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woord vooraf

Voor overheden (voorschrijvers en auteurs 
van typebestekken) zijn de technische pres-
taties van bouwproducten en de manier 
waarop werken worden uitgevoerd essentië-
le gegevens. als u een bepaald bouwproduct 
voorschrijft, wilt u immers zekerheid over 
een aantal dingen. is het product geschikt 
voor de toepassing in kwestie? gaat het om 
een kwaliteitsvol product? Hoe wordt het 
correct verwerkt? is het niet schadelijk voor 
mens of milieu? wat is toegelaten door de  
reglementering op de overheidsopdrachten1?  
Hoe wordt ze toegepast in de drie gewesten?

de vraag is ook waar u die informatie vindt 
en op welke betrouwbare gidsen u kunt 
terug vallen. in hoeverre kunnen normen, 
productcertificering	en	 labels	u	daarbij	hel-
pen? Bent u bijvoorbeeld verplicht om na 
te gaan of de producten op de bouwplaats 

een cE-markering dragen? wat houdt die 
cE-markering precies in? waarin verschilt ze 
van het BEnor-label? zijn alle labels even 
betrouwbaar? Hoe zit het met uw aansprake-
lijkheid als u wilt afwijken van een bepaalde 
norm?

in deze brochure gaan we dieper in op al 
deze vragen. u verneemt waarom de tech-
nische voorlichtingen (tV) erg belangrijk 
zijn voor uw dagelijkse praktijk en waarom 
ook	 de	 technische	 specificaties	 (STS),	 die	
momenteel worden geactualiseerd, zeker 
uw aandacht verdienen. waarvoor dienen 
de technische voorschriften (PtV) en hoe 
verwijst u er correct naar? u ontdekt de be-
perkingen van een cE-markering en komt 
te weten op welke manier labels als BEnor 
een mouw kunnen passen aan die beperkin-
gen. omdat niet alle labels vergelijkbaar zijn,  

geven we u ook mee hoe u kritisch kunt pei-
len naar de betrouwbaarheid, objectiviteit en 
onafhankelijkheid van de informatie die een 
label bevat. En hoe u ze harmonisch in uw 
bestekken kunt verwerken.

gewapend met die kennis vindt u voortaan 
hopelijk probleemloos de juiste route in de 
doolhof aan reglementeringen en vrijwillige 
initiatieven	in	verband	met	productspecifica-
ties en labels.

Veel leesgenot …

1 d.w.z. de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
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1.1 WaT?
Volgens	de	algemene	definitie	in	het	wetboek	
van economisch recht (boek i, art. 1.9) is een 
norm een door een erkende normalisatie- 
instelling	 vastgestelde	 technische	 specifica-
tie voor herhaalde of voortdurende toepas-
sing, waarvan de naleving niet verplicht is.  
Er bestaan vier categorieën van normen: 
internationale, Europese, geharmoniseerde 
(zie 3.1 - kaderstuk) en nationale normen.

normen zijn het resultaat van afspraken over 
de	 specifieke	 kenmerken	 van	 een	 product,	
een dienst of een proces. deze afspraken 
worden in consensus overeengekomen door 
experts die alle belanghebbende partijen en 
alle deelnemers met een evenwaardige stem 
vertegenwoordigen. onder andere daardoor 
weerspiegelen normen de regels van goed 
vakmanschap die geldig zijn op het ogenblik 
dat de normen worden aangenomen.

•		 Internationale	 ISO-normen	 worden	 aan-
vaard door de international organization 
for Standardization (iSo).

•		 Europese	 normen	 (EN-normen)	 worden	
onder andere door het comité Européen 
de normalisation (cEn) goedgekeurd. 

•		 Belgische	 normen	 kunnen	 van	 verschil-
lende oorsprong zijn.

 Het kan gaan om normen die zijn aan-
vaard door een Belgische commissie 
van het nBn (Bureau voor normali-
satie2) om rekening te houden met de 
behoeften van de Belgische markt. 
normen worden vandaag amper nog 
nationaal, maar vooral in internationaal 
verband ontwikkeld.

 meestal gaat het dus om internationale 
of Europese normen die omgezet zijn in 
een Belgische norm. 

 Er bestaat geen verplichting om een 
iSo-norm om te zetten in een natio-
nale norm, maar het nBn kan dat wel 
vrijwillig doen. 

in de bouwsector is een productnorm een 
afspraak	over	de	specifieke	kenmerken	van	
een bouwproduct, bedoeld om de geschikt-
heid voor gebruik van dat product aan te 
geven.

1.2 Waarom? 
normalisatie heeft om te beginnen een be-
langrijke economische functie. Het versterkt 
het concurrentievermogen van een land en 
zijn ondernemingen, bevordert het vrij ver-
keer van goederen en gaat protectionisme 
tegen.

daarnaast draagt normalisatie bij tot de be-
scherming van werknemers en consumen-
ten en tot het behoud, de bescherming en 
de verbetering van het leefmilieu.

1.3 WIe? 
normen voor bouwproducten worden opge-
steld en aanvaard door bouwprofessionals 
via diverse normalisatie-instellingen.

1 Productnormen
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1.4 hoe?
normalisatie vindt plaats in commissies met 
vertegenwoordigers van alle belangheb-
bende partijen, werkzaam binnen onafhan-
kelijke en erkende normalisatie-instellingen. 
alle deelnemers beschikken over een een-
waardige stem en maken in consensus af-
spraken	over	 de	 specifieke	 kenmerken	 van	
een product, dienst of proces, in een geest 
van openheid en transparantie.

Het initiatief tot normalisatie kan uitgaan 
van een bedrijf, een organisatie, een sector 
of zelfs een individu. zij kunnen bij bv. het 
cEn of de iSo een voorstel indienen om 
een	 norm	 te	 ontwikkelen	 in	 een	 specifiek	

domein. als dat voorstel wordt aanvaard, 
wordt het toegewezen aan een technische 
commissie (tc). die maakt een normont-
werp in samenspraak met de nationale 
normalisatie-instellingen. Voor België neemt 
het nBn deel aan het internationale nor-
malisatieproces, zowel op Europees als op 
wereldvlak. Bedrijven, overheden of andere 
belanghebbenden (bv. beroepsorganisaties) 
kunnen experts inschrijven in de technische 
commissies. Het normontwerp wordt in elk 
land aan een openbaar onderzoek onder-
worpen. na onderzoek van alle commen-
taren wordt het aangepaste normontwerp 
goedgekeurd en volgen de publicatie en toe-
passing van de norm.

 Het cEn kan iSo-normen aanvaarden 
als En-normen. in dat geval moeten 
ze geregistreerd worden als natio-
nale normen. Elke Europese norm 
moet immers verplicht worden om-
gezet in een Belgische norm (nBn 
En) zodra hij door de cEn-leden is 
goedgekeurd. Een Europese norm is 
herkenbaar aan de vermelding ‘En’ in 
zijn verwijzing. na omzetting en publi-
catie in het Belgisch Staatsblad krijgt 
hij	het	prefix	‘NBN	EN’.	Pas	dan	is	de	
norm in ons land van toepassing.

de evolutie van nationale naar vooral Euro-
pese normen maakt het er voor architecten 
en aannemers niet gemakkelijker op. terwijl 
in normen die nationaal tot stand zijn geko-
men rekening wordt gehouden met de ge-
schiktheid voor toepassing per land, zijn er in 
de cEn-normen heel wat drempelwaarden 
verdwenen. Het is dan aan de voorschrijver 
om aan te geven aan welke prestatie-eisen 
een product precies moet beantwoorden.

2 Het nBn is een instelling van openbaar nut waarvan de voogdijminister de federale minister bevoegd voor Economie is.  
De	opdracht	van	het	NBN	werd	bepaald	door	de	wet	van	3	april	2003	betreffende	de	normalisatie	en	recent	aangepast	in	de	
wet	van	28	februari	2013	betreffende	de	invoering	van	het	Wetboek	van	economisch	recht.
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 als de verwijzing algemeen is, zodat 
alle huidige en toekomstige normen 
op een welbepaald terrein van toepas-
sing blijven (bv. met de formule ‘volgens 
de geldende normen’), rijst de vraag of 
de norm toegepast dient te worden. in 
principe geldt die verplichting wel voor 
een gespecialiseerde aannemer, omdat 
die geacht wordt de normen in zijn spe-
cialisatie te kennen.

•	 Fabrikanten	uit	de	bouwsector	zijn	dikwijls	
verplicht om delen van een productnorm 
toe te passen. welke delen dat precies 
zijn, wordt aangegeven in het zogeheten 
geharmoniseerde gedeelte (bijlage za) 
van productnormen (zie 3.1 - kaderstuk).

normen weerspiegelen de regels van goed 
vakmanschap. daarom krijgen voorschrijvers 
het advies om ernaar te verwijzen in hun be-
stekken en dienen de aannemer en architec-
ten ze in acht te nemen bij de uitvoering van 
hun opdracht, ook als er geen enkele verwij-

zing is in de overeenkomst. in principe kunt u 
een norm dus beter altijd toepassen.

Wat bij niet-naleving?

1. Bindend verklaarde normen

als de naleving van een technische norm 
verplicht is door een wettelijke, reglementai-
re of contractuele bepaling of een verwijzing 
in het bestek, dan is de architect verplicht 
om deze norm na te leven bij het opmaken 
van de plannen en het opstellen van het be-
stek. Hij kan aansprakelijk gesteld worden 
voor gebreken die te wijten zijn aan het niet 
naleven van de norm in de ontwerpfase. Bij 
de controle op de uitvoering van de werken 
dient hij ook te controleren of de aanne-
mer die norm toepast. omdat de controle-
opdracht een inspanningsverbintenis is, 
moet men wel aantonen dat het gebrek 
zeker zou zijn vermeden als de architect de 
controle zorgvuldiger had uitgevoerd.

naleving is soms verplicht  
en altijd aan te raden
in sommige gevallen is de architect of aan-
nemer wel verplicht om een norm na te leven.

•	 Dat	is	het	geval	als	de	overheid	ernaar	ver-
wijst in wetten of reglementen.

•	 Dat	 is	 ook	 het	 geval	 als	 partijen	 in	 hun	
contracten of bestekken verwijzen naar 
de toepassing van de norm. de manier 
waarop ernaar wordt verwezen, kan dan 
wel belangrijk zijn.

 als de verwijzing gebeurt via een precie-
ze	 identificatie	 (opschrift,	 nummer	 en	
datum van de norm), zijn wijzigingen die 
later aan de norm worden aangebracht, 
niet van toepassing.

 als de verwijzing gebeurt via een al-
gemene	 (verschuifbare)	 identificatie	
(alleen het opschrift van  de norm, bv. 
nBn En 1234), zijn latere herzieningen 
van de norm wel van toepassing.

1.5 JurIdIsche draagWIJdTe
normen zijn afspraken, geen wetten. terwijl een wet (wetten, decreten, ordonnanties, kB’s, mB’s, gemeentelijke reglementen) 
altijd moet worden nageleefd, zijn normen in principe niet bindend. zij worden vrijwillig toegepast door alle belanghebbenden.
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ook de aansprakelijkheid van de aannemer 
kan in het gedrang komen voor een foutieve 
en niet-conforme uitvoering.

2. niet bindend verklaarde normen

als de naleving van een technische norm 
niet wettelijk, reglementair of contractueel 
is opgelegd en de architect of de aannemer 
de norm niet naleven, dan ontstaat hierdoor 
toch het vermoeden van aansprakelijkheid, 
omdat men kan aanvoeren dat zij hun op-
dracht niet hebben uitgevoerd volgens de 
regels van de kunst.

als de aannemer de technische normen niet 
naleeft, dan ontstaat hierdoor het vermoe-
den van aansprakelijkheid voor foutieve en 
niet-conforme uitvoering.

de architect of aannemer kunnen wel aanto-
nen dat zij redenen hadden om de bewuste 
norm niet toe te passen en dus niet als regel 
van goed vakmanschap te hanteren.

•	 Zij	 kunnen	 aantonen	 dat	 de	 technische	
norm niet aangepast is aan de concrete 
situatie waarmee zij werden geconfron-
teerd.

•	 Zij	 kunnen	 aantonen	 dat	 er	 gerechtvaar-
digde technische redenen zijn om van de 
norm af te wijken en dat de gekozen op-
lossing gelijkwaardig is aan de norm.

•	 Zij	kunnen	verwijzen	naar	het	bestek	dat	
een nieuwe techniek heeft voorgeschre-
ven, die op het ogenblik dat de norm werd 
opgesteld nog niet bekend was of nog niet 
frequent werd toegepast, zodat zij zich 
hebben gedragen volgens het criterium 
van de zorgvuldige huisvader.

3. een norm naleven  
is niet altijd zaligmakend

zelfs bij een uitvoering conform de norm zijn 
de aannemer en de architect niet altijd per 
definitie	vrij	van	elke	aansprakelijkheid.	In	de	
volgende omstandigheden kunnen zij toch 
nog aansprakelijk gesteld worden:

•	 Technische	 normen	 geven	 slechts	 mini-
mumeisen weer, terwijl bepaalde omstan-
digheden (bv. een clausule in het bestek) 
eisen dat zij verder gaan. 

•	 Het	is	algemeen	bekend	dat	de	bestaande	
norm niet (langer) up-to-date is in de hui-
dige stand van de wetenschap.

4. conclusie

bij betwistingen moet elk geval apart 
worden bekeken. de rechter zal altijd 
het concrete gedrag van de betrokke-
nen (voorschrijvers, architecten, aanne-
mers,  …) vergelijken met wat verwacht 
mag worden van een normaal zorgvul-
dige en vooruitziende voorschrijver of 
uitvoerder in dezelfde omstandigheden.

in algemene termen kunnen we de situ-
atie als volgt samenvatten:

• de architect heeft een probleem als hij 
in zijn concept een bindend verklaarde 
norm negeert,

• hij heeft mogelijk een probleem als hij 
in zijn concept een niet-bindend ver-
klaarde norm negeert,

• de aannemer kan aansprakelijk wor-
den gesteld als een norm bij de uit-
voering werd genegeerd en als men 
vaststelt dat de controle onvoldoende 
was.
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Wat als een opdrachtgever de norm niet Wil naleven?

1. de opdrachtgever behoudt zijn vrijheid

als opdrachtgever of voorschrijver kunt u altijd afwijken van een 
norm, voor zover die niet bindend is gemaakt door de reglemente-
ring. wij hebben immers reeds gezien dat normen geen kracht van 
wet hebben.

maar normen zijn wel gebaseerd op empirische en statistische 
kennis van de gebruikte materialen. zij vormen de regels van goed 
vakmanschap van de sector en/of het product. afwijken van een 
norm kan dus risico’s inhouden. de opdrachtgever of voorschrijver 
zal er dus voor zorgen dat hij ofwel een technische goedkeuring 
(atg) voor dergelijke producten aanvraagt, ofwel vooraf zijn keuze 
motiveert.

2. Informatie- en adviesplicht

als de opdrachtgever of de voorschrijver afwijkt van de norm, dan 
moet de aannemer of de architect een informatie- en adviesplicht 
nakomen. zij moeten de opdrachtgever informeren over wat nor-
mering inhoudt en hoe het eventueel zit met de afdwingbaarheid 
ervan. zij moeten hem wijzen op de inhoud van de norm in kwestie, 
en op de risico’s en de gevolgen voor de werken als hij de norm 
niet respecteert. zij moeten vervolgens kunnen bewijzen dat zij hun 
informatie- en adviesplicht hebben vervuld.

Het is dan aan de goed geïnformeerde opdrachtgever om de knoop 
door te hakken. als hij beslist om de norm toch te negeren, dan zijn 
de architect en aannemer in principe - behoudens uitzonderingen - 
niet aansprakelijk voor de eventuele schadelijke gevolgen. 

maar in bepaalde gevallen hebben de architect en de aannemer er 
alle belang bij om verdere medewerking te weigeren.

de architect en de aannemer dienen immers verdere medewer-
king te weigeren en de opdrachtgever in gebreke te stellen als:

•	 er	sprake	is	van	onwettigheid,

•		 de	stabiliteit	van	het	bouwwerk	in	gevaar	komt,

•		 de	veiligheid	van	de	opdrachtgever	of	andere	personen	in	 
gevaar komt.
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Info
Websites
www.nbn.be
www.normen.be
www.cen.eu
www.iso.org

regelgeving
•	 de	Europese	verordening	1025/2012	

(Europese normalisatie)

3. enkele voorbeelden

• De glasnorm

de aannemer of architect moet zijn mede-
werking stopzetten als een opdrachtgever 
weigert om de glasnorm s 23-002 toe te 
passen.

“de ontwerper moet onder meer zijn ver-
dere medewerking aan het project weigeren 
indien een opdrachtgever zich verzet tegen 
de toepassing van de norm. de glasnorm  
betreft immers de vereisten voor veiligheids-
beglazing die personen moet beschermen.” 
(k. uytterhoeven)

• De norm ‘borstwering van gebouwen’

bovenstaande redenering geldt ook als de 
opdrachtgever de norm ‘borstwering van 
gebouwen’ (NBN B 03-004) niet wil naleven.

maar wat als het bv. gaat om de renovatie 
van een balkon?

•	 In	 principe	 heeft	 een	 nieuwe	norm	 geen	
invloed op de aansprakelijkheid als de 
werken al zijn voltooid op het ogenblik dat 
een nieuwe norm wordt aangenomen.

•		 Als	 de	 architect	 en	 de	 aannemer	 alleen	
maar de bestaande dichting vervangen, 
dan zijn zij  niet verplicht om de volledige 
balustrade aan de nieuwe norm te laten 
voldoen. de bestaande uitvoering en het 
oorspronkelijke concept blijven immers 
behouden.

•		 Als	 de	 bestaande	 balustrade	 wordt	 ge-
demonteerd en teruggeplaatst, is de kans 
op betwistingen groter. als de ingreep  
beperkt blijft tot demonteren en terug-
plaatsen, kunnen we opnieuw stellen 
dat de bestaande uitvoering en het oor-
spronkelijke concept worden behouden. 
maar als de bestaande balustrade wordt 
ge renoveerd of hersteld, dan dienen de  
architect en de aannemer voor die werken 
wel rekening te houden met de nieuwe 
norm.
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Naast normen bestaan er diverse normatieve documenten voor productspecificaties. De belangrijkste voor de architect 
en de aannemer zijn de eengemaakte technische specificaties (STS) en de technische voorlichting (TV). Voor allebei geldt 
dat zij behoren tot de regels van goed vakmanschap. Qua juridische waarde zijn zij dan ook vergelijkbaar met normen.

2.1 sTs - eengemaakTe TechnIsche specIfIcaTIes

2 StS - Tv

ning met de reglementaire eisen, de actuele 
stand van de normalisatie en alle relevante 
normen, de bouwpraktijk en de evolutie en 
ontwikkeling van nieuwe producten.

goed om te Weten
Er bestaan momenteel een veertigtal StS’en 
die telkens een onderdeel van de werken 
behandelen, zoals metselwerk, daktim-
merwerk, poorten, deuren, diverse soorten 
buitenschrijnwerk, na-isolatie van spouw-
muren of houtskeletconstructies. in heel 
wat gevallen is een StS niet meer actueel. 
momenteel wordt een systeem opgezet om 
ze te actualiseren. Een geactualiseerde StS 
is een belangrijk verwijzingsdocument voor 
voorschrijvers, aannemers en architecten. 

ken uit te voeren. in een StS kunnen ook 
ontwerpgegevens	 en	 eisen	 betreffende	 de	
technische bekwaamheden van de uitvoer-
ders opgenomen zijn.

Een StS is vrijwillig van toepassing. u moet 
er pas verplicht rekening mee houden als 
ernaar wordt verwezen in regelgeving, open-
bare aanbestedingen of contracten.

Wie?
StS’en worden opgemaakt door de federale 
overheidsdienst Economie, hetzij op eigen 
initiatief, hetzij na een vraag van de gewes-
ten of van openbare of particuliere spelers 
uit de bouwsector. de documenten worden 
opgesteld door groepen van deskundigen 
uit de hele bouwsector. zij houden reke-

Wat?
StS’en (spécifications techniques unifiées -  
eengemaakte technische specificaties) zijn  
referentiedocumenten met technische voor-
lichtingen, die de architect of de opdracht-
gever ondersteunen bij het opstellen van 
het bestek. met StS’en kan de architect voor 
een bepaald bouwproject op een neutrale 
manier in zijn bestek gebruiksgeschikte pro-
ducten en systemen voorschrijven op basis 
van hun prestaties.

Een StS beschrijft hoe u een product aan-
gepast aan een bepaalde toepassing kunt 
voorschrijven, hoe u het kunt keuren en ver-
werken, en hoe u de uitvoering kunt beoor-
delen. Het is dus een goede-praktijkengids 
om bouwproducten te beschrijven en wer-
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zij kunnen het document gebruiken als 
een soort typebestek, waardoor ze heel 
wat werk besparen bij het opstellen van 
bijzondere bestekken.

Info
http://economie.fgov.be
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Info
www.cstc.be
www.brrc.be

2.2 Tv - TechnIsche voorlIchTIngen & codes van goede prakTIJken

Wat?
technische voorlichtingen bevatten een 
gedetailleerde beschrijving van een welbe-
paald onderwerp uit de bouw, zoals opstij-
gend vocht, schilderwerken, ingegraven con-
structies, de installatie van vensters, leien 
daken, houten vloerbedekkingen, ... zij zijn 
een leidraad voor de goede uitvoering van 
werken.

technische voorlichtingen zijn vrijwillig van 
toepassing.

codes van goede praktijken hebben hoofd-
zakelijk betrekking op het domein van 
de wegenbouw. zij hebben tot doel om  
bepaalde lacunes in het kader van hun ont-
werp en toepassing weg te werken. zij geven 
een gedetailleerde beschrijving over een 
welbepaald thema bij de wegenbouw of de 
omgeving ervan, zoals industriële bodem-
bedekkingen voor buiten in beton, beton-
tegels, de uitvoering van wegmarkeringen, … 
zij bieden een gids voor de goede uitvoering 
van de werken.

Wie?
tV’s worden opgesteld en goedgekeurd 
door werkgroepen die hoofdzakelijk uit aan-
nemers bestaan. Binnen het wtcB zijn der-
tien technische comités belast met het op-
stellen van technische voorlichtingen, maar 
in de praktijk wordt er veelal gewerkt in klei-
nere werkgroepen.

tV’s zijn bestemd voor voorschrijvers, archi-
tecten en aannemers.

codes van goede praktijken staan onder 
leiding van een werkgroep die zowel ver-
tegenwoordigers van de overheden (ad-
ministraties) omvat als van de privésector 
omvat (aannemers, industrie) binnen het 
opzoekingscentrum voor de wegenbouw 
(ocw). dit deelt zijn kennis met vaklui uit de  
wegenbouwsector (codes van goede prak-
tijken, publicatie van synthesen, research-
verslagen, meetmethodes, informatie-
bladen, ocw mededelingen en dossiers, 
activiteitenverslagen, enz.).

code van goede praktijken zijn bestemd 
voor voorschrijvers bij de overheid en aan-
nemers. 
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MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de CE-markering van het label BENOR en op het proces van product-
certificatie.

Voor bouwproducten gaat de CE-markering gepaard met een prestatieverklaring. Zij geeft aan dat een 
bouwproduct voldoet aan alle toepasselijke Europese bepalingen en dat de fabrikant alle verplichte procedures 
voor het bepalen van de prestaties van een product heeft nageleefd. De lidstaten dienen te oordelen of deze 
prestaties voldoen aan de wettelijke prestatiecriteria.

Naast de verplichte CE-markering voor een groot aantal producten bestaan er in de sector van de bouwproducten 
ook vrijwillige kwaliteitsnormeringen. Zij worden toegekend aan bouwproducten die voldoen aan specifieke 
kwaliteitseisen inzake gebruiksgeschiktheid en die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen. In tegenstelling 
tot de CE-markering steunen zij op productcertificatie, dat wil zeggen dat een derde partij bevestigt dat het 
product conform is. Daarmee vangen die vrijwillige conformiteitsmerken de beperkingen van de CE-markering 
op. Binnen de Belgische bouwsector waarborgt een vrijwillig conformiteitsmerk de bouwtechnische geschiktheid 
van bouwmaterialen en bouwproducten voor de beschouwde toepassing, met name het BENOR-label.

3 cE-markEring - Benor 

3.1 ce-markerIng
Wat?
met de cE-markering geven fabrikanten te 
kennen dat zij de verantwoordelijkheid op 
zich nemen voor de conformiteit van het 
gemarkeerde bouwproduct met de aange-
geven prestaties en voor het feit dat zij met 

hun product alle eisen naleven die zijn vast-
gelegd in de Bouwproductenverordening en 
in andere relevante harmonisatiewetgeving 
van de Eu waarin het aanbrengen van de 
markering wordt voorgeschreven.

de cE-markering wordt aangebracht door 
de fabrikant zelf of op zijn vraag. meestal 

gebeurt dat zonder enige tussenkomst van 
derden, maar soms komen er geaccrediteer-
de	laboratoria	of	certificatie-instellingen	aan	
te pas. dankzij de cE-markering mag een 
fabrikant zijn product verhandelen in 33 lan-
den (de Eu-lidstaten plus ijsland, Liechten-
stein, noorwegen, zwitserland en turkije).
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verplicht? 
•	 fabrikanten moeten hun producten cE 

markeren als er een geharmoniseerde 
productnorm (zie kaderstuk) bestaat voor 
het	desbetreffende	product.	De	Europese	
commissie bepaalt voor iedere geharmo-
niseerde productnorm een datum vanaf 
wanneer cE-markering mogelijk wordt. dit 
is de aanvang van de zogenaamde coëxis-
tentieperiode.	Bij	afloop	van	die	periode	is	
de cE-markering verplicht.

•	 fabrikanten mogen markeren voor pro-
ducten die niet (volledig) behandeld wor-
den in geharmoniseerde normen. daar-
voor moeten ze dan op eigen initiatief 
een Europese technische beoordeling (zie  
kaderstuk) aanvragen.

• Aannemers moeten niet cE markeren, 
maar mogen dat wel. nogal wat partijen 
eisen een cE-markering, wat in feite neer-
komt op een foutief gebruik. wat voor de 
gebruikers telt, is dat er prestatiecriteria 
worden bepaald voor belangrijke ken-
merken voor de toepassing waarvoor het 
bouwproduct bestemd is. Het feit dat het 
product cE-gemarkeerd is – als deze mar-
kering vereist is, zorgt de fabrikant daar-

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

cE-symbool volgens de voorschriften van  
Eg-Verordening nr. 765/2008

0123 Identificatienummer	van	de	certificatie-instantie	 
van het product (indien van toepassing)

anyco Ltd, Po Box 21,  
B-1050 Brussel, België

naam en geregistreerd adres van de fabrikant of 
identificatiemerk

13 Laatste twee cijfers van het jaar waarin de  
cE- markering voor het eerst werd aangebracht

00001-cPr-2013/05/12 referentienummer van de prestatieverklaring

En 123-5:2009

nummer van de toegepaste geharmoniseerde Euro-
pese norm, zoals vermeld in het Publicatieblad van 
de Europese unie, of van de Europese technische 
beoordeling die voor het product verstrekt werd

Product a Unieke	identificatiecode	van	het	producttype

Bedoeld om gebruikt te worden bij 
brandcompartimentering

Beoogd gebruik van het product zoals bepaald in de 
geharmoniseerde Europese norm of in de betrok-
ken Europese technische beoordeling

Essentieel kenmerk 1: 50 n/cm2 
Essentieel kenmerk 2: voldoet 
Essentieel kenmerk 3: klasse a1 
Essentieel kenmerk 4: rE 60 
Essentieel kenmerk 5: nPd 
Essentieel kenmerk n: xxx

niveau of klasse van de aangegeven prestaties

Voorbeeld van een CE-markering. Bron: WTCB.
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voor – en dat de kenmerken in kwestie 
deel uitmaken van de prestaties die horen 
bij de cE-markering, zijn voor hen van on-
dergeschikt belang. de cE-markering slaat 
immers uitsluitend op gereglementeerde 
kenmerken.

 in de praktijk zijn vrijwel uitsluitend genor-
maliseerde producten voorzien van een 
cE-markering. door een cE-markering te 
eisen, sluit de gebruiker dus ambtshalve 
alle innoverende producten uit.

•	 Brengt	 een	 CE-markering	 verplichtingen	
mee voor de voorschrijver, aannemer of 
architect? de cE-markering is de verant-
woordelijkheid en plicht van de fabrikant. 
architecten, aannemers of opdrachtge-
vers moeten er niet naar vragen. zij zijn 
ook niet verplicht om de informatie bij 
te houden die bij de cE-markering wordt 
geleverd. zodra een bouwproduct op de 
bouwplaats is, heeft de cE-markering dus 
geen functie meer. zij is louter bedoeld 
om het bouwproduct in de handel te kun-
nen aanbieden.

geharmonIseerde producTnormen (hen) en  
europese TechnIsche BeoordelIngen (eTa, eTB)

geharmoniseerde normen hebben betrekking op de gereglementeerde kenmerken 
van bouwproducten. overheden kunnen aan de hand ervan nagaan of de door de  
fabrikant opgegeven prestaties in het kader van de cE-markering overeenstemmen met 
de wettelijke criteria. Het cEn inventariseert daartoe alle reglementaire eisen in de lid-
staten	en	kleeft	die	gezamenlijk	aan	de	geharmoniseerde	norm	in	bijlage	ZA.	Fabrikan-
ten moeten verplicht het geharmoniseerde gedeelte (bijlage za) van de productnormen 
naleven. Voor architecten en aannemers hebben geharmoniseerde productnormen 
niet echt belang.

Een europese technische beoordeling omvat de prestaties van een bouwproduct met 
betrekking tot de essentiële kenmerken waarover de fabrikant en de technische beoor-
delingsinstantie het eens zijn voor het aangegeven beoogde gebruik, evenals de techni-
sche details die nodig zijn voor de toepassing van het systeem voor de beoordeling en 
verificatie	van	de	prestatiebestendigheid.	Het	document	is	bedoeld	voor	de	EU-lidstaten	
en vormt de basis voor de cE-markering. Een Europese technische beoordeling is geen 
geschiktheidsattestering. Elke aanvraag van een fabrikant kan leiden tot een dergelijke 
beoordeling.

Een Europese technische beoordeling wordt op vrijwillige vraag van een fabrikant  
verstrekt door een technische beoordelingsinstantie die lid is van de Eota (European 
organisation for technical assessment), zoals in België de Butgb. de technische beoor-
delingsinstantie baseert zich daarvoor op een Europees beoordelingsdocument van de 
Eota. 

www.eota.eu    www.ueatc.eu
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Waardering?
de cE-markering is louter een conformiteits-
verklaring van de fabrikant ten overstaan 
van de overheid. die verklaring moet alleen 
de	 geharmoniseerde	 technische	 specifi-
caties dekken (geharmoniseerde normen, 
Europese technische beoordelingen) en be-
handelt dus niet noodzakelijk alle kwaliteits-
relevante eigenschappen. de cE-markering 
is echt nuttig voor de fabrikanten, want zij 
kunnen hiermee hun producten op de bin-
nenlandse markt aanbieden. overheden 
mogen geen extra eisen stellen. Voor gebrui-
kers is de informatie van de cE-markering in 
feite evenveel waard als de informatie die de 
fabrikant op zijn website geeft.

dat wil niet zeggen dat de cE-markering 
geen interessante bron van informatie is. de 
cE-markering bevat nuttige technische infor-
matie over productkenmerken, maar heeft 
ook haar beperkingen.

•	 Niet	alle	producten	moeten	de	CE-marke-
ring dragen (voor de lijst: zie het Publica-
tieblad van de Eu - http://eur-lex.europa.
eu/oj/direct-access.html?locale=nl).

•	 Voor	verschillende	producten	gelden	ver-
schillende attesteringssystemen, zodat u 
de betrouwbaarheid niet kent.

•	 De	 attesteringssystemen	 kunnen	 afhan-
gen van de beoogde toepassing, per label 
anders zijn en zelfs afhangen van de door 
de fabrikant vooropgestelde prestaties.

•	 Fabrikanten	kunnen	ervoor	 kiezen	om	 in	
het kader van de cE-markering geen in-
formatie met betrekking tot de prestaties 
te verklaren (de zogeheten nPd-optie, no 
performance determined).

•	 Geharmoniseerde	normen	omvatten	nau-
welijks of geen criteria.

we zouden de cE-markering kunnen om-
schrijven als de identiteitskaart van een 
bouwproduct. maar het is geen diploma voor 
gebruik. gebruikers moeten geval per geval  
telkens opnieuw beoordelen of het product 
wel of niet toe te passen is. doorgaans gaan 
hun behoeften immers verder dan de gehar-
moniseerde	technische	specificaties.	

zij willen bv.:

•		 een	bevestiging	van	de	veiligheids-,	milieu-	
en of gezondheidsaspecten of van de ge-
bruiksgeschiktheid van een bouwproduct.

•		 informatie	die	beantwoordt	aan	de	noden,	
relevant voor een welbepaalde regio (re-
gelgeving, regels der kunst en goed vak-
manschap, klimaat, gebruiken, tradities, 
…).

•		 een	 doeltreffende	 verspreiding	 van	 een-
voudige informatie onder belanghebben-
de partijen.

•		 informatie	 met	 betrekking	 tot	 het	 ont-
werp, de verwerking, de installatie, het on-
derhoud en herstel.

•		 inzicht	in	de	competentie	van	ontwerpers	
en aannemers met het oog op de aanspra-
kelijkheid van de actoren in de bouw.
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Info
regelgeving
•		 de	Europese	verordening	305/2011	(bouwproductenverordening)

•		 de	Europese	verordening	765/2008	(markttoezicht	en	accreditatie)

•		 de	Belgische	wet	tot	uitvoering	van	verordening		EU	305/2011	(2013)

WaT zIJn BouWproducTen? 

Volgens de Europese bouwproductenverordening 
(305/2011) zijn bouwproducten ‘elk product of elke 
kit dat/die wordt vervaardigd en in de handel wordt 
gebracht om blijvend te worden verwerkt in (delen 
van) bouwwerken, en waarvan de prestaties gevol-
gen hebben voor de prestaties van het bouwwerk 
met betrekking tot de fundamentele eisen voor 
bouwwerken’.	Uiteraard	is	deze	definitie	niet	water-
dicht en zijn er twijfelgevallen. Enkele voorbeelden:
•	 behangselpapier	 valt	 in	 principe	 niet	 onder	 de	

bouwproductenverordening, maar er wordt een 
uitzondering gemaakt voor behang dat de brand-
reactie verbetert.

•		 wc-potten	vallen	wel	onder	de	verordening.

•		 trajectcontrole	valt	wel	onder	de	verordening.

•		 een	reddingsbuis	in	zeil	valt	niet	onder	de	veror-
dening, maar de verankering van het zeil wel.

Een belangrijke kanttekening hierbij: producten val-
len alleen onder de bouwproductenverordening als 
er regelgeving over bestaat.
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Hoe worden de kwaliteitseisen bepaald die 
door het Benor-label worden opgelegd?

Het BEnor-label steunt op objectief veri-
fieerbare	 en	 niet-discriminerende	 kwali-
teitscriteria. deze criteria worden in con-
sensus door alle belanghebbende partijen 
opgesteld en zij steunen op de collectieve 
verwachtingen die bepaald worden door 
groepen voorschrijvers van de overheid en 
privé-gebruikers4.
alle betrokken partijen samenbrengen en 
de vereiste consensus bereiken onder zijn 
toezicht, laat de vzw BEnor bijgevolg over 
aan de sectorale organisaties (Oso: Organi-
sation sectorielle – Sectorale organisatie) via 
hun sectorale commissies.

3.2 heT Benor-laBel

TROUW AAN KWALITEIT

LA QUALITÉ EN CONFIANCE

Wat is het Benor-label?

Het BEnor-label is een vrijwillig kwaliteits-
label. dankzij dit label kan de gebruiker erop 
vertrouwen dat een product, een proces of 
een dienst overeenstemmen met de gelden-
de	 specificaties.	 Het	 betreft	 een	 kwaliteits-
label, omdat het garandeert dat het product, 
het	proces	of	de	gecertificeerde	dienst3 be-
antwoordt aan welbepaalde kwaliteits eisen. 
Het betreft een vrijwillig label, omdat het 

3	Het	betreft	dus	een	certificatieproces	in	de	zin	van	hoofdstuk	6,	artikel	I.9,	pt.	13°	van	het	Wetboek	van	economisch	recht	
van 28 februari 2013, dat wil zeggen een procedure waarbij een derde partij een schriftelijke waarborg geeft dat een pro-
duct, een proces of een dienst in overeenstemming is met vastgestelde eisen. onder derde partij wordt verstaan een 
persoon of een instelling die voor wat betreft de betrokken materie als onafhankelijk van de betrokken partijen erkend is.

4	Het	BENOR-label	komt	op	deze	manier	tegemoet	aan	alle	eisen	van	artikel	54	en	55	van	de	wet	van	17	juni	2016	betreffende	
de overheidsopdrachten.

door de markt wordt ondersteund en niet 
wettelijk verplicht is.

de partijen komen vrijwillig overeen dat ze 
het BEnor-label zullen toepassen in hun 
contract of bestek.

Door wie wordt het toegekend? 

Het BEnor-label is het eigendom van het 
Bureau voor  normalisatie (nBn).
Het nBn kent het beheer van het BEnor-
label sinds 2012 toe aan een vzw (de Vereni-
ging voor het beheer van het label BEnor), 
waarin alle betrokken partijen vertegen-
woordigd zijn: voorschrijvers bij de overheid, 
privégebruikers (aannemers, verzekeraars, 
architecten, projectontwikkelaars, …), pro-
ducenten van materialen en producten voor 
wie het label bedoeld is (processen of dien-
sten)	en	certificeringsinstanties.
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Op welke technische referentie steunt 
het Benor-label?

als het BEnor-label wordt aangebracht op 
een product (proces, dienst) dat is dit een 
bewijs dat de kenmerken van het product 
beantwoorden aan:
•	 de	normen;

•	 de	technische	voorschriften	(PTV);

•	 de	door	de	klant	opgegeven	prestaties.

deze overeenstemming blijkt uit een verkla-
ring	 van	 een	 onafhankelijke	 certificerings-
instelling die regelmatig controleert of de 
interne kwaliteitscontroles van de fabrikant 
correct worden toegepast. 

in bepaalde gevallen geeft een norm te wei-
nig	informatie	om	een	BENOR-certificatie	te	
kunnen organiseren. de Sectorale organi-
satie (oso) stelt dan PtV’s op (Prescription 
technique - technisch voorschrift) binnen de 
Sectorale commissies, die vervolgens wor-
den erkend door de bevoegde technische 
adviescommissie van de vzw BEnor. de 
normen, die eventueel worden aangevuld 
met PtV’s, beschrijven op die manier de ken-
merken en de prestaties die beantwoorden 
aan de verwachtingen van de sector.

Via haar Sectorale commissies moet de Sec-
torale organisatie (oso) nog de tra (toepas-
singsreglement – réglement d’application) 
goedkeuren. deze beschrijven hoe de alge-
mene voorschriften worden toegepast, af-
hankelijk	van	de	specifieke	soorten	produc-
ten, processen of diensten. zij vormen de 
referentiebasis	 tussen	de	 certificatieorgani-
satie en de aanvrager.

Het vrijwillige label BEnor kan bovendien 
aan de cE-markering worden gekoppeld:

•	 zoals	gezegd	geeft	het	BENOR-label	extra	
waarde	aan	de	CE-markering;

•	 ze	biedt	ook	de	mogelijkheid	om	in	het	ka-
der van openbare werken geen opleverin-
gen per loten te moeten uitvoeren.

Het blijft dus belangrijk, ook al moeten bij 
overheidsopdrachten	 gelijkwaardige	 certifi-
caties worden aanvaard.
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mag het Benor-label voorgeschreven 
worden voor de privémarkt of overheids-
opdrachten?

ja.

de privé-gebruiker heeft het recht om alle 
gewenste eisen te stellen aan producten, 
processen of diensten. om aan te tonen dat 
aan de eisen voldaan wordt, kan hij vrij een 
beroep doen op een vrijwillig kwaliteitslabel. 
afhankelijk van wat de partijen wensen en 
van de beoogde kwaliteit, kan het BEnor-
label onder andere in overeenkomsten, in 
bestekken en op bestelbonnen vermeld 
worden.

de aanbestedende overheid mag het 
BEnor-label voorschrijven om te verzekeren 
dat de aangeboden producten of diensten 
voor een openbare aanbesteding voldoen 
aan de gestelde kwaliteitseisen. de gelden-
de regelgeving vereist wel dat alle leveran-
ciers gelijke toegang hebben tot de markt. 
daarom dient naast elke verwijzing naar een 
specifiek	merk	zoals	het	BENOR-label	de	ver-
melding “of gelijkwaardig” te staan5.

de voorschrijver van de overheid mag ook 
naar een vrijwillig label verwijzen via zijn pro-
ductfiches6, door middel van aanvaardbaar-

heidscriteria7 of door er de voorkeur aan te 
geven boven een te betalen voorafgaande 
technische oplevering8.

Wat houdt de eis van “gelijkwaardigheid” 
in het kader van overheidsopdrachten in? 

de gelijkwaardigheid van een vrijwillig label 
kan zowel betrekking hebben op de vereiste 
kenmerken als op het vertrouwen dat ge-
steld kan worden in de overeenkomstigheid.

de gelijkwaardigheid dient door de aanbe-
stedende overheid daadwerkelijk onder-
zocht te worden indien een product, proces 
of dienst aangeboden wordt dat niet over 
het voorgeschreven label beschikt. 

de bewijslast voor de gelijkwaardigheid ligt 
echter bij de aanbieder.

Aan welke voorwaarden moet een label 
voldoen om voorgeschreven te mogen 
worden in het kader van overheids-
opdrachten?
om in het kader van een openbare aanbe-
steding voorgeschreven te kunnen worden, 
moet een vrijwillig label:

•	 vastgelegd	 worden	 via	 een	 open	 en	
transparante procedure waaraan alle be-
langhebbende partijen, zoals overheids-
instanties, consumenten, sociale partners, 
fabrikanten, distributeurs en niet-gou-
vernementele organisaties, kunnen deel-
nemen;	

•	 voor	 alle	 betrokken	 partijen	 toegankelijk	
zijn. 

5 Standaardbestek 250 versie 3.1 - Hoofdstuk 3 - materialen : Lijst van de materialen waarvan het voorafgaand technisch 
nazicht moet gebeuren door een erkend onafhankelijke instantie vooraleer de materialen op de bouwplaats aangevoerd 
worden.Art.	 42:	 Voorafgaande	 technische	 oplevering	 –	 Typebestek	 betreffende	 wegen	 in	 het	 Brussels	 Hoofdstedelijk	 
gewest (cao 2015)

6	Cf.	Qualiroutes-productfiches
7 cf. typebestek-gebouwen 2022
8 cf. referentiedocument QuaLiroutES – a – 3 : modaliteiten van de voorafgaande technische oplevering
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de voorschriften voor het label moeten:

•	 worden	vastgelegd	door	een	derde	partij	
over wie de leverancier geen beslissende 
invloed	uitoefent;

•	 alleen	 betrekking	 hebben	 op	 criteria	 die	
verband houden met het voorwerp van 
de aanbesteding en geschikt zijn voor de 
omschrijving van de kenmerken van de 
werken,	leveringen	of	diensten;	

•	 gebaseerd	zijn	op	objectief	controleerbare	
en niet-discriminerende criteria. 

Het BEnor-label voldoet aan deze voor-
waarden.

Wanneer mogen bouwproducten in het 
kader van overheidsopdrachten worden 
aangewend?
in het kader van openbare werken mogen 
bouwproducten pas worden aangewend 
wanneer zij door de leidend ambtenaar 
goedgekeurd werden. deze mag echter be-
slissen om af te zien van ontvangstcontroles 
indien	de	producten	gecertificeerd	zijn.	

Het BEnor-label is bij uitstek geschikt om 
de leidend ambtenaar te ondersteunen bij 
het opnemen van zijn verantwoordelijkheid 
en om tegelijkertijd het aantal opleverings-
controles op de bouwplaats te beperken.9

 9 cf. referentiedocument QuaLiroutES – a – 3 : modaliteiten voor voorafgaande technische oplevering

praktische informatie:

de volledige lijst van producten, processen 
en diensten met het BEnor-label kan ge-
raadpleegd worden op de website van de 
vzw BEnor (www.benor.be). 
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ce-markerIng - Benor

ce-markering Benor-label

kenmerken Heeft uitsluitend betrekking op de 
gereglementeerde kenmerken

Heeft betrekking op alle relevante 
kenmerken	betreffende	de	
gebruiksgeschiktheid

attesteringssystemen
overheidsinitiatief, afhankelijk van het belang van 
het product met betrekking tot het respecteren van 
de zeven fundamentele eisen voor bouwwerken

op basis van de risico’s en de behoefte aan 
vertrouwen bij de gebruikers

criteria alleen indien gereglementeerd door minstens  
één lidstaat

gebeurt indien nodig met het oog op de 
gebruiksgeschiktheid

Bepaling inhoud overheden - vooral de Europese commissie alle belanghebbende partijen

doelpubliek overheden alle gebruikers
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3.3 producTcerTIfIcaTIe

Wat?
Certificatie	houdt	in	dat	een	derde	partij	vol-
gens een welbepaalde procedure attesteert 
dat een product, proces of dienst voldoet 
aan	vooraf	vastgelegde	eisen.	Certificatie	kan	
betrekking hebben op uiteenlopende zaken 
als kwaliteit, milieu of technische product-
specificaties.	 In	deze	pocket	hebben	we	het	
uitsluitend	over	technische	productspecifica-
ties voor de bouwsector in België en aangren-
zende landen.

in tegenstelling tot sommige buurlanden 
kent ons land slechts een beperkte wet- en 
regelgeving met betrekking tot de technische 
specificaties	 van	 bouwproducten.	 Daardoor	
dragen gebruikers van die producten, zoals 
architecten en aannemers, een grote ver-
antwoordelijkheid. in feite moeten zij voor 
elke toepassing controleren of het om een 
geschikt product en/of een juiste toepassing 
gaat.

om die lacune op te vullen heeft de bouw-
sector	een	systeem	van	vrijwillige	certificatie	
opgezet, rekening houdend met de risico’s 
waarmee de gebruikers te maken hebben. 

Fabrikanten,	 invoerders	 of	 andere	 partijen	
laten proeven en controles op producten uit-
voeren	door	certificatieorganisaties.	Op	basis	
van deze informatie stellen die organisaties 
documenten op waarin zij attesteren dat 
een	product	voldoet	aan	bepaalde	specifica-
ties. naast een initiële controle zijn er regel-
matige opvolgingscontroles om na te gaan 
of het product nog altijd conform is en dus 
geschikt voor het beoogde gebruik. omdat 
de	 Belgische	 certificatie-instellingen	 strenge	
procedures hanteren, genieten ze Europees 
een goede faam.

Wie?
Productcertificatie	 is	 van	 belang	 voor	 heel	
wat partijen, zoals fabrikanten, distributeurs, 
importeurs, architecten en andere ontwer-
pers, voorschrijvers, aannemers, eigenaars, 
overheden, regelgevers, verzekeraars, derde 
partijen en gebruikers van werken.

Productcertificatie	 geeft	 bouwprofessio-
nals het gerechtvaardigde vertrouwen dat 
het product dat zij willen gebruiken voldoet 
aan	vooraf	vastgestelde	specificaties	die	be-
trekking kunnen hebben op uiteenlopende 
eigenschappen zoals veiligheid, prestaties, 

gezondheid, milieu-impact en algemene ge-
bruiksgeschiktheid. daarnaast is product-
certificatie	 bedoeld	 om	 consumenten/
gebruikers te beschermen. fabrikanten 
kunnen	 productcertificatie	 dan	weer	 benut-
ten als een bevestiging dat de producten die 
zij in de handel aanbieden, overeenstemmen 
met de prestaties die zij vooropstellen.

De	 certificatie	 gebeurt	 door	 onafhankelijke	
derde partijen. we spreken van derde par-
tijen om hen te onderscheiden van de eerste 
partij, de fabrikant zelf, en van de tweede 
partij, de klant/gebruiker. meestal nemen 
attesteringsinstellingen als uitgangspunt de 
zelfcontrole die de meeste fabrikanten heb-
ben opgezet.

deze derden zijn vaak georganiseerd per sec-
tor. Bekende voorbeelden hiervan zijn Bcca, 
Be-cert, certipro, coPro, iniSma, anPi, 
ocBS, Probeton en tcHn. zij hebben zich 
verenigd in de BucP, die zorgt voor overleg 
tussen de verschillende attesteringsinstel-
lingen, zodat iedereen op een gelijkaardige 
manier werkt.

Info
www.bucp.be 



CE-markEring - BENOR 

26

hoe?
Attesteringsinstanties	 hanteren	 certificatie-
schema’s (bv. de BEnor-regels) om product-
specificaties	te	certificeren.	Certificatie	moet	
beantwoorden aan strikte criteria.

•	De	 certificatieschema’s	 moeten	 transpa-
rant zijn.

•	De	 procedure	 moet	 gekenmerkt	 worden	
door openheid. alle belanghebbende par-
tijen	 moeten	 bij	 de	 certificering	 worden	
betrokken en moeten tussenbeide kunnen 
komen.

•	De	 certificering	 moet	 onpartijdig gebeu-
ren en mag geen enkele partij voortrekken. 
zij moet gebaseerd zijn op een zo breed 
mogelijke consensus.

•	De	 attestering	 moet	 relevant en doel-
treffend zijn. zij moet gebaseerd zijn op 
wetenschappelijke en technisch geconsoli-
deerde kennis.

•	Er	moet	een	duidelijke	coherentie bestaan 
tussen de documenten.

KWaliteit?
wie bewaakt de bewaker, vroegen de ro-
meinen zich al af. Hoe weten we of de cer-
tificatie-instellingen	 hun	 opdracht	 correct	
uitvoeren? Een toezichtsysteem moet dat 
bevestigen. 

De	accreditatie	bevestigt	dat	de	certificatie-
instelling beschikt over de vereiste compe-
tenties en onafhankelijk en onpartijdig is. 
accreditatie fungeert als een stempel van 
vertrouwen dat de instantie bekwaam is om 
proeven,	 inspecties	en/of	certificeringen	uit	
te voeren.

om die stempel te kunnen uitdelen, toetst 
een accreditatie-instelling de bekwaamheid 
van	 de	 certificatie-instantie	 aan	 specifieke	
normen, waar nodig aangevuld met schema-
eisen.	 Er	 zijn	 normen	 voor	 de	 certificatie	
(nBn En iSo/iEc 17065), voor laboratoria 
(nBn En iSo/iEc 17025) en voor de inspectie 
(nBn En iSo/iEc 17020).

in theorie geldt dezelfde norm in alle landen. 
in de praktijk bestaan er lokale verschillen, 
omdat bij accreditatie rekening wordt ge-
houden	met	de	specifieke	omstandigheden,	
zoals de bouwmethode en -traditie, de ge-
bruikelijke toepassingen en de verantwoor-
delijkheden die de verschillende bouwpartij-
en dragen. Er bestaan dan ook verschillende 
nationale organisaties voor accreditatie-in-
stanties: BELac (België), dakkS (duitsland), 
UKAS	 (Verenigd	 Koninkrijk),	 Cofrac	 (Frank-
rijk). al die instellingen zijn verenigd in de 
Europese koepel Ea (European co-operation 
for accreditation) die erover waakt dat de 
bewakingsinstanties altijd alle essentiële as-
pecten in overweging nemen en op dezelfde 
manier	omgaan	met	productcertificatie.

derden die optreden bij de cE-markering 
moeten in principe geaccrediteerd zijn, ter-
wijl zij door de overheden ook aangemeld 
worden bij de Europese commissie en de 
andere Eu-lidstaten (de oorspong van de be-
naming	“gecertificeerde	organisaties”).

Info
www.belac.be
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certificatiereglementen
Certificatiereglementen	 van	 certificatie-
instellingen zijn aanvullende bepalingen bij 
technische	specificaties	zoals	normen,	PTV’s	
en	ATG’s,	opgesteld	met	het	oog	op	 certifi-
catie. ze zijn vrijwillig van toepassing. ze 
worden opgesteld en aanvaard door de cer-
tificatieraad	(raad	van	deskundigen)	van	cer-
tificatie-instellingen.	Meestal	worden	er	met	
de betrokken fabrikant afspraken gemaakt 
over het aantal controles op de productie en 
de frequentie van die controles.

Certificatiereglementen	zijn	niet	publiek	be-
schikbaar, maar hebben uiteraard wel belang 
voor de partijen in het bouw proces: over-
heden, architecten, aannemers, ontwerp-
kantoren, studiebureaus, consumenten, …
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alle oplossingen en voorbeelden voorgesteld in het kader van deze pocket zijn puur informatief. 
Bij gebruik van deze oplossingen in projecten dient steeds de toepasbaarheid en relatie met alle 
bouwaspecten gecontroleerd te worden. de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld wor-
den voor een verkeerde interpretatie, evenmin voor de gevolgen van deze informatie. de stel-
lingen,	visies,	oplossingen	en	de	weergave	ervan	zijn	voor	rekening	van	de	betreffende	auteurs	
in hun naam of hoedanigheid. de Vereniging voor het beheer van het BEnor-label kan hiervoor 
niet aansprakelijk gesteld worden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen 
mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gege-
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