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Geachte Naam,  

Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Hierbij willen wij u aandacht vragen voor het volgende. Recent is SKH geïnformeerd dat 
ondanks het verzoek om uitstel van de Europese branche organisaties (waaronder de NBvT), 
de Europese commissie heeft besloten de overgangsdatum van de NEN-EN 16034 voor 
brandwerende kozijnen niet uit te stellen. Dit betekent dat vanaf 1 november 2019 er een 
verplichting is tot het CE-markeren van brandwerende buitenkozijnen. 
 
Voordat u deze brandwerende buitenkozijnen kunt CE-markeren dient u als 
producent/leverancier over een certificaat van een Notified Body te beschikken. SKH is recent 
voor de NEN-EN 16034 genotificeerd en kan dit certificaat afgeven en de bijbehorende 
jaarlijkse controle uitvoeren. 
 
In de bijlage van dit schrijven vindt u informatie over wanneer de CE-markering volgens de 
NEN-EN 16034 van toepassing is en op welke wijze u als producent/leverancier van 
gevelelementen een certificaat kunt verkrijgen. SKH zal u in dit traject daar waar mogelijk 
ondersteunen om er voor te zorgen dat het benodigde certificaat zo snel mogelijk kan worden 
afgegeven en u kunt starten met het CE-markeren. 
 
Indien hierover nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Remko van Galen of Bas van Etten 
van SKH. 
 
Zie bijlage voor meer informatie. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met  vriendelijke groet 
SKH 
 
 
 
drs. H.J.O. van Doorn 
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Bijlage 

Voor welke kozijnen is de NEN-EN 16034 van toepassing. 

Deze norm is onafhankelijk van het materiaal waarvan de kozijnen zijn vervaardigd. Niet alle 

brandwerende buitenkozijnen vallen onder de verplichting van CE-markering. Op basis van de ‘scope’ 

van de NEN-EN 16034 en de afstemming tussen de verschillende branche organisaties zou de  

CE-verplichting gelden voor kozijnen die vallen binnen de volgende omschrijving: 

Brandwerende buitenkozijnen met ten minste één beweegbaar deel voorzien van glas en hang- en 

sluitwerk (kozijnen compleet afgehangen draaiend deel en beglaasd) waarbij deze brandwerende 

kozijnen zijn vervaardigd onder verantwoordelijkheid van één fabrikant of leverancier. 

In de praktijk zou dit betekenen dat brandwerende kozijnen geleverd onder de concepten II+*, III en IV 

CE gemarkeerd dienen te worden in het kader van de NEN-EN 16034. 

* Onder concept II+ wordt verstaan; kozijnen voorzien van tenminste een voorlak en beglaasd onder verantwoordelijkheid van 

de producent leverancier. 

Op welke wijze kunt u als producent/leverancier een certificaat volgens de NEN-EN 16034 

verkrijgen? 

Om als fabrikant van brandwerende kozijnen in aanmerking te komen voor een certificaat die  

CE-markering mogelijk maakt dienen de volgende stappen te worden doorlopen:   

Stap 1: Contact opnemen met een Notified Body 

SKH is als Notified Body (met nummer 0502) al sinds geruime tijd een deskundige partij voor de 

certificatie van gevelelementen. Naast de bestaande certificatieregelingen kan SKH ook de certificatie 

volgens de NEN-EN 16034 voor u verzorgen. Bent u reeds certificaathouder bij SKH dan wordt u al 

meerdere keren per jaar bezocht door een SKH-controleur en kan de controle volgens de  

NEN-EN 16034 worden meegenomen met de reguliere controlebezoeken. Naast het feit dat dit qua tijd 

en kosten efficiënt is, is het prettig voor u om steeds met één contactpersoon van SKH te maken te 

hebben. 

Stap 2: Aanleveren van testrapporten 

Voor certificatie dient u de beschikking te hebben over één of meerdere testrapporten van een 

brandwerendheidsproef uitgevoerd volgens de EN 1634-1 of een beproeving van de weerstand tegen 

rookdoorgang volgens EN 1634-3. Op basis van deze rapporten kan SKH beoordelen of u alle 

brandwerende kozijnen met ramen en deuren onder de CE-markering kunt maken en leveren. Indien 

nodig kan SKH een uitbreiding van de testrapporten, een zogenaamde extended application report 

(EXAP), verzorgen.  

Bent u Lid van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) dan heeft de 

NBvT testrapporten voor houten buitenkozijnen voor u ter beschikking.  

Stap 3: Uitwerken van een kwaliteitssysteem 

Voor de certificatie volgens de NEN-EN 16034 dient uw bedrijf te beschikken over een Factory 

Production Control (FPC). In de praktijk betekent dit dat het vaak al aanwezige kwaliteitssysteem op 

onderdelen uitgebreid dient te worden. In opdracht van de NBvT heeft SHR een voorbeeld FPC 

opgesteld dat als aanzet gebruikt kan worden voor de vereiste uitbreiding. Dit onderdeel van het 

kwaliteitssysteem zal dan nog wel in uw organisatie geïmplementeerd dienen te worden. Door SKH 

wordt beoordeeld of het FPC systeem in uw productie voldoet aan de eisen en, indien nodig, op welke 

punten een verdere aanvulling noodzakelijk is.  
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Stap 4: Verstrekking van het certificaat 

Na het met goed gevolg doorlopen van voorgaande stappen wordt het Certificate of constancy of 

performance door SKH opgesteld en afgegeven. Vanaf dat moment kunt u de brandwerende kozijnen 

voorzien van een CE-markering. De levering van de betreffende kozijnen dient te worden begeleid met 

een prestatieverklaring ofwel Declaration of Performance(DoP). Hiermee voldoet u aan de wettelijke 

eisen en bent u klaar voor de toekomst. 

Stap 5: Jaarlijkse controle 

Eénmaal per jaar controleert een controleur van SKH het functioneren van het kwaliteitssysteem en of 

de brandwerende kozijnen voldoen aan de voorwaarden. Daarmee geeft u aan uw afnemer aan dat 

de geleverde brandwerende kozijnen op dit onderdeel voldoen aan de wettelijke eisen.   

 

 

  




