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Verordening bouwproducten 

Wettelijk kader  
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Nieuwe Verordening    (CPR, juli 2013) 
     

 CE enige merkteken essentiële kenmerken   

 Grotere betrouwbaarheid 

 Verplichte CE-markering  

  Vereenvoudigde procedures 

 Prestatieverklaring   

 Verplichtingen marktdeelnemers 

 Markttoezicht  

 Nationale contactpunten 
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paspoort  

 

 •     Voorkomen van handelsbarrières 

•    Eenduidigheid testen/beoordelen 

•    Productinformatie voor gebruiker 

•    Producentenaansprakelijkheid  
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DOP + 

20 november 2013 

   Betrouwbaarheid CE markering  
 
 

Vermoeden van conformiteit (AVCP)  

  Niveau  1+       Certificatie en monsterneming 

 

  Niveau   1         Certificatie  

 

  Niveau  2+        Certificatie productieproces 

 

  Niveau 3  Labo test 

 

  Niveau 4    Fabrikanten-eigen verklaring 

3e partij 
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CE en private keurmerken 
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    Enige merkteken voor EK 

   Lidstaten verwijzen alleen 
 naar CE  

Art  8.3 Art  4.2 

Informatie over EK 
eerst vermelden in 
prestatieverklaring  

CE markering voor bouwproducten  
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Verplicht 
op basis van 

geharmoniseerde norm   

Vrijwillig  
op basis van Europese 
technische beoordeling 

Normen in module  
CE -markering  

Contactpunt bouwproducten 

Technische 
beoordelingsinstanties  

NANDO database 

http://www.bmc-cert.nl/nederlands/download/KOMO klein.jpg
http://www.imec.be/wwwinter/QA/images/KIWA_ISO9001_2000_blanco_NL.gif
http://www.livios.be/images/web200/6h/1360.jpg
http://www.bobux.nl/images/tuv_klein.gif
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://and.altima.fr/admin/upload/Afnor1.gif&imgrefurl=http://and.altima.fr/site_fr/partenaires.asp?part_id=1&h=228&w=246&sz=2&hl=nl&start=1&tbnid=_3-hz69UMN_COM:&tbnh=102&tbnw=110&prev=/images?q=+afnor+&gbv=2&svnum=10&hl=nl&sa=G
http://nbd.host.diskad.nl/module/nbd/module/bservice/owa/systeme2/logo_ral.gif


20-11-2013 

4 

Uitzonderingen  
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Art 5  

•Niet seriematig  
• Maatwerk op bestelling  
• Een enkel werk 
• Door fabrikant zelf 
  geïnstalleerd  
• Erfgoed 

 
Art 38  
•Niet seriematig  
• Maatwerk op bestelling  
• Een enkel werk 
• Gelijkwaardig 
• AVCP < 1 / 1+  
 

  Specifieke technische 

documentatie    

20/11/13 

 

Technische grondslagen   
• WT/ WFT   
• Shared en cascading  
• STD voor micro’s   
 
 
 
 

Europese  beoordelingen   
• EAD in plaats van CUAP’s en ETAG’s    
• Strakke aanvraagprocedure 
 

 

      

Vereenvoudigde procedures   

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qFC1IuNHWiClFM&tbnid=kIDgVbWna3KvAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.wikiarquitectura.com/index.php/Crystal_Palace&ei=mD1iUuWaHqme0QXZrIHADw&psig=AFQjCNEtd1-cDSuQSUcLQHlQGr37IMOK9w&ust=1382256386050683
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eVtBkPYYvBNzwM&tbnid=av0m3W2-ITQBqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mountainss.wordpress.com/2012/09/19/update-microsoft-system-center-2012-technical-documentation-for-itpro-sysctr-scvmm/&ei=lkJiUsWIHueh0QW34oHoCQ&psig=AFQjCNEsCwVNYLHOut6oA4kQTpZOw23wCg&ust=1382257579544513
http://www.salonmicroentreprises.com/
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NEN-

EN 

Nederlandse titel 

10025-1 Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische 

leveringsvoorwaarden 

13479 Lastoevoegmaterialen - Algemene productnorm voor toevoegmaterialen 

14399-1 Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies - Deel 1: Algemene 

eisen 

15088 Aluminium en aluminium legeringen - Constructie producten voor 

constructiewerken - Technische leveringsvoorwaarden 

10219-1 Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden van 

ongelegeerde en fijnkorrelige staalsoorten - Deel 1: Technische 

leveringsvoorwaarden 

10210-1 Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van 

ongelegeerd en fijnkorrelige staalsoorten - Deel 1: Technische 

leveringsvoorwaarden 

15048-1 Niet-voorgespannen boutverbinding voor staalconstructies - Deel 1: 

Algemene eisen 

10340 Gietstaal voor constructief gebruik 

1090-1 Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen voor 

het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen 

10088-5 Roestvaste staalsoorten - Deel 5: Technische leveringsvoorwaarden voor 

staven, draad, profielen en producten van corrosievast blank staal voor 

constructie doeleinden 

10088-4 Roestvaste staalsoorten – Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor 

plaat en band van corrosievast staal voor constructief gebruik 

10343 Veredelstaal voor constructiedoeleinden - Technische leveringsvoorwaarden 

 
Geharmoniseerde en gepubliceerde productnorm mandaat 120 

Geharmoniseerde normen metaalsector  

Module  
CE markering 

Constructieve profielen 

Constructieve onderdelen 

Lasmaterialen  

Constructieve 

verbindingsmiddelen 

 Mechanische sterkte / stabiliteit 

 Brandveiligheid 

 Hygiëne, gezondheid en milieu  

 Gebruiksveiligheid  

 Geluidshinder 

 Energiebesparing 

 Duurzaamheid 

 

Bouwwerken (Lidstaten) Bouwproducten (EU)  

Prestatieverklaring:  essentiele kenmerken  

Raw materials

Components
Basic produc ts
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Essentiële kenmerken  

 
Fundamentele eisen (FE)  

Geharmoniseerde 
testmethoden in normen  
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Essentiele kenmerken metaalsector  

Fundamentele eisen (FE) 

Verordening  

bouwproducten 

Essentiële kenmerken (EK)  

FE   1  

Mechanische weerstand en 

stabiliteit 

Draagvermogen 

Toleranties op vorm en afmetingen 

Vermoeiingssterkte 

Breuktaaiheid, brosse sterkte 

FE  2 

Brandveiligheid 

Brandgedrag 

Brandweerstand  

FE  3 

Hygiëne, gezondheid en milieu  

Vrijkomen van cadmium  

 

Emissie van radioactiviteit 

Voorbeeld  Annex ZA   

   Producttype        =  

maatgerichte set geharmoniseerde testen  
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•    Beoogd gebruik 

•   Eisen aan Gebruiksfunctie 

•   Verwerking / samenhang  

 aansluitende bouwproducten 

•     Aantal  testen 
•     Testresultaten 

Producttype afhankelijk van :   

DOP 

ZA 
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Prestatieverklaring nr  (Ref nummer) 

1  Unieke identificatiecode 

2  Type, partij of serienummer 

3   Beoogde gebruiken  

4   Contactadres fabrikant 

6   Conformiteitsysteem (AVCP) 

7 Naam en nummer Notified Body 
        Taken Notified Body  
        Certificaten/ rapporten  

9   Prestaties beoogd gebruik  

Essentiële kenmerken Prestaties Grondslag 

…………….. …….. …… 

………….. …….. …… 

…….. …….. …… 

10  Handtekening fabrikant  

Prestatieverklaring 
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Vereisten voor CE markering 
 
   Gedocumenteerde fabriekscontrole 
 

   Borging  (AVCP)  : Notified Body   
 

    Prestatieverklaring  (DOP),  instructie 
 

    CE label / partij serienummer  op bouwproduct,    
 verpakking  of commercieel document 
 

    Ondertekening (aansprakelijkheid) 
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Zorgtaken 
 
    Vervoer en opslag 
 

     Steekproeven 
 

    DOP tien jaar bewaren 
 

    Commerciële markttransacties tien jaar 
 

    Bij gebreken, ILT inlichten, meewerken bij opsporing ,    
 corrigerende maatregelen 
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Controle taken 
 
   Valt bouwproduct onder een geharmoniseerde norm?  
 

   Vereiste documenten  aanwezig? 
 

   Vereiste borging (AVCP) gedaan? 
 

    DOP volgens Bijlage III?  
 

   CE op bouwproduct, verpakking of commercieel  document? 
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Zorgtaken 
 
   Naam en adres importeur op bouwproduct 
  
   Vervoer en opslag 
 

    DOP tien jaar bewaren 
 

    Commerciële markttransacties tien jaar 
 

    Bij gebreken, ILT inlichten, meewerken bij  opsporing , 
 corrigerende maatregelen 
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Controle taken 
 
 
    Valt bouwproduct onder een geharmoniseerde norm?  
 

    Vereiste documenten  aanwezig? 
 

    CE op bouwproduct, verpakking of  
 commercieel document? 
 
 

20-11-2013 18 dr.ir.  C.C.A.M. van den Thillart  



20-11-2013 

10 

Zorgtaken 
 
    Vervoer en opslag 
 

   Commerciële markttransacties tien jaar 
 

   Bij gebreken, ILT inlichten, meewerken bij opsporing , 
 corrigerende maatregelen   
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Zelf fabrikant 
 
Wijzigen product / onder eigen naam   

N.B. ! 

  

Samenwerken/ inlichten  bij problemen  

 

Meld- en Informatiecentrum (MIC) van de ILT  

 

Aangekondigde en niet aangekondigde inspecties   

  Administratief:  
  Het ontbreken van een verplichte CE-markering en/of prestatieverklaring, 

  Inhoudelijk  
 Vervalste testrapporten 

  Prestaties van het product die niet overeenkomen met de 
 prestatieverklaring.  

 

Corrigerende maatregelen  
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  Art 10 
Lidstaten geven zodanige informatie dat 

bouwproducten  – gelet op het beoogd gebruik -   

kunnen voldoen aan in de lidstaten geldende fundamentele eisen bouwwerken    
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www.contactpuntbouwproducten.nl 

• Helpdesk vragen / FAQ’S 
• Module CE markering 
• Site EC / NANDO 
• Eurocodes 
• Antwoord voor bedrijven   
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