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Moeten deuren CE‐gemarkeerd worden?

De titel lijkt te verwijzen naar een zeer eenvoudige vraag. Helaas is dit minder waar. Om een zo volledig
mogelijk antwoord te kunnen bieden op deze vraag, dienen we eerst na te gaan om welke soort deur
dit gaat en onder welke Europese norm dit type deur wordt ingedeeld.

Soorten deuren volgens normering
1. Industriële en commerciële garagedeuren en ‐poorten.
(EN 13241:2003 + A2:2016)
2. Ramen en deuren ‐ Productnorm – prestatie‐eisen – Deel 1: Ramen en buitendeuren.
(EN 14351‐1:2006 + A2:2016)
3. Ramen en deuren ‐ Productnorm, prestatie‐eigenschappen ‐ Deel 2: Binnendeuren zonder
brand‐ en/of rookwerende eigenschappen.
(EN 14351‐2:2018)
4. Automatisch werkende deuren voor voetgangers ‐ Productnorm, prestatie‐eisen ‐ Schui‐
vende en ronddraaiende buitendeuren voor voetgangers, in eerste instantie ontworpen voor
een installatie met een automatische aandrijving.
(EN 16361:2013 + A1:2016)
Bovenstaande deuren of poorten kunnen uiteraard ook brandwerend, inbraakwerend of akoes‐
tisch dempend worden uitgevoerd. In het geval van brandwerendheid moeten de deuren en poor‐
ten voldoen aan de brandwerende eigenschappen volgens onderstaande norm:


Voetgangersdeuren, industrie‐, bedrijfs‐ en garagedeuren, en ramen die open kunnen ‐ Pro‐
ductnorm, prestatiekenmerken ‐ Brandwerende en/of rookbeperkende kenmerken.
(EN16034:2014)

Vereisten CE‐markering
Om te kunnen overgaan tot CE‐markering dienen de bovenstaande normen erkend te zijn in alle lid‐
staten van de Europese Unie. Deze erkenning komt tot stand bij publicatie van de norm in het Officiële
Publicatieblad van de Europese Unie, waarna deze de status van geharmoniseerde norm krijgt.
Op het ogenblik van publicatie van deze tekst zijn de volgende normen reeds gepubliceerd:
 EN13241,
 EN14351‐1,
 EN16034
Dit betekent dat CE‐markering reeds verplicht is voor industriële garagedeuren en ‐poorten, alsook
voor ramen en buitendeuren. Aangezien ook de norm voor brandwerende en rookwerende
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eigenschappen reeds gepubliceerd is, kunnen diezelfde deuren, poorten en ramen die over brandwe‐
rende eigenschappen beschikken, CE‐gemarkeerd worden.
Binnendeuren en automatisch werkende deuren voor voetgangers kunnen nog niet CE‐gemarkeerd
worden, wegens het ontbreken van de publicatie van hun respectievelijke norm.

CE‐markering en de co‐existentieperiode.
Om het vrije verkeer van goederen mogelijk te maken, dient in elke lidstaat dezelfde regelgeving te
worden toegepast. Lidstaten die beschikken over een eigen regelgeving, kunnen deze gedurende een
bepaalde periode, de co‐existentieperiode, verder blijven gebruiken tot er finaal wordt overgeschakeld
naar de Europese norm. Dit wordt bepaald door het einde van de co‐existentieperiode. Na de verval‐
datum van deze periode geldt enkel nog de Europese regelgeving. Een ander gevolg van het aflopen
van die co‐existentieperiode is dat vanaf die datum CE‐markering verplicht is.
De co‐existentieperiode van EN16034:2014 verloopt op 31 oktober 2019. Dit betekent dat vanaf de
dag daaropvolgend, bij plaatsing, alle brandwerende buitendeuren alsook de brandwerende industri‐
ele garagedeuren en poorten, moeten voorzien zijn van een CE‐markering.

Klassenindeling en de co‐existentieperiode.
In de Belgische wetgeving staat omschreven dat het gebruik van de oude klassenindeling m.b.t. brand‐
weerstand (Rf) is toegestaan tot het einde van de co‐existentieperiode. Aangezien de Europese Com‐
missie de co‐existentieperiode voor deuren afhankelijk heeft gesteld van de gelijktijdige toepassing
van twee ‘productennormen’ (nl. de norm die het product zonder de brandwerende eigenschappen
beschrijft en de norm die de brandwerende eigenschappen van de deur beschrijft), zal dus vanaf
1/11/2019 de co‐existentieperiode voor brandwerende buitendeuren en industriële deuren ten einde
zijn en mag de aanduiding Rf niet meer gebruikt worden. In België is dan enkel EI1 toegestaan als klas‐
senindeling.
Voor wat betreft de binnendeuren, is de productnorm nog niet verschenen en moet de co‐existentie‐
periode nog aanvangen. Dit betekent dat het gebruik van de oude klassenindeling nog steeds mogelijk
is voor brandwerende binnendeuren en geautomatiseerde deuren.
Zolang er geen publicatie is van EN14351‐2 of EN16361 zal het gebruik van deze klassenindeling, voor
deuren die onder dit toepassingsgebied vallen, verder mogelijk zijn. Tenzij er een wetsartikel in België
zou verschijnen dat een beperking van het verder gebruik van deze indeling in de tijd beperkt.

Besluit
Vanaf 1/11/2019 plaatsingsdatum is de volgende regelgeving voor brandwerende deuren van toe‐
passing.
Soort brandwerende deur
Industriële en commerciële garagedeuren en ‐poorten

Rf
niet
meer
toege‐
staan
Ramen en buitendeuren
niet
meer
toege‐
staan
Binnendeuren
mogelijk
Automatisch werkende voetgangersdeuren
mogelijk
* Opgepast! In België is enkel de indeling EI1 toegestaan (vb EI1 30 ipv
België niet toegestaan.

EI1 *
ver‐
plicht

CE‐markering
verplicht

ver‐
plicht

Verplicht

mogelijk niet mogelijk
mogelijk niet mogelijk
Rf 30). EI en EI2 zijn dus in
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Fedustria is de Belgische federatie van de textiel‐, hout‐ en meubelindustrie. Wij vertegenwoordigen in België zo’n 1.800 on‐
dernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen meer dan 38.000 directe jobs creëren en een omzet halen van
9,6 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De hout‐ en meubelbedrijven halen een omzet van 5,2 miljard euro en stellen
18.400 werknemers tewerk in 1.180 bedrijven. Daarnaast vertegenwoordigt Fedustria ook de houtinvoerhandel (ca. 40 bedrij‐
ven) met een omzet van ca. 700 miljoen euro. De textielindustrie is goed voor een omzet van 4,4 miljard euro met 630 bedrijven
en zo’n 19.700 werknemers.

