van 

Velux Nederland. De richtlijn omschrijft onder meer 

hoe de dakonderbreking gemaakt moet worden, wat 

de eisen zijn aan de verankering en het waterdicht 

afwerken van het dakvlak en hoe een dakraam goed 

geïsoleerd en tochtvrij wordt ingebouwd.
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