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• CE is een paspoort voor producten

Wat is CE?

• 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.
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Hoe is CE tot stand gekomen?

Bouwproductendirective (CPD)

• Geharmoniseerde technische specificaties, dwz ENs en 
ETAs.

• 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.

• Inmiddels CPR!

• Van Directive naar Verordening = van richtlijn naar 
regelgeving!
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Wat zijn de fundamentele voorschriften?

• Mechanische weerstand en stabiliteit
• Brandveiligheid
• Hygiëne, gezondheid en milieu
• Gebruiksveiligheid
• Geluidshinder
• Energiebesparing en warmtebehoud
• Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
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Wat is de weg naar CE markering?
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Wat zijn de systemen van overeenstemming?

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  

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  
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Wat is de betrokkenheid van de aangemelde
instellingen? (Notified bodies)

• Certificatieorganismen (systeem 1)
• Inspectieorganismen (systeem 1)
• Testlaboratoria (systemen 1 en 3)

‐ Worden goedgekeurd door hun Lidstaat 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 
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Wat is vereist ivm de DOP?

• Verplicht

• Fabrikant is verantwoordelijk

• Minstens 1 prestatie verklaren 

• Alle prestaties vermelden (evt. NPD) – verplichting?

• In de voertaal van de lidstaat

• 1 levering, 1 klant = 1 DOP

• Papier of digitaal

• Minstens 10 jaar te bewaren
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Wat moet er in de DOP vermeld worden?

• DOP nr.

• Producttype

• Naam en gegevens fabrikant

• Attesteringsniveau

• hEN verwijzing

• Lijst eigenschappen

• Naam en nr. Notified Body

• Verantwoordelijkheidsverklaring en handtekening

w

10

15/05/2019

Hoe ziet een DOP er uit?
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Welke houten producten hebben CE?

• Plaatmateriaal

• Dakspanten

• Houtskeletbouw (ETA)

• Gesorteerd hout

• Buitenschrijnwerk zonder brandeigenschappen

• Houten vloeren

• Samengestelde balken (ETA)

• Dakelementen (ETA)

• Houten gevelbekledingen

• …
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Is CE markering verplicht?

 Voor alle producten die in Europa op de markt
gebracht worden is CE verplicht

• Bouwproductenverordening, art. 2 (definities) 
: 

In de handel brengen = het voor het eerst op de 
uniale markt aanbieden van een bouwproduct 

Het op de markt aanbieden = het in het kader van 
een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, 
verstrekken van een bouwproduct met het oog op 
distributie of gebruik op de uniale markt. 
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Wanneer is CE markering niet nodig?

 Art. 5 van de Bouwproductenverordening vermeldt dat 
CE‐markering niet nodig is, wanneer: 

Het bouwproduct afzonderlijk of als maatwerk is vervaardigd 
in een niet‐seriematig productieproces in antwoord op een 
specifieke bestelling in één enkel geïdentificeerd bouwwerk 

Het bouwproduct op de bouwplaats is vervaardigd 

Het bouwproduct “op een traditionele manier of met het oog 
op monumentenzorg in een niet‐industrieel proces” is 
vervaardigd voor de renovatie van een beschermd 
monument 
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- Beoordeling uitvoeren, of laten uitvoeren, 
conform de methodes in de productnorm

- Prestatieverklaring opstellen

- Actuele technische documentatie opstellen

- Naleven procedures mbt. in de handel brengen

- Veiligheids- en gebruiksinstructies opstellen

Wat zijn de taken van de fabrikant?
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Als hij een product onder

zijn naam of merknaam in de handel brengt

of

als hij een al in de handel gebracht 
bouwproduct zodanig wijzigt dat de 
conformiteit met de prestatieverklaring in het 
gedrang kan komen.

Wanneer wordt invoerder of verdeler fabrikant?
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- Nakijken dat de prestatieverklaringen en
technische documentatie van de fabrikant
voorhanden is.

- Zorgen dat de CE markering aanwezig is, 
indien vereist.

- Vermelden adres fabrikant, eigen naam, 
handelsnaam. (kan op bijgevoegd document)

- Bijhouden aan wie wat geleverd is.

- Prestatieverklaring minstens 10 jaar bewaren.

Wat zijn de taken van invoerders van CE 
producten?
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Garanderen dat het, op de markt gebrachte, 
product aan de eisen van de CPR voldoet, nl.

- Nagaan dat CE markering op product staat, 
indien vereist.

- Nagaan dat product de nodige documenten
heeft, nl. prestatieverklaring, handleiding,…)

- Dat de wettelijk verplichte
veiligheidsvoorzieningen in taal van het land 
aanwezig zijn. 

Wat zijn de taken van de verdelers van CE 
producten?
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1) Productnorm refereert naar normen die 
vervangen, gedateerd of gewijzigd zijn:

oorspronkelijke normversies blijven!

2) Nationale regels in conflict met de 
productnormregels:

productnorm is van toepassing

3) Eigenschappen in DOP vermelden die niet
onder essentiële karakteristieken vallen:

niet toegestaan

4) Enige geldige versie van productnorm:

deze in de OJEU

Nog enkele FAQ’s
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