
Duurzame innovatie op het vlak van technologie 
en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw 



CE markering  

Het systeem   Raymond Van Pestel 
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Er was eens… 
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CPD = Construction Product Directive 

• Geharmoniseerde technische specificaties, dwz ENs 
en ETBs. 

• Een gemeenschappelijk systeem van attestering van 
overeenstemming met de geharmoniseerde 
technische specificaties. 

• Genotificeerde (aangemelde) instanties (NB). 

• De plicht de productprestaties te bepalen en te 
verklaren in de CE-Markering die op producten 
aangebracht wordt. 

 

 



CPR vanaf 1/07/2013 
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CPR = Construction Product Regulation 

• CPD was Europese regelgeving, CPR is Europese 
wetgeving. 

• Declaration of Conformity wordt Declaration of 
Performance (DOP). 

• Bijkomend fundamenteel voorschrift. (essential 
requirement) 

• Genotificeerde (aangemelde) instanties (NB) 
geaccrediteerd. 

• Markttoezicht te organiseren 

• Fabrikantverantwoordelijkheid zeer groot 

 

 



Een paspoort voor producten 

≈ 
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• De CE Markering attesteert dat het product conform is met de door een 
Europese Beschikking vastgelegde minimale condities om op de interne 
EU markt vrij te circuleren. 
 

• Dit impliceert dat de CE Markering noch een kwaliteitsmerk is, noch een 
toelating tot vrij gebruik in even welke toepassing - ieder land kan en 
dient de te behalen karakteristieken in eigen voorschriften vastleggen. 



Doel en middel 
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• Doel: handelsverkeer binnen Europa 
vergemakkelijken 

• Middel: 

– Europese testmethodes  

– Europese classificatiemethodes  

– Europese declaratievoorschriften (DOP) 



Geharmoniseerde technische 

specificaties 
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De productprestatiekenmerken in de geharmoniseerde  
technische specificaties zijn gebaseerd op de in de  

Richtlijn opgesomde « Fundamentele Voorschriften »: 
 

• Mechanische weerstand en stabiliteit 
• Brandveiligheid 
• Hygiëne, gezondheid en milieu 
• Gebruiksveiligheid 
• Geluidshinder 
• Energiebesparing en warmtebehoud 
• Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (nieuw CPR) 

 
* Niet alle FV zijn van toepassing op alle producten 



Vanaf 1 juli 2013 
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Systemen van attestering 
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• Een attestering is een document dat een 
vermoeden van overeenstemming vastlegt. 

 

• De CPR definieert een aantal systemen (1+, 1, 
2+, 2, 3 en 4). 

 

• De Europese Commissie bepaalt het systeem, 
in overleg met de EER Lidstaten in het 
Permanent Comité voor de Bouw. 

 



Attesteringsniveaus 

11 

 Niveau van  
Verklaring van Overeenstemming 

 
 11++  11  22++  22  33  44  
 
Taken voor de PRODUCENT 

            

1. Fabrieksproductiecontrole (FPC) JJaa  JJaa  JJaa  JJaa  JJaa  JJaa  
2. Regelmatig & systematisch  
    beproeven van monsters  

JJaa  JJaa  JJaa  xx  xx  xx  

3. Initieel type-onderzoek xx  xx  JJaa  JJaa  xx  JJaa  
    DoP  (CPR) JJaaxx  JJaa  JJaa  JJaa  JJaa  JJaa  
 
Taken van de AANGEMELDE 
ORGANISMEN 

            

             
4. Initieel type-onderzoek JJaa  JJaa  xx  xx  JJaa  xx  
5. Certificatie van FPC JJaa  JJaa  JJaa  JJaa  xx  xx  
6. Periodieke controle van FPC JJaa  JJaa  JJaa  xx  xx  xx  
7. Audit beproeving van monsters JJaa  xx  xx  xx  xx  xx  

 



DOP verklaring 
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• Verplicht 

• Fabrikant is verantwoordelijk 

• Minstens 1 prestatie verklaren 

• Alle prestaties vermelden (evt. NPD) 

• In de voertaal van de lidstaat 

• 1 levering, 1 klant = 1 DOP 

• Papier, digitaal of website 

• Minstens 10 jaar te bewaren 



Inhoud DOP 
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• DOP nr. 

• Producttype 

• Naam en gegevens fabrikant 

• Attesteringsniveau 

• hEN verwijzing 

• Lijst eigenschappen 

• Naam en nr. Notified Body 

• Verantwoordelijkheidsverklaring en handtekening 



Voorbeeld DOP 
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Genotificeerde instellingen 
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 In de systemen 1 en 3 heeft de fabrikant genotificeerde 

organismen nodig.  Men onderscheidt: 
  Certificatieorganismen (systeem 1) 
  Inspectieorganismen (systeem 1) 
  Proeflaboratoria (systemen 1 en 3) 
 
 De desbetreffende organismen: 
  Worden goedgekeurd door hun Lidstaat (accreditatie  

 onder CPR) en genotificeerd t.o.v. de EC 
  Worden genotificeerd per norm (certificatie en 

 inspectieorganismen) of (voor labo’s) per proef (of  reeks 
 van proeven) 

  Staan op een databank van de EC  
 



Houten producten met CE 
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• Plaatmateriaal 

• Dakspanten 

• Houtskeletbouw (ETB) 

• Gesorteerd hout 

• Buitenschrijnwerk zonder brandeigenschappen 

• Houten vloeren 

• Samengestelde balken (ETB) 

• Dakelementen (ETB) 

• … 

 



CE markering  

Houten buitenschrijnwerk Raymond Van Pestel 

 



Toepassing op buitenschrijnwerk 
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• Geharmoniseerde productnorm = EN 14351 

• Niveau van overeenstemming = 3 

 

 

 

 

 

 



PVC, alu versus hout 
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• PVC, alu: systeemleveranciers 

– ITT testen door systeemleveranciers 

– Overdracht ITT resultaten aan fabrikanten 

– Verstrekken FPC handboeken aan fabrikanten 

 

• Hout: schrijnwerkerijen en fabrieken 

– Eigen FPC systeem 

– Laten zelf ITT testen uitvoeren 

– Zorgen zelf voor documentatie etc. 

 



Taken fabrikant in niveau 3 
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• Productiecontrole  (FPC) 

 

 

 

 

• Initiële typetesten door NB laten uitvoeren (ITT) 

 



Wat omhelst FPC 
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 – Verantwoordelijkheden  

– Uitrusting en toestellen 

– Grondstoffen  

– Productieproces 

– Eindproduct 

– Acties-klachten 

– Markering 

 

 

 



FPC samengevat 
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• Doel: garanderen dat elk product voldoet aan de 
vooropgestelde eigenschappen.(DOP,…) 

• Hoe: alle stappen controleren 

• Middelen:  

– procedures 

– meten 

– registreren 

– beoordelen 

 



Wat omhelst ITT 
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 – Labotesten 

– Berekeningen 

– Beoordelingen 

– Classificaties 

– Notified lab  

– Implementatie door fabrikant 

 

 

 



Welke ITT testen op ramen? 
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1. luchtdoorlatendheid 

2. weerstand tegen wind 

3. waterdichtheid 

4. veiligheidsvoorzieningen ( indien toegepast) 

5. gevaarlijke stoffen ( indien nationale wet) 

6. akoestiek, thermisch ( indien gedeclareerd) 

 

 

 



Welke ITT testen op deuren? 
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1. luchtdoorlatendheid 

2. weerstand tegen wind 

3. Waterdichtheid 

4. Bedieningskrachten automatische deuren 

5. Hoogte (mag door fabrikant) 

6. Slagsterkte glas met risico (mag door fabrikant) 

7. veiligheidsvoorzieningen ( indien toegepast) 

8. gevaarlijke stoffen ( indien nationale wet) 

9. akoestiek, thermisch ( indien gedeclareerd) 

 
 

 



Welke elementen testen? 
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Raamtypes 
Representatieve proefstukken 

(ongunstigste) 

Vast raam 

Draairaam met enkele vleugel 

(binnen- of buitendraaiend) 

Kipdraairaam 

Klapraam 

Kipraam 

  

Kipdraairaam 

Draairamen met twee of meer vleugels 

(binnen- of buitendraaiend) 

Raam met het maximum aantal vleugels, alle 
binnendraaiend 

Horizontaal enkel/dubbel schuifraam  Raam met twee horizontale schuifvleugels 

Horizontaal enkel/dubbel hefschuifraam Raam met twee horizontale hefschuifvleugels 

Verticaal enkel/dubbel schuifraam Raam met twee verticale schuifvleugels 

Taatsraam/Tuimelraam Taatsraam/Tuimelraam 

Lamellenraam met verticale/horizontale tussenas Raam met het maximum aantal lamellen met verticale 
of horizontale tussenas 

Vouwschuifraam Raam met het maximum aantal vouwvleugels 

Raam met verticaal of horizontaal omkeerbare vleugel Raam met verticaal of horizontaal omkeerbare vleugel 



Wat te kiezen? 
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Houtsoort? 

Sectie? 

Waterneus? 

Glas? 

Beslag? 

Afmetingen? Kleinhouten? 



Lucht, water, wind invloed 

(normatief) 
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Test beslag dichting materiaal profiel Glas 

Lucht (ja) ja (ja) 

 

ja nee 

Wind (ja) 

 

(ja) 

 

ja ja Ja 

Water (ja) ja (ja) 

 

ja nee 



Invloedsfactoren (niet normatief) 
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 Luchtdoorlatendheid: 

Profiel, dichting (aard en positie), beslag (aard en 
positie), hoekverbindingen,… 

Weerstand wind: 

Profiel, beslag (aard en positie), glas (aard en 
inbouw),… 

Waterdichtheid: 

Profiel ( decompressiekamer), afvoersleuven, 
hoekverbindingen, detail dubbele vleugel,… 



Extrapolatie op afmetingen 

(normatief) 
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Luchtdoorlatendheid: tot –100% en +50% oppervlakte 
Weerstand tegen wind: tot –100% van kaderhoogte en –breedte 
Waterdichtheid: tot –100% en +50%  



En nu mijn product markeren 
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• Psychologisch: markeren = conform product 

• CE + producent+ norm + type + klasses ITT 

– Op product, of 

– Op label aan product 

– Op begeleidend document 

 

+ CE-verklaring van overeenkomst 



Samengevat CE buitenschrijnwerk 
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Norm EN 14351-1 volgen 

Initiële typetesten uitvoeren 

DOP opstellen 

Product markeren 

Verklaring van overeenkomst opstellen 

Productiecontroles uitvoeren en registreren 
  



FAQ’s 
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Kan ik bij het TCHN mijn CE 

bekomen? 
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Hoe weet ik dat de norm 

geharmoniseerd is? 

Dit vind ik niet op de 

website van NBN 
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Zijn mijn ramen dan ook in 

orde voor de Franse markt? 

36 



Moet ik dan elk jaar 

opnieuw testen? 

37 



Mijn klant vraagt geen CE, so what? 

38 



Wanneer komen jullie dan mijn FPC 

controleren? 

39 



Wat gaat dat allemaal kosten? 

40 
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