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CE-markering

CE-markering brand- en/
of rookwerende ramen 
en buitendeuren

Volgens de Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation; CPR) moeten 

marktpartijen die een bouwproduct op de markt brengen, verplicht een aantal dingen 

doen als er voor dat bouwproduct een geharmoniseerde Europese productnorm bestaat. 

In dit artikel geven we het voorbeeld van brand- en/of rookwerende ramen en 

buitendeuren. Welke CE-markering is nodig?

Tekst Gerrit Buitenhuis, met dank aan Caspar van den Thillart

Beeld VMRG
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W
elke verplichtingen gelden er 

indien een bouwproduct onder 

een geharmoniseerde Europese 

productnorm valt? De belang-

rijkste verplichtingen zijn:

• dat het bouwproduct volgens de geharmoni-

seerde Europese productnorm en de daarin 

aangewezen testnormen wordt beproefd;

• dat voor dat product een Prestatieverklaring 

wordt opgesteld met daarin het beoogde 

gebruik, en de bijbehorende producteigen-

schappen met hun prestaties;

• dat op het product de CE-markering wordt 

aangebracht.

In het Officiële Orgaan van de Europese Unie 

(The Official Journal of the European Union; 

OJ) wordt regelmatig een lijst gepubliceerd van 

de geldende geharmoniseerde Europese nor-

men voor bouwproducten.

Bijzonder voorbeeld

In oktober 2014 is NEN-EN 16034 gepubli-

ceerd. De officiële titel van deze norm is: 

‘Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en 

garagedeuren, en ramen die open kunnen - 

Productnorm, prestatiekenmerken - Brandwe-

rende en/of rookbeperkende kenmerken’. De 

Europese Commissie heeft in het OJ van 

28 oktober 2016 bekendgemaakt dat NEN-EN 

16034 vanaf 1 november 2016 toegepast mag 

worden voor CE-markering. 

In dit OJ is verder aangegeven dat er een 

co-existentieperiode is vastgesteld van drie 

jaar. Vanaf 1 november 2019 moet er CE-ge-

markeerd worden. NEN-EN 16034, in het geval 

van brand- en/of rookwerende ramen en bui-

tendeuren, mag alleen toegepast worden in 

combinatie met NEN-EN 14351-1 ‘Ramen en 

deuren - Productnorm, prestatie-eisen - Deel 1: 

Ramen en buitendeuren’. 

Wel of geen CE-markering?

De scope van NEN-EN 16034 geeft aan dat deze 

Europese productnorm van toepassing is op:

• buitendeuren en/of te openen ramen. Ge-

velelementen met deuren en/of te openen 

ramen kunnen zijn voorzien van zij- en/

of bovenlichten. Gevelelementen waarin 

geen te openen delen (ramen en/of deuren) 

zitten, vallen niet onder NEN-EN 16034 en 

mogen niet CE-gemarkeerd worden;

• buitendeuren en/of ramen met eventuele zij- 

en/of bovenlichten, voorzien van hang- en 

sluitwerk, dichtingen, panelen/glas (indien 

van toepassing).

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Trans-

port (ILT) maakt het niet uit of de gevelelemen-

ten door de gevelbouwer alleen worden gepro-

duceerd, of dat de gevelelementen door de 

gevelbouwer zowel worden geproduceerd als 

in het bouwwerk gemonteerd. De ILT heeft 

aangegeven dat in beide gevallen de gevelele-

menten CE-gemarkeerd moeten worden.

Rol gevelbouwer

De gevelbouwers moeten – wat betreft NEN-EN 

16034 en NEN-EN 14351-1 – kunnen beschik-

ken over door een Notified Body opgestelde 

documentatie van de productiecontrole, zoals:

• ITT-rapporten (Typeonderzoek of Initial Type 

Testing; ITT);

• Classificatierapporten, en/of 

• Verzamelrapporten (Field of application), 

voor een compleet assortiment gebaseerd 

op verschillende testrapporten en beoorde-

lingen.

Conform paragraaf 6.2.3 van NEN-EN 16034 

moeten de rapporten gedurende drie jaar be-

schikbaar zijn.

Traject voor certificatie

Volgens de Europese productnorm NEN-EN 

16034, en de onderliggende wetgeving uit de 

CPR, moet de fabrikant van brand- en/of 

rookwerende ramen en buitendeuren de pro-

ductie en de interne kwaliteitsbewaking hier-

van onder toezicht stellen van een Notified 

Body. Het voldoen aan NEN-EN 16034 wordt 

door de Notified Body bekrachtigd met een 

certificaat van prestatiebestendigheid of 

‘Certificate of constancy of performance’, af-

gekort CCP.

Stappenplan certificering en CE-mar-

kering 

Hierna is aangegeven welke stappen doorlo-

pen worden om certificatie te realiseren.

Stap 1 - Opdracht

De opdracht aan een Notified Body wordt ver-

strekt door middel van het ondertekenen en 

retour zenden van de offerte. 

Voorbeeld 1. Prestatieverklaring buitendeuren met brand- en rookwerende eigenschappen.
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handboek voldoet ten minste aan de eisen zo-

als vastgelegd in paragraaf 6.3 van NEN-EN 

16034.

Stap 3 - Controle van productiehandboek

Nadat het productiehandboek gereed is, wordt 

dit ter controle aangeboden aan de Notified 

Body. Dit om ervoor zorg te dragen dat het pro-

ductiehandboek in overeenstemming is met 

de eisen uit de norm.

Stap 4 - Implementatie van productiehand-

boek in bedrijf

Na akkoord van het productiehandboek door 

de Notified Body zorgt de fabrikant ervoor dat 

de beschreven procedures binnen het bedrijf 

geïmplementeerd zijn, alvorens de Notified 

Body een entreekeuring kan inplannen en uit-

voeren.

Stap 5 - Entreekeuring 

Bij de door de Notified Body uit te voeren en-

treekeuring worden twee controles uitgevoerd:

• controle op de werking van de FPC op basis 

van het productiehandboek en NEN-EN 

16034;

• controle van een geproduceerd brandwe-

rend gevelelement dat onder de scope van 

NEN-EN 16034 valt. Tijdens deze controle 

wordt beoordeeld of het gevelelement 

samengesteld is zoals beschreven in de 

ITT-rapportage (classificatierapporten en/of 

verzamelrapport). 

De resultaten van de entreekeuring worden 

door de Notified Body beoordeeld. Hierna 

Voorbeeld 2. CE-label buitendeuren met brand- en 

rookwerende eigenschappen.

Voorbeeld 4. CE-label buitendeuren met brand- en 

rookwerende eigenschappen op basis van een verza-

mel-Prestatieverklaring.

Voorbeeld 3. Verzamel-Prestatieverklaring buitendeuren met brand- en rookwerende eigenschappen.

Stap 2 - Productiehandboek

De fabrikant is in het bezit van een productie-

handboek waarin de procedures met betrek-

king tot de productiecontrole (Factory Produc-

tion Control; FPC) zijn vastgelegd die binnen 

het bedrijf worden gevolgd. Het productie-
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↘ Informatie over de auteurs
 Gerrit Buitenhuis is voorzitter van de NEN-commissie 

Ramen en deuren en specialist kwaliteit, bouwregelge-

ving en normalisatie bij VMRG (Vereniging Metalen Ra-

men en Gevelbranche). Website: www.vmrg.nl. Dr. ir. 

Caspar van den Thillart is adviseur CE-markering en in-

dustrieel bouwen. 

↘ Informatie over de normcommissies
 NEN-commissie Ramen en deuren zorgt voor de Neder-

landse inbreng in NEN-EN 14351-1. 
NEN-commissie Brandveiligheidsaspecten bouwproduc-
ten en bouwdelen zorgt voor de Nederlandse inbreng in 
NEN-EN 16034.

wordt bij een positief resultaat het CCP-certifi-

caat opgesteld door de Notified Body. Deze 

wordt aan het bedrijf toegezonden. Op basis 

van dit certificaat stelt de fabrikant voor zijn 

gevelelementen een Prestatieverklaring op en 

voorziet de gevelelementen van een CE-marke-

ring.

Hoe ziet een Prestatieverklaring (DoP) 

eruit?

In een Prestatieverklaring staat welke eigen-

schappen en prestaties een bouwproduct 

heeft. Daarmee kan een bouwer of architect 

bouwproducten onderling vergelijken. Zo kan 

beoordeeld worden welk product geschikt is 

om in een bepaald bouwwerk toe te passen. 

Een DoP garandeert dat het product een be-

paalde prestatie levert bij een bepaalde toe-

passing.

Met de uitspraak van de Europese Commissie, 

dat NEN-EN 16034 alleen gebruikt mag worden 

in combinatie met NEN-EN 14351-1, ontstaat 

de bijzondere situatie dat een product CE-ge-

markeerd moet worden op basis van twee ge-

harmoniseerde Europese productnormen. Een 

bouwproduct dat CE-gemarkeerd moet worden 

op basis van en de CPR en de Machinericht-

lijn, komt vaker voor.

In de CPR is aangegeven welke informatie er 

opgenomen moet worden in een DoP en welke 

informatie, op basis van de DoP, overgenomen 

moet worden op het bijbehorende CE-label. 

De Prestatieverklaring en het bijbehorend 

CE-label combineren dus zowel de product-

prestaties van NEN-EN 16034 als van NEN-EN 

14351-1. 

Verzamel-Prestatieverklaring

In de gevelbranche wordt niet gewerkt met 

standaard ramen en buitendeuren. Ieder geve-

lelement is uniek. Op basis van de informatie 

zoals opgenomen in de CPR is een verza-

mel-Prestatieverklaring uitgewerkt. Hierop 

kunnen de prestaties van meerdere gevelele-

menten, bijvoorbeeld per werk, opgenomen 

worden. In voorbeeld 3 is een verzamel-Presta-

tieverklaring uitgewerkt voor ramen.

De bijbehorende CE-labels zien er nagenoeg 

hetzelfde uit als bij een Prestatieverklaring 

voor een enkel product. Echter in het kader 

van een verzamel-Prestatieverklaring wordt 

achter het unieke nummer van de Prestatiever-

klaring het merk van het desbetreffende geve-

lelement vermeld (zie voorbeeld 4).

Naast de Prestatieverklaring en bijbehorende 

CE-label(s) wordt in NEN-EN 16034 aangege-

ven dat het product (ramen en buitendeuren 

met brandwerende en/of rookwerende eigen-

schappen) voorzien wordt van de informatie in 

voorbeeld 5. Voorbeelden van de verschillen-

de Prestatieverklaringen en de bijbehorende 

CE-labels zijn te downloaden van de website 

van de VMRG voor de bedrijven die zijn aange-

sloten bij de VMRG.

Waarvoor geldt 1 november 2019?

De CPR kent in deze situatie een overgangspe-

riode van drie jaar. Bepalend is het moment 

van plaatsen op de markt/in de handel bren-

gen. De CPR houdt geen rekening met datum 

bouwaanvragen of opdrachten aangenomen 

voor 1 november 2019. Alle brand- en/of rook-

werende ramen en buitendeuren die vanaf 

1 november 2019 het terrein van de producent 

verlaten, vallen onder de scope van NEN-EN 

16034 en moeten vanaf deze datum CE-gemar-

keerd worden.

Voorbeeld 5. Informatie over CE-markering om te plaatsen op het product.


