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19.2 CE-markering
CE-markering is een paspoort voor een product dat in de gehele Europese Unie (EU) geldig is.
Het behandelt alle wettelijke eisen die de relevante geharmoniseerde (d.w.z. van toepassing
verklaard in alle landen van de EU) normen stellen. Voor vliesgevels is dit NEN-EN 13830. Voor
niet brand- en rookwerende ramen, buitendeuren en buitenpuien is dit NEN-EN 14351-1.
De VMRG heeft als standpunt dat VMRG gevels en gevelelementen geen rol hebben bij de
constructieve eigenschappen en eisen van een gebouw. Derhalve acht zij de EN 1090 en
aanverwante normdocumenten niet op de gevel van toepassing. Deze producten zijn ook
uitgesloten in de hEN 1090-1.
Producten die aan de scope van een andere geharmoniseerde Europese norm voldoen, kunnen
niet aan de EN 1090 moeten voldoen. Zo zijn bijvoorbeeld vliesgevels (hEN 13830) geen
onderdeel van de dragende constructie van een gebouw, dus geen onderdeel van hEN 1090.
Bij bepaalde producten van VMRG bedrijven kan er wel sprake zijn van een constructieve functie
zoals expliciet aangeven in de EN 1090 zoals serres e.d. dan luidt de huidige interpretatie dat
deze wel vallen onder de EN 1090.
Let op: Als men aan de hEN 1090 moet voldoen dan betekent dit voor het betreffende bedrijf dat
het productieproces vooraf gecertificeerd moet zijn door een Notified Body.
Nationale regelgeving dient te worden aangepast indien deze tegenstrijdig is met de Europese
regelgeving. Om CE-markering in te kunnen voeren zijn derhalve alle testmethodes en
procedures in de gehele EU op elkaar afgestemd.
Alle VMRG gevelelementen zullen (indien vereist) voorzien zijn van CE-markering. De VMRG
gevelbouwer verstrekt aan de afnemer van VMRG gevelelementen een Declaration of Performanceverklaring (DOP-verklaring).
CE-markering is van toepassing op gevelelementen die de fabriek verlaten, maar is niet van
toepassing op de montage of installatie. Daarom zal de VMRG gevelbouwer bij de levering van
een VMRG gevelelement documenten leveren, waarin de prestaties van het gevelelement

beschreven staan en verklaard worden (CE-markering en DoP-verklaring). Met behulp van deze
documenten kan dan eenvoudig worden bepaald of het desbetreffende gevelelement geschikt
is om te worden toegepast in het bouwwerk. De waarden die aangegeven zijn in de CEmarkering, de DoP-verklaring en commerciële publicaties, worden door de VMRG beschouwd
als ideaaltypische waarden. Deze waarden zijn veelal verkregen vanuit ideale
testomstandigheden.
De VMRG gevelbouwer realiseert met de CE-gemarkeerde producten in de praktijk gevels met
prestaties die voldoen aan het Bouwbesluit of hoger.
Ook stelt de EU eisen aan de mate van zekerheid dat het desbetreffende product ook de
opgegeven prestaties haalt. Voor niet-brandwerende vliesgevels, ramen, deuren en puien is dit
niveau 3 (Attestation of Conformity (AoC)). Dit wil zeggen dat er een Initiële Type Test (ITT) moet
plaatsvinden onder supervisie van een Notified Body (certificatie instelling). Daarna mag de
VMRG gevelbouwer, die intern een systeem van IKB (Interne Kwaliteit Bewaking) hanteert, zelf
verklaren wat de prestaties zijn van het desbetreffende gevelelement. Voor brandwerende
gevelelementen en vluchtdeuren is AoC niveau 1 vereist. Dit impliceert dat ook de productie
onder toezicht staat van een Notified Body (certificatie instelling).

