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11.4.9 Europese productnormen m.b.t. CE-markering
Algemene informatie over de CE-markeringsplicht van bouwelementen
Sinds april 2006 is de markeringsplicht voor luiken en zonwering conform de
“Bouwproductenrichtlijn” wettelijk voorgeschreven. Deze richtlijn eist van fabrikanten een
conformiteitbeoordeling van hun pasklare bouwproducten. De focus ligt hierbij op “pasklare”
elementen. Bij de CE-markering van afzonderlijke bouwonderdelen, zoals profielen, is niet
voorzien. Wanneer een pasklaar bouwproduct voldoet aan de prestatie- en veiligheidseisen van
de NEN EN 13561 resp. NEN EN 13659-norm dan is de fabrikant verplicht een overeenkomstige
conformiteitverklaring bij zijn product af te geven. Voor het documenteren van de conformiteit
dient o.a. het CE-teken op het bouwproduct zelf en bovendien op de montage- en
gebruikershandleiding te worden aangebracht.
Voor een verdere verklaring van de bouwproductenrichtlijn en de conformiteitbeoordeling,
volgen nu eerst de definities van de belangrijkste begrippen die in dit verband worden gebruikt.
Bouwproductenverordening 305/2011/EU CPR
Deze verordening is geldig sinds 1 juli 2013. Hierin zijn de basiseisen betreffende veiligheid en
prestatie voor bouwproducten vastgelegd.
Bouwproduct
“Bouwproduct” beschrijft een product dat wordt gefabriceerd om duurzaam in de civiele
techniek en bouwtechniek te worden gebruikt. Het bouwproduct, zoals een aanbouw- of
opzetelement kan zowel hand- als kracht aangedreven zijn.
Fabrikant
Als fabrikant wordt aangeduid de producent die de hierboven beschreven bouwproducten in
omloop brengt. De bouwproductenrichtlijn concentreert zich daarbij op “pasklare”
bouwproducten. Daaronder moeten producten worden verstaan die “klaar zijn om
geïnstalleerd” te worden. Fabrikant volgens de bouwproductenlijn is dus het bedrijf dat het
bouwproduct produceert. Opgelet: Ook een montagebedrijf kan producent zijn wanneer dit een

bouwelement produceert waarin het componenten van verschillende leveranciers pasklaar
samenvoegt.
CE-markering
De CE-markering heeft altijd betrekking op een concreet product en geeft aan dat aan alle
eisen van in aanmerking komende EU-richtlijnen wordt voldaan. De afkorting CE staat voor
Communauté Européenne en betekent in het Nederlands: Europese Gemeenschap. De CEaanduiding is een administratief kenmerk. Het informeert de verantwoordelijke bestuurders
over het feit dat er een bewijs van conformiteit bestaat. Het CE-kenmerk kan als “technisch
paspoort” van het product binnen de EG worden omschreven dat door de ondernemer op eigen
verantwoording wordt aangebracht.
Conformiteit
Conformiteit betekent overeenkomstigheid met de doorslaggevende technische bepalingen
resp. prestatie- en veiligheidseisen.
Conformiteitverklaring
Met de conformiteitverklaring bevestigt de fabrikant dat aan alle relevante prestatie- en
veiligheidseisen wordt voldaan en dat alle op dat moment geldende normen en richtlijnen in
acht worden genomen.
Beproevingsmethode
De Nederlandse norm NEN EN 1932 specificeert de testen welke moeten worden toegepast om
de weerstand tegen windbelasting te bepalen voor zonneschermen en luiken die zijn
ontworpen om te worden gebruikt voor ramen/deuren of gevels en geleverd zijn als een
complete eenheid.
Gevolmachtigde prestatie-eisen
Deze eisen komen overeen met de werkopdracht van de Europese-commissie. Conform de
norm bouwproducten NEN EN 13561 resp. NEN EN 13659 dient verplichte melding van de
prestatie-eisen van de windbelasting eigenschappen plaats te vinden.
Bouwtype controle
De productcontrole door de fabrikant van eenzelfde type bouwproduct van een serie wordt
omschreven met typecontrole. Hierbij wordt gecontroleerd of de technische specificaties met
de norm overeenkomen. De in de bouwproductnorm NEN EN 13561 en NEN EN 13659
vastgelegde procedure in hoofdstuk 4, maakt de afzonderlijke controle van ieder element ter
plaatse overbodig. Een eerste keuring door een onafhankelijk keuringsinstituut is dus niet

noodzakelijk.

Prestatie- en veiligheidseisen volgens NEN EN 13561 resp. NEN EN 13659
NEN EN 13561
Deze norm legt de prestatie-eisen vast waaraan de in de norm gedefinieerde zonneschermen,
die aan gebouwen zijn bevestigd, moeten voldoen. De norm behandelt ook gevaren die kunnen
optreden bij productie, transport, montage, bediening en onderhoud.
Deze norm is van toepassing op verticale schermen en uitvalzonwering
Het belangrijkste criterium in de norm is de windweerstand. De producten worden hierbij in
verschillende categorieën ingedeeld, waarbij elke categorie met een gedefinieerde winddruk
overeenkomt.
NEN EN 13561

Deze norm legt de prestatie-eisen vast waaraan de in de norm gedefinieerde zonwering, die aan
gebouwen zijn bevestigd, moeten voldoen. De norm behandelt ook gevaren die kunnen
optreden bij productie, transport, montage, bediening en onderhoud.
Deze norm is van toepassing op buitenjaloezieën, rolluiken, schuifframes, luiken en vouwluiken.
Het belangrijkste criterium in de norm is de windweerstand. De producten worden hierbij in
verschillende categorieën ingedeeld, waarbij elke categorie met een gedefinieerde winddruk
overeenkomt.
NEN EN 13659
NEN EN 13659

Voor beide normen geldt: De klasse 0 komt overeen met een niet vereiste of niet gemeten
prestatie, dan wel een product dat niet voldoet aan klasse 1.

