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Wand- en gevelbekleding van massief hout –
Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en 
markering
• Scope:

- wanden, plafonds & gevels

- binnen- of buitenzijde gebouw

- massief - gevingerlast - kantenverlijmd

- oppervlakken al dan niet met 
afwerkingssysteem

- al dan niet verduurzaamd hout

- thermisch of chemisch gemodificeerd hout

EN 14915 (2013)
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EN 14915: AVCP
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Permanente bewaking

indien brandvertragers toegevoegd

Indien testen vereist mbt gevaarlijke stoffen 
en/of brand

indien geen brandtest nodig
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1. Brandreactie

2. Gevaarlijke stoffen:
a) Vrijstelling van formaldehyde

b) PCP-inhoud

3. Vrijstelling andere gevaarlijke stoffen

4. Biologische duurzaamheid

5. Waterdampdoorlaatbaarheid

6. Geluidsabsorptie

7. Thermische geleidbaarheid

8. Noodzaak tot voorboren

EN 14915 - Essentiële kenmerken 
ifv fundamentele vereisten
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EN 14915 - Essentiële kenmerken 
Brandreactie

Bron WTCB

Belgische classificatie : A0, A1, A2, A3, A4

Europese classificatie

Belgische classificatie niet meer toepasbaar  
Geen overeenstemming tussen BE en EU

w

• EN 13501-1 “Fire classification of construction 
products and building elements - Part 1: 
Classification using data from reaction to fire 
tests”

• A1, A2, B, C, D, E, F
• Vloeren: met index fl
• Rookontwikkeling: 

• s1: weinig rook
• s2: matige rook
• s3: onbeperkte rook

• Vallende druppels: 
• d0: geen druppels
• d1
• d2: onbeperkt druppels

Brandreactie: Europese classificatie
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• Geen brandreactietest nodig indien:

• geen prestatie wordt gedeclareerd 
(NPD)

• geval terug te vinden is in de cwft-tabel

• In andere gevallen: testen vereist

• In geval brandvertragende behandeling: 
staalname door notified body

• In geval vermoeden beter te scoren dan 
cwft-tabel: eventueel wel testen

Brandreactie: testen of niet?
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Brandreactie - EN 14915 CWFT

Tabel steeds met voetnoten raadplegen! 
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Brandreactie - EN 14915 CWFT
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Brandreactie - EN 14915 CWFT
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Brandreactie: federale wetgeving

Eisen :
“... van toepassing op de bouwproducten in hun uiteindelijke 
toepassingsvoorwaarden, met andere woorden met inbegrip van de 
onderliggende lagen en de bevestigingswijze”

• Laagbouw  : D-s3,d1

• Middenhoog- en Hoogbouw : B-s3,d1

Uitzondering: Een maximum van 5 % van de zichtbare oppervlakte 
van de gevels is niet onderworpen aan deze vereiste.

Onderliggende lagen :
“De onderliggende lagen moeten echter niet beoordeeld worden als zij 
beschermd worden door een bouwelement met een 
brandbeschermingsvermogen K dat voldoet aan de vereisten van 
onderstaande tabel 4. Het brandbeschermingsvermogen wordt 
vastgelegd volgens de norm NBN EN 13501-2”

Toepassingen waarvoor minstens de 
klasse A2-s3,d2 vereist is

Toepassingen waarvoor hoogstens de 
klasse B-s1,d0 vereist is

K2 30 K2 10

w

• Basisnormen van toepassing op:
• nieuw op te richten gebouwen

• uitbreidingen aan bestaande gebouwen 
(maar beperkt tot het gedeelte van de 
uitbreiding)

• Uitzonderingen:
• industriegebouwen;

• gebouwen bestaande uit maximaal twee 
bouwlagen en met een totale oppervlakte 
kleiner dan of gelijk aan 100 m²;

• eengezinswoningen.

Federale wetgeving: KB 7 juli 1994
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2. Gevaarlijke stoffen
a) Vrijstelling van formaldehyde
• klasse E1 of E2
• testen volgens EN 717-1

Of: klasse E1 zonder testen 
(onder welbepaalde voorwaarden!)

b) pentachlorofenol-inhoud (PCP)
• > 5 x 10-6n of ≤ 5 x 10-6n

• testen volgens CEN/TR 14823
Of: ≤ 5 x 10-6n zonder testen 
(onder welbepaalde voorwaarden!)

EN 14915 - Essentiële kenmerken 
Gevaarlijke stoffen
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3. Vrijstelling van andere gevaarlijke stoffen
- VOC’s,...
- Eventuele beperkingen inzake vrijstelling   

gevaarlijke stoffen: 
na te gaan in land waar product wordt 
toegepast

EN 14915 - Essentiële kenmerken 
Vrijstelling van andere gevaarlijke stoffen
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4. Biologische duurzaamheid:
• duurzaamheidsklasse volgens EN 350-2
• of: testen volgens EN 350-1

Indien verduurzaamd hout:
• gebruiksklasse volgens EN 335
• verduurzamingsproduct volgens EN 599-2
• penetratieklasse volgens EN 351-1
• retentie product volgens EN 351-1

EN 14915 - Essentiële kenmerken 
Biologische duurzaamheid
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5. Waterdampdoorlaatbaarheid:
- waterdampweerstandsfactor µ uit tabel

-

- of: testen volgens EN ISO 12572

EN 14915 - Essentiële kenmerken 
Waterdampdoorlaatbaarheid
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6. Geluidsabsorptie:
- geluidsabsorptiecoëfficiënt uit tabel

- of: testen volgens EN ISO 11654

EN 14915 - Essentiële kenmerken 
Geluidsabsorptie
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7. Thermische geleidbaarheid:

- thermische geleidbaarheid  uit tabel

- of: testen volgens EN 12664

EN 14915 - Essentiële kenmerken 
Thermische geleidbaarheid
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8. Noodzaak tot voorboren :

- houtsoorten met vol. massa > 600 kg/m³:

• aangeraden (ad) 

• of noodzakelijk (ne)

EN 14915 - Essentiële kenmerken 
Noodzaak tot voorboren
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To do list

• Productfamilies

• Eigenschappen en al dan niet (verplichte) 
testen

• Assessment and Verification of Constancy of 
Performance (AVCP) – systeem ? 

• FPC (Factory production control), al dan niet 
onder externe controle

• Markeren en verstrekken informatie (DOP)
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EN 14915: AVCP

Certificatie CB Geen Certificatie
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Initiële inspectie

Permanente bewaking

indien brandvertragers toegevoegd

in geval van regelgeving mbt gevaarlijke stoffen
indien brandtest vereist

indien geen brandtest nodig
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• Systeem 4
• FPC

• Documenteer alle eigenschappen zonder 
noodzaak tot testen

• Markeer + DOP

• Systeem 3
• FPC

• Documenteer alle eigenschappen waar 
nodig uitbreiden onderbouwing met testen 
bij genotificeerd labo

• Markeer +DOP

AVCP
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• Systeem 1
• Dien een certificatie-aanvraag in

• Notified body betrokken bij sampling in 
verband met ITT van te declareren 
eigenschappen

• FPC

• Documenteer alle eigenschappen waar 
nodig uitbreiden onderbouwing met testen 
bij genotificeerd labo 

• Audit FPC  certificatienummer

• Markeer + DOP

• Regelmatige controle

AVCP
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- Controlesysteem: aantonen dat het product 
zijn gedeclareerde waarden blijft behalen

- Via directe / indirecte testen, indirecte 
beoordeling, controle grondstoffen, proces, 
samenstelling, procedures, traceerbaarheid 
van grondstof tot klant

- Procedures te voorzien: wat te doen indien 
controlecriteria niet worden gehaald

Evaluatie van conformiteit: FPC

24
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- Controle brandreactie: voorwaarden cwft-
tabel inzake densiteit, minimum dikte, 
profilering, plaatsingsvoorschriften

- Controle thermische geleidbaarheid, 
waterdampdoorlaatbaarheid: densiteit

- Registers (traceerbaarheid!)

- Controleapparatuur

- Kwalificatie personeel

- Registratie niet-conformiteiten

Evaluatie van conformiteit: FPC
Voorbeelden
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Prestatieverklaring: DoP

• DoP nr.

• Producttype + gebruiksomstandigheden

• Naam en gegevens fabrikant

• Attesteringsniveau: 1, 3 of 4

• hEN verwijzing: EN 14915 (2013)

• Lijst essentiële eigenschappen + prestaties

• Indien van toepassing: naam en nr. Notified
Body

• Verantwoordelijkheidsverklaring en 
handtekening
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Markering
logo CE

identificatie bedrijf

norm + versie

datum van markering

beschrijving product

beoogd gebruik

declaratie 
essentiële 
eigenschappen

vol.massa en dikte

Bron: NBN EN 14915 (2013), figure ZA.1

Nr. DoPnummer DoP

w

CE Markering

Verkorte notatie a.d.h.v. codering

Bron: NBN EN 14915 (2013), figure ZA.2
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• Brandreactie: plaatsingsvoorschriften 

• cwft

• testrapporten 

• Indien planken worden geschaafd en 
geprofileerd in onderaanneming: wie is 
verantwoordelijk voor de CE-markering?

• Indien de gevelbekleding wordt verkocht en 
door de andere partij wordt verduurzaamd, 
wordt deze partij fabrikant.

FAQ / aandachtspunten


