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Koninklijk besluit van 12 juli 2012
Wat verandert er?
Impact van de Bouwproductenverordening
Jules De Windt – FOD Economie
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• Van de Richtlijn naar de Verordening
• De Verordening
•

Definitie van “bouwproducten”

•

Fundamentele eisen voor bouwwerken

•

Kenmerken en prestaties van bouwproducten

•

Verhandeling van bouwproducten : etappes

•

Een prestatieverklaring lezen

•

De CE-markering lezen

•

Mogelijke afwijkingen op de CE-markering

•

Vereenvoudigde procedures ivm de CE-markering

• Een bouwproduct kiezen of voorschrijven
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Van de Richtlijn tot de Verordening
Overgangsperiode tot 1 juli 2013
• Richtlijn 89/106/EEG - (CPD)
- Europese richtlijn omgezet in nationale wetgeving
door het koninklijk besluit van 9 augustus 1998
- Invoering van de CE-markering
- Conformiteitsverklaring

• Verordening (EU) 305/2011 - (CPR)
- Europese verordening is rechtstreeks toepasbaar in
de Lidstaten (zonder omzetting)
- Behoud van de CE-markering, in voorkomend geval
- Prestatieverklaring
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De Verordening
Definitie van een bouwproduct
• « Bouwproduct » : Elk product dat bestemd
is om blijvend te worden verwerkt in
bouwwerken. De prestaties ervan moeten een
Impact hebben op die van de bouwwerken
voor wat hun fundamentele eisen betreft.

• « Kits » : bouwproduct dat door één fabrikant
in de handel wordt gebracht met minstens
twee afzonderlijke componenten die
gecombineerd moeten worden om in het
bouwwerk verwerkt te worden.
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De Verordening
Fundamentele eisen voor de bouwwerken
•
•
•
•
•
•

1 : Mechanische weerstand
2 : Brandveiligheid
3 : Hygiëne, gezondheid en milieu
4 : veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
5 : bescherming tegen geluidshinder
6 : energiebesparing en warmtebehoud

• 7 : duurzaam gebruik van natuurlijke
hulpbronnen
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CPD

CPR

De Verordening

• «essentiële kenmerken» : kenmerken van
een bouwproduct die verband houden met
de fundamentele eisen voor bouwwerken.
Brandgedrag; warmtedoorgangscoëfficiënt (U)

• «prestaties» : Prestaties van een
bouwproduct met betrekking tot de essentiële
kenmerken , uitgedrukt in niveau of klasse of
op beschrijvende wijze.
Klasse A0, A1, … ; U = 1,0 W/m²K
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De Verordening
Etappes voor het verhandelen
Valt onder

Bouwproduct

Wenst de fabrikant
een Europese technische
beoordeling ?

conform aan
Europese
technische
beoordeling

Geharmoniseerde
Norm

Systemen voor de beoordeling en
verificatie van de prestatiebestendigheid en
betrokkenheid van de aangemelde
instellingen

Europees
Beoordelingsdocument

Opstellen van een technische documentatie

Prestatieverklaring
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Andere

+
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ja

neen

Geen prestatieverklaring
Geen CE-markering

wederzijde erkenning

De Verordening
Een prestatieverklaring lezen

Essentiële kenmerken

Prestaties

Geharmoniseerde technische
specificaties

Brandgedrag

EN 14041 Elastische vloerbekledingen, tapijten en
laminaatvloerbekledingen – essentiële eigenschappen

Dynamische wrijvingscoëfficiënt

EN 14041 Elastische vloerbekledingen, tapijten en
laminaatvloerbekledingen – essentiële eigenschappen

elektrostatisch gedrag

EN 14041 Elastische vloerbekledingen, tapijten en
laminaatvloerbekledingen – essentiële eigenschappen

…
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De Verordening
De CE-markering lezen
•

De laatste 2 cijfers van het jaar waarin zij voor het eerst werd aangebracht

•

Identificatienummer van de aangemelde instantie

•

Naam en adres van de fabrikant

•

De unieke identificatiecode van het producttype

•

Het referentienummer van de prestatieverklaring

•

De verwijzing naar de toegepaste geharmoniseerde technische

specificatie
•

Beoogde gebruik

•

De aangegeven prestaties van het product – De letters « NPD » indien

geen prestatie wordt aangegeven.
Indien het product onder meerdere wetgevingen valt die het aanbrengen van de
CE-markering voorzien, dan geeft de CE-markering aan dat het product ook
in overeenstemming is met de bepalingen van deze wetgevingen.
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De Verordening
De afwijkingen op de CE-markering
• product afzonderlijk of op maat vervaardigd in een nietseriematig productieproces in antwoord op een specifieke
bestelling en in één enkel geïdentificeerd bouwwerk
geïnstalleerd door een fabrikant die verantwoordelijk is voor de
veilige verwerking van het product in de bouwwerken , ……(art.
5.a);
• Product op de bouwplaats vervaardigd om in de betrokken
bouwwerken te worden verwerkt overeenkomstig de nationale
regels …., art. 5.b);
• Product vervaardigd op een traditionele manier of met het oog
op monumentenzorg, in een niet-industrieel proces voor de
renovatie van het historisch patrimonium (!! Zie art. 5.c).
GEEN prestatieverklaring
GEEN CE-markering
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De Verordening
Vereenvoudigde procedures ivm CE-markering
Niet verwarren met de afwijkingen!
De prestatieverklaring en de CE-markering via
vereenvoudigde manieren toelaten.
- Artikel 36 : « het typeonderzoek of de typeberekening
vervangen door een geëigende technische documentatie, o.m.
WT en WFT
- Artikel 37 : vereenvoudigde procedure voor de µ-bedrijven
- Artikel 38 : vereenvoudigde procedure voor producten op maat

van toepassing in specifieke gevallen
(geharmoniseerde norm of technische specificatie)
en moeten gedocumenteerd worden.
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Een bouwproduct kiezen of voorschrijven
Fundamentele eisen
Voor bouwwerken

Valt onder

Gedekt door

Mandaten
(Europese Commissie)

Nationale
bepalingen
KB van 12 juli 2012
(Lidstaten)

Geharmoniseerde norm
EN 12101-3
afzuigtoestellen
(CEN - CENELEC)

Prestatieniveau vereist
voor de essentiële kenmerken
van producten
(Lidstaten)

Project
bouwwerk

Bouwproduct

Bepaling van
de prestaties
voor producten
(voorschrijvers)

Prestatieverklaring

Keuze
producten
(voorschrijvers)

Controle
brandveiligheid
(consultant)

Europese technische
beoordeling
(ETA)

+

Uitvoering
bouwwerk
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Meer info?

• FOD Economie
Jules.dewindt@economie.fgov.be
02.277.66.74
Norbert.carteus@economie.fgov.be 02.277.91.76

• Actualisatie van de FOD-internetsite
www.economie.fgov.be/construction

• Brochure « Een gewijzigd kader
voor het verhandelen van
bouwproducten »
Downloadbaar van de FOD-internetsite
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DANK VOOR UW AANDACHT
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