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CE markering voor kunststof buizen en fittingen 

 

Waarom er per 1 juli 2013 geen CE markering op kunststof buizen en fittingen mogelijk is 

 

1. Inleiding in de Europese Bouwproducten Verordening (CPR; Construction Products Regulation). 

Op 1 juli 2013. zal de EU Richtlijn Bouwproducten (CPD) worden vervangen door de EU Verordening 

Bouwproducten (CPR).  De CPR is de nieuwe Europese verordening voor bouwproducten die geldt voor alle 

landen binnen de Europese Economische ruimte (EER), en die als Verordening directe werking heeft in deze 

landen.   

Voor bouwproducten op de Europese markt waarvoor een geharmoniseerde Europese norm (hEN) van 

toepassing is of waarvoor een Europees Beoordelings document (ETA) is gepubliceerd, wordt CE  markering 

verplicht per 1 juli 2013 en moet een prestatie verklaring (DoP; declaration of performance) worden opgesteld 

en gepubliceerd. 

 
2. Situatie Kunststof producten voor leidingsystemen: nog geen  CE markering mogelijk! 

Voor producten in kunststof leiding systemen zijn de noodzakelijke geharmoniseerde normen op basis 

waarvan CE markering wordt verplicht nog niet gepubliceerd. Dit betekent dat het op dit moment niet 

toegestaan is om CE markering  aan te brengen en een prestatieverklaring (DoP) af te geven voor kunststof 

buizen en fittingen (*).  

Voor kunststof leiding systemen worden voor de volgende toepassingsgebieden geharmoniseerde Europese 

normen opgesteld: 

 Drukloze binnenhuis-afvoer systemen 

 Drukloze ondergrondse-afvoer en riolering systemen 

 Boven- en ondergrondse leidingsystemen voor water en andere vloeistoffen  onder druk 

 Heet- en Koud water leidingsystemen voor binnen installaties 

(*) Er zijn een gering aantal uitzonderingen van een aantal bijzondere gevallen van producten voor 

leidingsystemen die op basis van een ETA het CE merk nu al kunnen aanbrengen. 

 

3. Wat zijn de volgende stappen? 

Kunststof leidingsystemen kunnen gewoon zonder problemen worden gespecificeerd, verkocht en 

toegepast  met de bestaande keurmerken (KOMO, KIWA, e.d.) op basis van de bekende product 

normen of beoordelingsrichtlijnen. 

Na 1 juli 2013. zal er voorlopig niets wijzigen aan deze situatie.   

De Europese kunststof leidingindustrie (TEPPFA, the European Plastic Pipes & Fittings Association, met 

medewerking van BureauLeiding) werkt nauw samen  met CEN (het Europese normalisatie instituut) en de 

Europese Commissie om er voor te zorgen dat de noodzakelijke geharmoniseerde Europese normen worden 

opgesteld en gepubliceerd worden zonder al te veel vertraging, zodat op enig moment ook CE markering op 

kunststof leidingsystemen aangebracht zal worden. 

Dit kan echter pas  als deze Europese normen geaccepteerd zijn door de leden van CEN en zijn gepubliceerd 

in de “Europese Staatscourant”, het Officiele Journaal van de Europese Commissie (OJEU).    

 

Het belangrijkste om nu te onthouden:  de Nederlandse producenten van kunststof leidingsystemen 

kunnen zonder terughoudendheid verzekeren dat de producten die nu in Nederland worden 

geproduceerd en worden geleverd  voldoen aan alle eisen  zoals die gespecificeerd zijn in de 

relevante Europese productnormen, en dat alle producten  zijn goedgekeurd voor de bedoelde 

toepassing.                                                                                                 BureauLeiding, juni 2013 
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