
   
 

Turnhout, 12 juni 2013 

Betreft: CE-markering voor bouwproducten 

Sinds 1988 heeft het Europese Parlement richtlijn 89/106/EEG uitgevaardigd, beter bekend als de CPD 

(Construction Products Directive) met als doel het vrij handelsverkeer binnen de lidstaten van de Europese 

Unie te regelen (harmoniseren) zonder belemmeringen. De CE-markering is het middel om aan te tonen dat 

een bouwproduct aan de Europese wetgeving voldoet en vrij verhandeld kan worden. 

Het probleem met de CPD bestond erin dat de lidstaten zelf over de uitvoering mochten beslissen en dat 

landspecifieke aanpassingen mogelijk waren. Bijgevolg werd de CE-markering niet overal gelijktijdig ingevoerd 

en de concurrentie onvoldoende gestimuleerd. 

Daarom werd op 9 maart 2011 de Construction Products Regulation (CPR) gestemd ter vervanging van de CPD. 

Deze verordening is bindend en rechtstreeks geldig in elke lidstaat. Met ingang van 1 juli 2013 treedt deze in 

werking voor vele bouwmaterialen. Voor mastieken  geldt een co-existentieperiode van 1 jaar (tot 1 juli 2014). 

De Europese Economische Ruimte (EER) waarin CE-markering van kracht wordt, omvat volgende lidstaten: 

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, 

Ijsland, Italië, Kroatië, Letland, Lichtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 

Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk,  Zweden. 

Met inbegrip van Zwitserland en Turkije. 

Wat betekent de overgang van CPD naar CPR? Onder de CPR moet elk product dat op de markt gezet wordt, 

voorzien zijn van een Prestatieverklaring die 10 jaar lang bewaard moet worden. De inhoud van de 

Prestatieverklaring is in de CPR vastgelegd en bevat o.a. de essentiële kenmerken die volgens de 

geharmoniseerde norm van het betreffende bouwmateriaal zijn bepaald. De prestatieverklaring wordt door de 

fabrikant op papier of electronisch aan de ontvanger verstrekt, in de taal waar het product op de markt wordt 

aangeboden. 

Welke bouwproducten moeten voorzien zijn van een CE-markering? 

Alle bouwproducten: 

 Binnen de scope van een geharmoniseerde Europese Norm waarvoor de co-existentieperiode is 

afgelopen (bv. de co-existentieperiode voor mastieken onder hEN15651 eindigt op 1 juli 2014). 

OF 

 Bouwproducten waarvoor een Europese Technische Goedkeuring is verleend (bv. chemisch anker & 

Soudal brandvertragende producten). 

Welke producten zullen vanaf 1 juli 2013 geen CE-markering voeren? 

 Alle bouwproducten die buiten de scope vallen van een Europese geharmoniseerde norm of ETA (bv. 

primers, cleaners, tapes, en raamfolies,...). 

 Alle (PU-)schuimen (omdat hier geen Europese geharmoniseerde norm voor bestaat), met 

uitzondering van brandvertragende schuimen. 

 Alle lijmen waarvoor geen Europese geharmoniseerde norm bestaat (bv. hout- en 

constructielijmen,...) 

 Alle producten niet bestemd voor de bouw (Carbond 940FC, Soudaseal 260CC, Gasketseal,...). 

 



   
 Alle voegkitten buiten de scope van de Europese geharmoniseerde norm hEN 15651: 

a. Olie-gebaseerde producten (bv. Butyrub). 

b. Niet-elastische beglazingskitten (bv. Stopverf, Silirub Tradition en Soudaseal Tradition). 

c. Alle fillers (bv. Soudafill Light, Calofer). 

d. Alle voegkitten in niet-pasta vorm (bv. Soudaseal SL) 

Soudal producten met CE-markering: 

1. Tegellijmen zijn sinds 2005 voorzien van een CE-markering omdat zij vallen onder de geharmoniseerde 

norm hEN 12004. Vanaf 1 juli 2013 blijft de CE-markering aanwezig op de verpakking maar wordt een 

Prestatieverklaring voorzien. 

2. Bepaalde types chemisch ankers, die onder een ETA vallen, hebben nu reeds een CE-markering. Vanaf 

1 juli 2013 wordt een Prestatieverklaring voorzien. 

3. Voor voegkitten is recent een geharmoniseerde norm goedgekeurd bestaande uit 5 delen en die de 

voegkitten in 4 toepassingsdomeinen indeelt: hEN 15651-1 tot hEN 15651-5. Gezien de 

geharmoniseerde norm recent is, voorziet de CPR in een co-existentieperiode van 1 jaar om de 

producten te certificeren, aan te passen en op de markt aan te bieden. De co-existentieperiode start 

op 1 juli 2013 en eindigt op 1 juli 2014. Alle voegkitten die binnen de scope van één van deze normen 

vallen (Facade, Beglazing, Sanitaire voegen en voegen voor Beloopbare Oppervlakken) zullen voorzien 

worden van een CE-markering en Prestatieverklaring in de loop van de co-existentieperiode en ten 

laatste tegen 1 juli 2014. 

4. Voor brandvertragende producten is een geharmoniseerde norm in de maak. Tot deze afgewerkt is, 

zijn Soudal brandvertragende producten onderhevig aan ETAG 026 en zullen deze met CE-markering 

en een Prestatieverklaring worden voorzien zodra Soudal de ETA-documenten ontvangen heeft. 

5. Sommige PVC lijmen (Soudal 42A) zijn reeds sinds 2007 van CE-markering voorzien. Zij vallen onder de 

geharmoniseerde normen hEN 14680:2006 en hEN 14814:2007. Vanaf 1 juli 2013 zal een 

Prestatieverklaring worden voorzien. 

Soudal verantwoordelijkheid t.o.v. distributeurs 

Soudal, als fabrikant, zal de nodige Soudal producten voorzien van de correcte CE-markering en de 

Prestatieverklaring opstellen. De Prestatieverklaring zal tijdig beschikbaar worden gesteld op de Soudal website 

of op verzoek worden aangeleverd. 

Mag een distributeur na 1 juli 2014 nog producten verkopen zonder CE-markering? 

JA. Een distributeur mag de voorraad Soudal producten die hij ontvangen heeft voor het einde van de co-

existentieperiode nog verkopen. Voor elke levering na de co-existentieperiode moet de distributeur aan de 

fabrikant vragen om de noodzakelijke CE-markering aan te brengen en de Prestatieverklaring aan te leveren. 

 

Voor verdere vragen staat het Soudal-team ter uwer beschikking. 


