
CE-markering ramen en buitendeuren
Vensters en buitendeuren zijn onderworpen aan de Europese geharmoniseerde norm EN 14351-1 in het 
kader van de  Europese Bouwproductenverordening (BPV) die aanleiding geeft tot het aanbrengen van 
de CE-Markering op de ramen en de buitendeuren in kwestie. Binnen de sector (bij schrijnwerkers, 
plaatsers en fabrikanten) heerst er verwarring m.b.t. de na te komen verplichtingen in het kader van de 
BPV. Om de sector te ondersteunen heeft de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand en 
Energie (FOD Economie) een gids uitgebracht met informatie over het aanbrengen van de CE-markering 
en het opstellen van de vereiste ondersteunende documenten in overeenstemming met de BPV.  

Deze infosessie zal aanvullende praktische informatie verschaffen op deze gids uitgegeven door de FOD 
Economie, door het verduidelijken van de te doorlopen praktische stappen om te komen tot de CE-
markering van ramen en buitendeuren in he kader van de BPV. Eveneens zal de aandacht worden 
gericht op de nieuwe website van de Normen Antenne “Schrijn- en Glaswerk” waarop men handige 
werktemplates kan terugvinden voor het opstellen van de vereiste ondersteunende documenten in 
overeenstemming met de BPV.

Nieuwe applicatie FENESTRio
De online applicatie FENESTRio van het WTCB biedt aannemers, architecten en andere bouwprofessionelen 
vier verschillende functionaliteiten aan:  
1. bepaling van de aanbevolen prestatieniveaus op het vlak van luchtdoorlatendheid, wind- en 

waterdichtheid van vensters in een gebouwproject volgens de norm NBN B 25-002-1 
2. bepaling van de aanbevolen prestatieniveaus op het vlak van de schokweerstand van de vulpanelen 

in een venster volgens de norm NBN B 25-002-1. Hierbij geeft de applicatie aan of de aanwezigheid 
van een borstwering al dan niet vereist is 

3. bepaling van het breuktype van glazen vulpanelen volgens de norm NBN S 23-002
4. bepaling van de glasdikte in gevels volgens de norm NBN S 23-002-3

De bepalingen worden door FENESTRio uitgevoerd op basis van een aantal eenvoudig te beantwoorden 
vragen. In dit onderdeel zullen de functionaliteiten van FENESTRio worden gedemonstreerd en zal 
worden toegelicht welke functionaliteiten aan FENESTRio zullen worden toegevoegd in toekomst.
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26 oktober 2022, Embuild Limburg, Diepenbeek
23 november 2022, Syntra West, Kortrijk

17u30 - 20u20



Locatie

26 oktober 2022

Embuild Limburg
Bouwcampus, Wetenschapspark 33
3590 DIEPENBEEK 

17u30 Ontvangst

CE-markering ramen en buitendeuren
18u00 Inleiding, E. Kinnaert (WTCB)
18u05 CE-markering ramen en buitendeuren, C. Cornu (WTCB)
18u50  Pauze met broodjes

Nieuwe applicatie FENENSTRio
19u20 Demo FENESTRio, E. Kinnaert (WTCB)
20u20 Afsluiting

Programma

Doelgroep

Schrijnwerkers, plaatsers en 
fabrikanten van ramen en 
buitendeuren, voorschrijvers/
architecten.

InschrIjvIng

De deelname is gratis, maar 
inschrijving is verplicht tot 
1 week voor aanvang van de 
infosessie. Het aantal plaatsen 
is beperkt. Inschrijven via de 
website www.wtcb.be (rubriek 
‘Agenda’).

AnnulerIng

Iedere annulering van deel-
name moet schriftelijk gemeld 
worden vóór aanvang van de 
infosessie aan cursus@bbri.be.
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23 november 2022

Syntra West
Doorniksesteenweg 220
8500 KORTRIJK

http://www.wtcb.be
mailto:cursus%40bbri.be?subject=

