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Van Richtlijn 89/106/EEG tot Verordening (EU) nr. 305/2011 

1 Inleiding 

Sinds 1989 is het in de handel brengen van bouwproducten onderworpen aan de voorschriften van de 

Europese Richtlijn 89/106/EEG “CPD”. 

 

De Verordening voor het verhandelen van bouwproducten1 werd gepubliceerd op 4 april 2011. Ze is 

twintig dagen later in werking getreden in de Europese Economische Ruimte2, maar voorziet een 

aantal overgangsmaatregelen. Sommige artikelen en bijlagen zullen pas vanaf 1 juli 2013 van 

toepassing zijn.  

 

De Europese Verordening is rechtstreeks toepasbaar in alle lidstaten zonder voorafgaande omzetting. 

2 De prestatieverklaring? 

Vanaf 1 juli 2013 moeten bouwproducten die onder een geharmoniseerde norm vallen of in 

overeenstemming zijn met de desbetreffende Europese technische beoordeling verplicht vergezeld 

gaan van een prestatieverklaring wanneer ze in de handel gebracht worden. 

 

Deze verklaring heeft betrekking op de essentiële kenmerken, die per niveau of klasse of door middel 

van een beschrijving worden uitgedrukt, conform de toepasselijke geharmoniseerde technische 

specificaties. 

 

Ze wordt opgesteld door de fabrikant, rekening houdend met het product en het beoogde 

gebruik. 

 

Ze biedt de gebruiker (of de voorschrijver van het product) de mogelijkheid om een bouwproduct te 

kiezen met perfecte kennis van de prestaties voor het beoogde gebruik. 

3 Wat is de betekenis van de CE-markering? 

De CE-markering wordt op een bouwproduct aangebracht door de fabrikant of de verantwoordelijken 

voor het in de handel brengen ervan. Zo tonen ze aan dat ze verantwoordelijk zijn voor de 
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overeenstemming van het product met de aangegeven prestaties ervan. In het kader van de 

Verordening voor het verhandelen van bouwproducten mag de CEmarkering niet aangebracht worden 

als er geen prestatieverklaring opgesteld werd. De CE-markering heeft de volgende vorm: ze moet 

zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn. In principe wordt de markering aangebracht op het product 

zelf of op het bijbehorende etiket of op de verpakking. 

4 Let op! 

De Europese Commissie heeft nog geen reeks documenten aan nieuwe CPR aangepast, met name: 

 De ZA bijlagen van de geharmoniseerde normen; 

 De gids voor de tenuitvoerlegging van de op basis van de nieuwe aanpak tot stand gekomen 

richtlijnen. 

5 Modellen voor verklaring van de prestaties 

OCBS stelt van zijn leden de verklaringsmodellen ter beschikking van de prestaties. 

6 CE-markering 

De beschikkingen van de ZA Bijlagen van de bestaande normen moeten nog gevolgen worden. 

7 Verklaring van overeenstemming 

De verklaring van overeenstemming is niet meer noodzakelijk. 

 

Vanaf 01 juli 2013, vervangt de verklaring van de prestaties de verklaring van overeenstemming 

voorzien in de ZA bijlage van de geharmoniseerde normen. 


