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CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN   
 

1. Algemeen 
 

 Vanaf 1st juli 2014 is de CE MARKERING van bouwproducten die onder een 
geharmoniseerde norm vallen, verplicht.  

 Fabrikanten, importeurs en distributeurs hebben nieuwe verplichtingen en 

verantwoordelijkheden bij het plaatsen van een bouwproduct op de markt. 
 Ontwerpers, bestekbeschrijvers en constructeurs moeten zich bewust zijn van de 

nieuwe eisen voor de bouwproducten en deze begrijpen. 
 

2. Inleiding 

 
De EU Bouwproducten-verordening (No. 305/2011 - CPR - Construction Product 

Regulation) bevat geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van 
bouwproducten en is in zijn geheel onmiddellijk van toepassing in elke land van EU. 
Het is daarom van essentieel belang dat alle partijen betrokken in de logistieke 

ketting van de bouwproducten de eisen kennen en begrijpen. De volgende partijen 
worden hierdoor beïnvloed: 

 
o Constructeurs 
o Importeurs 

o Distributeur 
o Bouwers, bestekschrijvers, ontwerpers 

 
Het is duidelijk aangegeven in de CPR welke verantwoordelijkheden de hierboven 
vermelde partijen hebben met betrekking tot het verhandelen van de producten. Het 

niet naleven van een bepaling van de CPR zou worden beschouwd als een inbreuk op 
de verordening en kan aanleiding geven tot een vervolging. 

 
3. Belangrijkste bepaling 

 

De algemene doelstelling en de belangrijkste instrumenten van de Bouwproducten 
Richtlijn (CPD89/106/CE) zijn niet veranderd in de CPR. De CPD, als een richtlijn 

voor de interne markt, heeft tot doel de technische handelsbelemmeringen te 
overwinnen, ontstaan wanneer verschillende landen in Europa verschillende normen, 
keuringen, etiketteringen en verschillende benaderingen hebben voor dezelfde 

producten. De CPR heeft een eenzelfde doel en is bedoeld als verduidelijking, 
vereenvoudiging en verbetering van de geloofwaardigheid van het systeem. De CPR 

zal de ontwikkelde instrumenten van de CPD blijven gebruiken, maar introduceert 
strengere en transparantere procedures en wijzigt een deel van de terminologie om 

preciezer te zijn. 
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De vier belangrijkste instrumenten zijn:  
 

o Een systeem van geharmoniseerde technische specificaties; 
o Een overeengekomen systeem van beoordeling van de prestaties en de 

verificatie van de bestendigheid 
o Een kader van de Aangemelde Instanties;  
o De CE markering label 

 
4. Geharmoniseerde technische specificaties 

 
Het systeem van geharmoniseerde technische specificaties bevat geharmoniseerde 
Europese normen (hENs), over het algemeen voor traditionele bouwproducten en 

Europese Beoordelings-documenten (EADs), meestal voor innovatieve producten. 
Beide voorzien een beoordelingsmethode voor de prestaties van bouwproducten. 

 
Geharmoniseerde Europese Normen (hENs)  
 

Momenteel bestaan er meer dan 450 hENs die een brede waaier van bouwproducten. 
De hENs worden meer en meer gebruikt omdat tegenstrijdige nationale normen 

worden teruggetrokken. Alle hENs die onder de CPD vallen hebben een informatie 
Bijlage ZA. 
 

Over het algemeen bevat deze bijlage 3 delen:  
 

o ZA.1: Een overzicht van de productkenmerken en de clausules van de norm 
waarin de beoordeling of de testmethode wordt beschreven of wordt naar 
verwezen. De lijst geeft een compilatie van alle gereglementeerde vereisten voor 

het product in kwestie in de hele EU; 
 

o ZA.2: De procedures voor de overeenstemmingsbeoordeling, namelijk de taken 
die moeten uitgevoerd worden door de constructeur en door de Aangemelde 
Instantie. Dit wordt momenteel aangeduid als het overeengekomen systeem 

voor de verklaring van overeenstemming, maar zal bekend worden als het 
systeem voor de beoordeling van de prestaties en de controle van de 

bestendigheid onder de CPR, en 
 

o ZA.3:  Het proces voor de CE Markering en etikettering.  

 
Een lijst van de geharmoniseerde normen is beschikbaar via deze link.  
 

Daar het merendeel van de bouwproducten afgedekt worden door geharmoniseerde 
normen, zullen deze de basisdocumenten worden voor:  

 
o de fabrikanten bij het aangeven van de prestaties van een bouwproduct; 
o de Europese Autoriteiten bij het specifiëren van de eisen in de reglementering 

van de voor de bouw bestemde producten, specificaties, documenten voor 
overheidsopdrachten, enz. 

o de opdrachtgevers en ontwerpers (architecten, ingenieurs, aannemers, enz.) bij 
het kiezen van producten voor de bouw. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm
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European Assessment Documents (EADs)  

 
EADs kunnen ontwikkeld worden voor bouwproducten die niet of niet volledig onder 

een geharmoniseerde norm vallen. Een EAD is de basis waarop een Europese 
technische beoordeling (ETA) (en aangebrachte CE markering), zoals gevraagd door 
de fabrikant, kunnen worden uitgegeven. Een bijgewerkte lijst van referenties van de 

finale EAD’s zal door de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt worden. 

 
5. Impact op de verschillende partijen 

 

5.1.  De constructeur 
Vanaf 1 juli 2014 zullen constructeurs van bouwproducten die onder een 

Europese geharmoniseerde productnorm vallen en die bouwproducten op de 
markt brengen, geacht worden om: 
 

 Opstellen van een Prestatieverklaring (DoP) voor het product, en 
 Aanbrengen van de CE markering. 

 
Ter voorbereiding op 1 juli 2014, de Europese Organisatie voor Normalisatie, werkt 
aan een template van een Bijlage ZA voor de geharmoniseerde EN normen, om de 

wijzigingen in de CPR te behandelen. Dit zal echter geen invloed hebben op de 
inhoud van de tekst van de norm of op bijlage ZA voor wat betreft de 

productkenmerken, de testmethodes of de afgesproken rol van de fabrikant en de 
Aangemelde Instantie. Daarom kunnen de huidige bijlagen ZA al gebruikt worden 
door de constructeurs ter voorbereiding van 1 juli 2014. 

 
De bijlage ZA kan momenteel beschouwd worden als een ‘checklist’ voor de CE 

markering, waarbij de fabrikant alle mogelijke eisen van zijn producten kan 
terugvinden en zien hoe hij deze moeten testen. Dat zal, onder de CPR, een checklist 
vormen voor het opstellen van een prestatieverklaring (DoP) en voor het 

aanbrengen van de CE markering. 
 

Alle met de prestatieverklaring (DoP) verstrekte informatie moet worden verkregen 
door een strikte toepassing van de methodes en de criteria die de relevante 
geharmoniseerde normen verschaffen. De prestatieverklaring verschaft informatie 

over de essentiële kenmerken van het product. De constructeur neemt, door het 
opstellen van de prestatieverklaring, de verantwoordelijkheid voor de 

overeenstemming van het bouwproduct met de aangegeven prestaties. De 
toepassing van de CE markering volgt de prestatieverklaring en verklaart effectief 

dat de fabrikant strikt alle toepasselijke procedures heeft gevolgd bij het opstellen 
van de prestatieverklaring en dat, als gevolg hiervan, de prestatieverklaring 
nauwkeuring en betrouwbaar is. 
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De fabrikant moet tevens: 
 

 de documentatie archiveren voor 10 jaar; 
 zorgen voor een consistente productie; 

 het product bewaken op de markt; 
 ervoor zorgen dat de producten kunnen geïdentificeerd worden; 
 een aanspreekpunt aanduiden op het product; 

 instructies en veiligheidsinformatie geven in de desbetreffende talen; 
 waar nodig, corrigerende maatregelen nemen, en 

 samenwerken met verzoeken van de nationale autoriteiten. 
 
Voor meer informatie over deze verantwoordelijkheden: zie artikel 11 van de 

Verordening 305/2011, beschikbaar via de volgende link: www.europa.eu. 
 

Om te controleren of het product dat U wenst te vervaardigen, gedekt wordt door 
een geharmoniseerde norm, volg de stappen hieronder: 
 

 Stap 1: verwijzen naar bijlage A en controleren of het te vervaardigen product 
binnen een definitie valt van een productgroep. 

 Stap 2: controleren of NANDO website om vast te stellen of voor het product 
dat U zult vervaardigen een geharmoniseerde norm bestaat 

 Stap 3: controleren wie de Aangemelde Instanties zijn 

 Stap 4:  bijlage ZA van de EN norm raadplegen voor de product 
gereglementeerde kenmerken, de taken van de fabrikant en de taken van de 

Aangemelde Instantie 
 

Er bestaan aanbevelingen, die passende minimale prestatieniveaus beschrijven voor 

een specifiek beoogd gebruik van het product. 
 

5.2.  Invoerder 
 

De CPR heeft een ‘eigendomsketting’ aanpak ingevoerd voor bouwproducten die op 

de markt gebracht worden, wat resulteert in een grotere juridische 
verantwoordelijkheid voor de naleving ervan door agenten en importeurs. 

 
Om te voldoen aan de CPR, moeten importeurs: 
 

 Zich ervan vergewissen dat de fabrikant alles heeft gedaan om te voldoen aan 
de CPR; 

 Ervoor zorgen dat hun naam en contactgegevens verschijnen op het product, 
de etikettering en de bijhorende documentatie; 

 Ervoor zorgen dat instructies en veiligheidsinformatie in de juiste taal van de 
specifieke markt is; 

 Ervoor zorgen dat de producten op een danige manier opgeslagen en behandeld 

worden zodat de conformiteit van de producten behouden blijft 
 Het product opvolgen op de markt; 

 Correctieve maatregelen nemen waar nodig; 
 De documentatie archiveren voor 10 jaar; en 
 Samenwerken met verzoeken van nationale autoriteiten. 

http://www.europa.eu/
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Indien een importeur een product op de markt brengt onder zijn eigen 

handelsnaam, of wijzigingen aanbrengt aan het product, dan wordt hij 
aanschouwd als de fabrikant. 

 
5.3. Distributeur 

 

Distributeurs zullen een gelijkaardige zorgplicht hebben als deze, van toepassing op 
importeurs. Om te voldoen aan de CPR moeten distributeurs: 

 
 Ervoor zorgen dat het product in overeenstemming is en alle documenten 

bezit om de overeenstemming met de CPR te controleren; 

 Ervoor zorgen dat instructies en veiligheidsinformatie beschikbaar is in de 
juiste taal van de specifieke markt; 

 Ervoor zorgen dat de producten identificeerbaar zijn en dat de gegevens van 
de fabrikanten/importeurs beschikbaar zijn 

 Ervoor zorgen dat de producten op een danige manier opgeslagen en 

behandeld worden zodat de conformiteit van de producten behouden blijft 
 Correctieve maatregelen nemen waar nodig, en 

 Samenwerken met verzoeken van nationale autoriteiten 
 
Indien een verdeler een product op de markt brengt onder zijn eigen 

handelsnaam, of wijzigingen aanbrengt aan het product, dan wordt hij 
aanschouwd als de fabrikant. 

 
 

5.4.  Bestekschrijvers, ontwerpers of bouwers 

 
De overgang naar geharmoniseerd Europese productnormen betekent een 

verandering voor de bouwsector. Normaalgezien waren het nationale productnormen 
die de prestaties en het juiste gebruik voorschreven. De geharmoniseerde normen 
verschillen in dit opzicht, omdat zij geharmoniseerde beproevingsmethodes, 

verklaringsmethodes conformiteitsbeoordelingsregels geven. De Lidstaten zijn dus 
vrij om hun eigen minimum eisen aan de prestaties van bouwwerken en 

bouwproducten op te stellen voor dergelijke werken. 
  

Terwijl de CPR zich bezig houdt met de voorwaarden die van toepassing zijn bij het 

plaatsen van een product op de markt, moeten de klanten, de bestekschrijvers, de 
ontwerpers en de bouwers: 

 
 Bij het opstellen van specificaties, verwijzen naar de geharmoniseerde 

technische specificaties en specifiek naar de eisen van de individuele 
karakteristieken wanneer dat nodig is; 

 Bij het kiezen van de producten die het meest geschikt zijn voor het beoogde 

gebruik in de bouwwerken, de prestatieverklaring van de constructeurs 
beoordelen. 

 


