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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

 

 

EENGEMAAKTE TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

STS 53 DEUREN 
53.2 INDUSTRIËLE, COMMERCIËLE EN 

RESIDENTIËLE POORTEN 
 

SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 

Tot de werkgroep "STS 53.2" behoren vertegenwoordigers van de overheid en van de instellingen 
voor studie en controle in de bouwsector; ze vertegenwoordigt dus de bouwheren en laat hun eisen en 
ervaring tot hun recht komen. 
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eengemaakte technische specificaties STS voor zijn rekening die werden voorbereid door het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). 

De STS is het resultaat van een gemeenschappelijke aanpak, waarbij bouwheren en fabrikanten in 
overleg de kwalitatieve en dimensionele regels vastleggen die de basis zullen vormen van hun 
toekomstige overeenkomsten ten bate van elke partij, bedoeld om de kwaliteit van de producten te 
verhogen en de kostprijs ervan te drukken. 

De vertegenwoordigers van de volgende instellingen verleenden hun medewerking aan de opstelling 
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– Confederatie Bouw 
– Controlebureau voor de veiligheid van het bouwwezen in België (SECO) 
– Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
– Belgische Federatie van de textiel-, hout- en meubelnijverheid (FEDUSTRIA) 
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Vereniging van Kunststofverwerkers (Fechiplast) 
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– Instituut voor de Brandveiligheid vzw(ISIB) 
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0. Algemene bepalingen 

0.1. Inleiding 

Aan industriële, commerciële en residentiële poorten worden steeds hogere eisen gesteld. Gebouwen 
moeten beantwoorden aan alsmaar strengere criteria op het vlak van gebruiks- en brandveiligheid, 
energiebesparing, comfort en milieubescherming. 

Omdat, door de publicatie van NBN EN 13241-1, de Europese normalisatie voor industriële, 
commerciële en residentiële poorten, op verbeteringen na, afgerond werd, ontstond de noodzaak de 
normalisatie te kaderen in de Belgische regelgeving en de Belgische kwaliteitseisen. 

De Europese normen leggen immers procedures vast waarmee de prestaties van de producten 
kunnen bepaald worden, maar ze beschrijven meestal niet de prestatieniveaus in functie van de 
toepassingsgebieden. Daarom leggen deze algemene voorschriften zich toe op de specifieke 
toepassing van de Europese normen. 

In dit document wordt soms verwezen naar normen die nog in de ontwerpfase verkeren. De laatste 
versie van het ontwerp van norm of van de norm is degene die in aanmerking moet worden genomen, 
tenzij de normverwijzing gedateerd werd. 

Wanneer de voorschriften, door verwijzing, zijn opgenomen in de regelgeving, dat wil zeggen federale, 
gewestelijke of andere reglementen, zijn ze bindend.  

De voorschrijver maakt zijn bestek op, op basis van de ontwerpvoorwaarden en deze voorschriften. 
De voorschrijver moet niet verwijzen naar aspecten die onder de regelgeving vallen (bij voorbeeld dat 
producten die onder de Machine en de Bouwproductenrichtlijn vallen de CE-markering dragen), tenzij 
hij een bepaalde prestatie wil nastreven voor zijn ontwerp (bijvoorbeeld eisen met betrekking tot 
thermische isolatie). De aannemer en de toezichthoudende ambtenaar verifiëren de overeenstemming 
van geleverde producten met de regelgeving en het bestek. 

Dit document wordt aan de stand van de techniek en de regelgeving aangepast. Eventuele wijzigingen 
aan de regelgeving ten opzichte van dit document hebben steeds voorrang op de bepalingen in dit 
document. Om deze reden is het aan alle betrokken professionele partijen (ontwerper, voorschrijver, 
fabrikant, aannemer, proeflaboratorium, veiligheidscoördinator-ontwerp, veiligheidscoördinator-
verwezenlijking, personen belast met onderhoud, …) aangeraden om zich op de hoogte te houden 
van alle relevante normatieve en reglementaire wijzigingen, gebruiksvoorschriften en andere. Het is 
aan de betrokken professionele partijen om bij interventies de opdrachtgevers en gebruikers 
geïnformeerd te houden betreffende alle relevante normatieve en reglementaire wijzigingen, 
gebruiksvoorschriften en andere. 

0.2. Terminologie en definities 

0.2.1 Deuren 
Een deur is een bouwelement die in een wandopening geplaatst wordt om een afsluitbare doorgang te 
verwezenlijken. Een deur is samengesteld uit één of meer deurvleugels, zijn omlijsting, zijn verbinding 
met de ruwbouw, eventuele bovenramen of andere vaste gedeelten, alsook de ophangings-, sluitings- 
en werkingsonderdelen. 

Onder deuren worden bijgevolg de geplaatste bouwelementen bedoeld. Dit impliceert dat wanneer 
men eist dat een deur een bepaald prestatieniveau moet hebben (bijvoorbeeld een bepaalde 
brandweerstand), het de geplaatste deur is, met omlijsting, hang- en sluitwerk en eventuele 
toebehoren die, in de voorwaarden van gelijkaardigheid en beoordeling voorzien in de Europese en 
Belgische normen, aan deze vereiste moet voldoen. 

Met gewone “deuren” worden doorgaans afsluitbare doorgangen bedoeld, die hoofdzakelijk doorgang 
verlenen aan personen. 
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Als richtlijn voor deze deuren gelden de volgende maximum afmetingen per deurvleugel: 

– maximum hoogte: 2400 mm 

– maximum breedte: 1400 mm 

In bepaalde gevallen kunnen grotere afmetingen als “deuren” geklasseerd worden. De afmetingen van 
de deuren die moeten beproefd worden dienen dan echter te worden aangepast. 

Indien de deur geplaatst is tussen 2 woonruimten die ten opzichte van elkaar geen noemenswaardige 
klimatologische verschillen (temperatuur- en luchtvochtigheid) vertonen wordt zij beschouwd als een 
“gewone binnendeur”. 

De klassen vastgelegd voor “gewone binnendeuren” zijn minimumeisen waaraan alle deuren minstens 
moeten voldoen. 

Zij maken het voorwerp uit van STS 53.1 “Algemene eisen”. 

0.2.2 Industriële, commerciële en residentiële poorten 
Manueel of aangedreven bediende deuren, poorten en slagbomen, bedoeld voor installatie in zones 
binnen het bereik van personen, en waarvan het verschaffen van een veilige toegang voor goederen 
en voertuigen begeleid of bestuurd door personen in industriële, commerciële of residentiële ruimten 
het voornaamste beoogde gebruik is. 

Hieronder worden tevens commerciële deuren, zoals rolluiken en draadrolhekken gebruikt in 
bedrijfsruimten verstaan, die voornamelijk voorzien zijn voor de toegang van personen, eerder dan 
van voertuigen of goederen. 

0.2.3 Toepassingsgebied van deze STS 
In tabel 1 wordt aangegeven welke producten in deze STS behandeld worden en wordt verwezen 
naar de productnormen voor deze en aanverwante producten.  

Zowel de producten voor gebruik in gebouwen als deze bestemd voor blootgesteld gebruik en de 
producten in afsluitingen rondom gebouwen (bij voorbeeld schuifhekken) vallen onder deze STS. 



11

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

 

 

Tabel 1: Toepassingsdomein van deze STS 53.2 

 
Onderwerp 

van deze STS 
53.2 

Productnormen die de 
producten behandelen 

Industriële poorten, commerciële (of bedrijfs-)poorten en residentiële poorten (garagedeuren), 
manueel bediend of aangedreven 

Draaiende poorten X NBN EN 13241-1 

Vouwende poorten X NBN EN 13241-1 

Schuivende (verticaal en horizontaal) poorten X NBN EN 13241-1 

Sectionaalpoorten X NBN EN 13241-1 

Kantelpoorten X NBN EN 13241-1 

Flexibele poorten X NBN EN 13241-1 

Hekken en luiken, manueel bediend of aangedreven 

Schuifhekken X1 NBN EN 13241-11 of 
NBN EN 136592 

Rolluiken X1 NBN EN 13241-11 of 
NBN EN 136592 

Rolhekken X1 NBN EN 13241-11 of 
NBN EN 136592 

Slagbomen  NBN EN 13241-12 

Andere 

Industriële poorten, commerciële (of bedrijfs-)poorten en 
residentiële poorten (garagedeuren) en hekken en luiken, 
manueel bediend of aangedreven, met brandwerende 
eigenschappen 

X prEN 16034 

Ramen en buitendeuren voor voetgangers zonder 
brandweerstand en/of rookdichte kenmerken  NBN EN 14351-1 

Deuren en ramen – binnendeuren zonder 
brandeigenschappen  prEN 14351-2 

Deuren en ramen met brandeigenschappen  prEN 16034 

Externe zonneweringen, manueel bediend of aangedreven  NBN EN 13561 

Interne zonneweringen, manueel bediend of aangedreven  NBN EN 131203 

0.2.4 Algemene terminologie 
                                                      
1 Slechts indien bestemd voor de doorgang van personen 
2 Slechts indien niet bestemd voor de doorgang van personen 
3 In tegenstelling tot alle andere vermelde productnormen, is dit geen geharmoniseerde norm in het kader van De 
Bouwproductenrichtlijn. 
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0.2.4.1. Koper en verkoper 

De contractanten of hun behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers. 

In het geval van een aanneming van werken staan "koper" en "verkoper" voor respectievelijk de 
"opdrachtgever" en de "aannemer", waarbij de contractanten tussen de eerste koper (opdrachtgever) 
en de laatste verkoper (onderaannemer, fabrikant of leverancier) elk op hun beurt "koper" en 
"verkoper" zijn. 

0.2.4.2. Opdrachtgever 

De natuurlijke of rechtspersoon die de werken gelast en betaalt, of zijn behoorlijk gemachtigde 
vertegenwoordiger (leidend ambtenaar, architect, enz.). 

0.2.4.3. Bestelling 

Totale hoeveelheid die het voorwerp uitmaakt van een aanneming. 

0.2.4.4. Levering 

Hoeveelheid materialen of voorwerpen van gelijke aard, vorm, kleur en afmetingen die afzonderlijk op 
de bouwplaats worden aangevoerd. 

0.2.4.5. Partij 

Ter keuring aangeboden levering of deel van een levering. 

0.2.4.6. Monster 

Totaal van de ontnomen proefstukken voor elke controle of beproeving. 

0.2.4.7. Monsterneming 

Gezamenlijke groep van monsters. 

0.2.4.8. Proefstuk 

Voorwerp of deel van een voorwerp dat wordt beproefd. 

0.2.4.9. Laboratorium 

Laboratorium voor materialenonderzoek dat beschikt over bevoegd en bekwaam personeel en over de 
aangewezen middelen om de in deze tekst voorgeschreven proeven uit te voeren. 

0.2.4.9.1. Erkend proeflaboratorium 

De erkenning van proeflaboratoria is een procedure, ingesteld door de ministeriële omzendbrief nr. 
514-A/1 en volgende, en bedoeld om een netwerk van deskundige laboratoria op te richten voor de 
uitvoering van opleveringsproeven in het kader van openbare gebouwen en om een forfaitaire 
tarifiëring van de proeven te introduceren. 

De erkenning wordt op advies van de Erkenningcommissie door de Federale Overheidsdienst 
uitgereikt voor één of meer categorieën of subcategorieën van proeven op basis van een onderzoek 
van de technische en financiële middelen, het materiaal, de bekwaamheid van het personeel, de 
ervaring en de onpartijdigheid van het laboratorium in kwestie. 

De erkenning van de laboratoria valt onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. 

0.2.4.9.2. Proeflaboratorium met BELTEST-accreditatie 

De BELTEST-accreditatie van beproevingslaboratoria is een procedure voor de attestatie van de 
beproevingslaboratoria, ingesteld door de wet van 20/07/1990 en het koninklijk besluit van 22/12/1992 
betreffende de accreditatie van certificatie- en controle-instellingen alsmede beproevingslaboratoria 
om het vertrouwen te versterken van zowel de nationale als internationale economische actoren. De 
BELTEST-accreditatie wordt uitgereikt door BELAC van de Federale Overheidsdienst Economie, 
K.M.O., Middenstand en Energie op basis van de voorschriften van de internationale normen 
NBN EN ISO/IEC 17025 "Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en 
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kalibratielaboratoria" en NBN EN ISO/IEC 17020 "Algemene criteria voor het functioneren van 
verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren". 

0.2.4.9.3. Aangemeld proeflaboratorium 

De aanmelding van proeflaboratoria is een procedure voor de attestering van de deskundigheid van 
beproevingslaboratoria, ingesteld in het kader van de wet van 25/03/1996 tot uitvoering van de richtlijn 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21/12/1988 inzake voor de bouw bestemde 
producten en het ministerieel besluit van 20/10/2000 aangaande de erkenning van instellingen voor de 
conformiteitsattestering voor de CE-markering van de voor de bouw bestemde producten. 

De aanmelding wordt uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie op basis van de Europese gids voor de aanmelding van instellingen in het kader van de 
richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap van 21/12/1988 voor de CE-markering voor 
bouwproducten. 

0.2.4.10. Tint 

Kleur in het algemeen. Voorbeeld: groene tint. 

0.2.4.11. Schakering 

Elke gradatie van een tint, van de lichtste tot de donkerste schakering. 

0.2.4.12. Gebreken 

Gebreken zijn natuurlijke onvolkomenheden die geweigerd worden voor bepaalde toepassingen. 

0.2.5 Overige terminologie 
In het kader van deze STS wordt gebruik gemaakt van de terminologie opgenomen in NBN EN 12433-
1 en -2. Daarnaast geldt de volgende terminologie: 

0.2.5.1. Normaal gebruik 

Beoogd gebruik zoals redelijkerwijze mag verwacht worden, beschreven in deze STS en door de 
fabrikant of installateur. 

0.2.5.2. Wezenlijke aanpassingen 

De Machinerichtlijn stelt dat de conformiteit met de richtlijn opnieuw bevestigd moet worden wanneer 
wezenlijke aanpassingen worden aangebracht aan een reeds geïnstalleerde aangedreven poort. In 
het kader van deze STS beschouwt men wezenlijke aanpassingen als elke toevoeging of verwijdering 
van een uitrustingsstuk of wijziging van een verwisselbaar uitrustingsstuk door een niet identiek stuk. 

0.3. Europees kader 

0.3.1 Basis van de CE-markering en wettelijk kader 
Door het aanbrengen van een CE-markering op een product verklaart de fabrikant dat dit product in 
overeenstemming is met de door één (of meerdere) Europese richtlijn(en) vastgelegde minimale 
voorwaarden om vrij op de interne EER-markt te circuleren. "Vrij circuleren" betekent echter niet dat 
het product in om het even welke toepassing mag gebruikt worden. Het blijft dus mogelijk dat voor 
bepaalde toepassingen bijkomende, hogere eisen gesteld worden. 

De CE-markering berust in eerste instantie op een verklaring van de producent dat zijn product in 
overeenstemming is met de fundamentele voorschriften uit de voor het product van toepassing zijnde 
richtlijn(en). Hij moet slechts in bepaalde gevallen een beroep doen op derden om hem bij deze 
verklaring te ondersteunen. Dergelijke derde partijen worden aangeduid als ‘aangemelde 
(genotificeerde) instellingen’, omdat de lidstaten deze eerst moeten beoordelen en goedkeuren 
vooraleer ze aan de Europese Commissie en de andere lidstaten ‘aangemeld’ kunnen worden en hun 
activiteiten in het kader van de CE-markering mogen uitoefenen. 
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Van producten die vervaardigd werden in overeenstemming met een nationale norm die een 
Europese geharmoniseerde norm omzet waarvan de referentie gepubliceerd werd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en die een of meerdere fundamentele veiligheidsvoorschriften 
behandelt, mag men veronderstellen dat ze aan de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de 
richtlijnen voldoen. 

Voor manueel bediende industriële, commerciële en residentiële poorten is slechts de 
Bouwproductenrichtlijn van toepassing. Voor aangedreven bediende producten zijn bovendien de 
Laagspanningsrichtlijn, de Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit en de Machinerichtlijn van 
toepassing. Voor deze laatste drie richtlijnen is de toepassing van geharmoniseerde normen niet 
verplicht, in het kader van de Bouwproductenrichtlijn is dit wel het geval. 

0.3.2 De Laagspanningsrichtlijn 
De Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) heeft betrekking op het in de handel brengen van elektrische 
toestellen met een spanning tussen 50 en 1000 V (AC) en 75 en 1500 V (DC). Aan de hand van een 
interne productiecontrole en het bijhouden van een technisch dossier mag de fabrikant een EG-
verklaring van overeenstemming met de laagspanningsrichtlijn opstellen en de CE-markering op de 
producten aanbrengen. De CE-markering van de producten die onder deze richtlijn vallen is verplicht 
sinds 1 januari 1997. 

Deze richtlijn is zowel van toepassing op toestellen die in andere toestellen moeten verwerkt worden 
(bijvoorbeeld zekeringen en starters), als op toestellen die rechtstreeks gebruikt kunnen worden (bij 
voorbeeld lampen en schakelaars). 

De Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) werd in Belgisch recht omgezet door het KB van 23 maart 
1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen die bepaalde elektrische machines, apparaten en 
leidingen moeten bieden, het KB van 29 mei 1985 tot wijziging van het Algemeen Reglement op de 
Elektrische Installaties en het MB van 14 januari 1999 houdende verbod de verschillende elektrische 
apparaten die reeds in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn verboden, in de handel te 
brengen. 

0.3.3 De Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 
De Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG) heeft betrekking op het in de handel 
brengen en het in dienst stellen van apparaten die elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken 
of die aan elektromagnetische storingen onderhevig kunnen zijn. 

De Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG), soms ook aangeduid als de EMC-
Richtlijn, werd in Belgisch recht omgezet via de wet van 30 juli 1997 en het KB van 18 mei 1994 
betreffende de elektromagnetische compatibiliteit. 

0.3.4 De Richtlijn radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 
Poorten die geleverd worden met afstandsbediening vallen tevens onder richtlijn 1999/5/EG, zoals 
geamendeerd. Deze richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door het koninklijk besluit van 26 
september 2000 betreffende radio- en eindapparatuur en de erkenning van hun conformiteit. 

0.3.5 De Machinerichtlijn 
Machines die onder de richtlijn vallen, moeten voldoen aan enkele fundamentele gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften. Deze worden opgesomd in bijlage I van de richtlijn, die in 6 delen is 
opgedeeld. Het eerste deel heeft betrekking op algemene kwesties die van toepassing zijn op alle 
machines. De andere delen betreffen specifieke types machines. Voor aangedreven industriële, 
commerciële en residentiële poorten zijn de meeste eisen opgenomen in het algemene eerste deel. In 
de andere delen vindt men daarnaast nog enkele bijkomende eisen voor poorten die naar omhoog 
bewegende delen bevatten. 

De CE-markering volgens de Machinerichtlijn is een verplichting en geldt voor alle machines die in de 
handel gebracht worden en/of die na een aanpassing opnieuw in dienst gesteld worden. De richtlijn 
maakt geen onderscheid naar de plaats waar het product wordt toegepast (industrieel, commercieel of 
residentieel) of naar de persoon die de eventuele aanpassing uitvoert of laat uitvoeren. 
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De Machinerichtlijn (89/392/EEG) werd in Belgisch recht omgezet door het KB van 31 maart 1995 
betreffende de erkenning van de instanties die aangemeld worden bij de Europese Commissie voor 
de toepassing van bepaalde procedures in het kader van de fabricatie van machines, drukvaten van 
eenvoudige vorm en persoonlijke beschermingsmiddelen, het KB van 5 mei 1995 tot uitvoering van de 
richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten betreffende machines en de lijst van Belgische normen die de 
geharmoniseerde Europese normen omzetten in het kader van de Machinerichtlijn. 

Bij de omzetting in Belgisch recht werd bovendien rekening gehouden met de aanpassingen die van 
kracht werden via de nieuwe Machinerichtlijn (98/37/EG), waardoor de richtlijn 89/392/EEG vervangen 
werd. 

0.3.6 De Bouwproductenrichtlijn 

0.3.6.1. Algemeen 

Bouwwerken in de Europese Economische Ruimte (EER) mogen noch de gezondheid van de burgers 
in gevaar brengen, noch het leefmilieu schade toebrengen. Dit principe vertaalt zich in zes 
fundamentele voorschriften, beschreven in de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap 
van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (Bouwproductenrichtlijn 
89/106/EEG), dat wil zeggen 

– mechanische sterkte en stabiliteit; 

– brandveiligheid; 

– hygiëne, gezondheid en bescherming van het leefmilieu; 

– gebruiksveiligheid; 

– geluidhinder; 

– energiebesparing en warmtebehoud. 

De uit de fundamentele voorschriften voortvloeiende eisen opgelegd aan bouwproducten worden 
beschreven in geharmoniseerde productnormen (productnormen met een bijlage Z) of Europese 
technische goedkeuringen (ETA). Als bouwproducten voldoen aan de in deze technische product 
specificaties gestelde eisen en voorzien zijn van de CE-markering, mogen ze vrij verhandeld worden 
in de EER lidstaten. 

De Bouwproductenrichtlijn werd omgezet in Belgische wetgeving door: 

– Wet van 25 maart 1996 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese 
Gemeenschap van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde 
producten (Belgisch Staatsblad van 21 mei 1996). 

– Koninklijk Besluit van 19 augustus 1998 betreffende de voor de bouw bestemde producten 
(Belgisch Staatsblad van 11 september 1998). 

– Ministerieel besluit van 20 oktober 2000 aangaande de erkenning van instellingen voor de 
conformiteitsattestering voor de CE-markering van de voor de bouw bestemde producten 
(Belgisch staatsblad van 16 januari 2001). 

0.3.6.2. Europese technische specificaties 

Verschillende Europese technische specificaties zijn opgesteld in opdracht van de Europese 
Gemeenschap om te dienen als basis voor de CE-markering geldend voor de producten waarop de 
specificaties in kwestie van toepassing zijn. De door de Europese Commissie aan CEN of EOTA 
verleende mandaten beschrijven met name de systemen van verklaring van overeenstemming 
waaraan de producten moeten worden onderworpen. De systemen van verklaring van 
overeenstemming leggen de taken van de fabrikant en de derde partij(-en) vast. 

Om een beter inzicht te krijgen in de structuur van de conformiteitsverklaring in verband met CE- 
markering verwijzen we naar: 
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– de Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG);  

– de begeleidende documenten, de "Guidance Papers", uitgegeven door de Europese 
Commissie; 

– de norm NBN EN 13241-1 wat betreft de specifieke toepassing voor industriële, 
commerciële en residentiële poorten. 

De verschillende fasen van de attestering en de inhoud ervan worden beschreven in de specifieke 
geharmoniseerde specificaties ("productnormen" of ETA) van elk producttype dat in de handel wordt 
gebracht. De geharmoniseerde normen (hEN) of de Europese technische goedkeuringen (ETA) zijn 
allebei "geharmoniseerde specificaties" in overeenstemming met de Bouwproductenrichtlijn. 

0.3.6.3. Verklaring van overeenstemming 

De verklaring van overeenstemming, dat wil zeggen het documenteren van de overeenstemming, met 
de Europese technische specificaties is gebaseerd op de controle van de productie in de fabriek, 
fabrieksproductiecontrole (Factory Production Control – FPC) en het initieel type-onderzoek (Initial 
Type Testing - ITT). FPC is een intern kwaliteitssysteem dat voornamelijk is gericht op de controle van 
de productconformiteit met gedocumenteerde procedures. 

Voor sommige productgroepen moet de attestering van verklaring van overeenstemming van de 
fabrikant worden bevestigd door een onafhankelijke instelling, aangemeld door de nationale 
overheden ten opzichte van de EER lidstaten en de Europese Commissie. 

De Bouwproductenrichtlijn (CPD) voorziet 6 systemen van attestering van verklaring van 
overeenstemming (Attestation of Conformity – AoC; 1+, 1, 2+, 2, 3 of 4), met voor elk systeem 
verschillende taken voor de fabrikant en, waar van toepassing, voor de aangemelde instelling(-en). De 
door de Europese Commissie aan CEN (voor Europese normen) of EOTA (voor Europese technische 
goedkeuringen - ETA) verleende mandaten beschrijven de systemen van attestering van verklaring 
van overeenstemming waaraan de producten in kwestie moeten worden onderworpen. 

In Tabel 2 worden de bestaande systemen van attestering van verklaring van overeenstemming 
weergegeven. 

Voor producten conform NBN EN 13241-1, NBN EN 14351-1 of prEN 14351-2, is systeem 3 van 
toepassing. 

Voor producten conform prEN 16034, is systeem 1 van toepassing. 

Voor producten conform NBN EN 13659 of NBN EN 13561, is systeem 4 van toepassing. 

Voor producten conform NBN EN 13120, is geen CE-markering volgens de bouwproductenrichtlijn 
mogelijk. 
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Tabel 2: Attesteringssystemen in het kader van de Bouwproductenrichtlijn 

Taken onder de 
verantwoordelijkheid van de 

fabrikant 

Taken onder de verantwoordelijkheid van een 
aangemelde instelling Systeem van 

attestering 
Productiecontrole in 

de fabriek 
Initieel type-
onderzoek 

Initieel type-
onderzoek 

Initiële 
inspectie 

Doorlopende 
inspectie 

Audit 
testen 

1+ Ja Nee Ja4 Ja Ja Ja4 

1 Ja Nee Ja4 Ja Ja Nee 

2+ Ja Ja5 Nee Ja Ja Nee 

2 Ja Ja5 Nee Ja Nee Nee 

3 Ja Nee Ja5 Nee Nee Nee 

4 Ja Ja5 Nee Nee Nee Nee 

0.4. Verantwoordelijkheden 

0.4.1 Door een fabrikant in de handel gebrachte manueel bediende poorten 
Een fabrikant van poorten zal de CE-markering aanbrengen op de geleverde poorten, nadat hij 
overeenstemming attesteerde met: 

– de norm NBN EN 13241-1; 

– de Bouwproductenrichtlijn. 

Voordat hij de CE-markering aanbracht, moet hij de nodige attesteringstaken hebben verricht en een 
EG-conformiteitsverklaring hebben opgesteld en ondertekend. Deze verklaring moet niet (maar mag) 
bij het geleverde product worden gevoegd. 

De fabrikant neemt alle elementen die hij gebruikt bij het aantonen van overeenstemming met 
bovenstaande richtlijn op in de bij de poort behorende technische documentatie.  

De installateur heeft geen plichten met betrekking tot de CE-markering. 

0.4.2 Door een fabrikant niet in de handel gebrachte manueel bediende 
 poorten 

Indien een manueel bediende poort niet in de handel wordt gebracht (in de bouwwerken wordt 
geplaatst door de fabrikant), vormt de CE-markering volgens de Bouwproductenrichtlijn geen 
verplichting. De norm NBN EN 13241-1 blijft echter de gepaste normatieve referentie om de 
eigenschappen van de poort te declareren. Het is de fabrikant dan niet toegelaten de producten in de 
handel te brengen; om die reden strekt het ter aanbeveling te voldoen aan alle eisen opgenomen in 
0.4.1. 

                                                      
4 Monstername door een aangemelde instelling 
5 Montername door de fabrikant 
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0.4.3 Door een fabrikant in de handel gebrachte aangedreven poorten 
Een fabrikant van poorten zal de CE-markering aanbrengen op de geleverde poorten, nadat hij 
overeenstemming attesteerde met: 

– de norm NBN EN 13241-1; 

– de Bouwproductenrichtlijn; 

– de Machinerichtlijn; 

– de Laagspanningsrichtlijn; 

– de Richtlijn elektromagnetische compatibilteit. 

Voordat hij de CE-markering aanbracht, moet hij de nodige attesteringstaken hebben verricht en een 
EG-conformiteitsverklaring hebben opgesteld en ondertekend. Deze verklaring moet niet (maar mag) 
bij het geleverde product worden gevoegd. 

De fabrikant neemt alle elementen die hij gebruikt bij het aantonen van overeenstemming met 
bovenstaande richtlijnen op in de bij de poort behorende technische documentatie. De 
gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de technische documentatie. 

Voor zover de installateur de poort op geen enkele wijze wijzigde en de gebruiksaanwijzingen strikt 
opvolgde, heeft deze geen plichten met betrekking tot de CE-markering. 

0.4.4 Door een fabrikant niet in de handel gebrachte aangedreven poorten 
Indien een aangedreven poort niet in de handel wordt gebracht (in de bouwwerken wordt geplaatst 
door de fabrikant), vormt de CE-markering volgens de Bouwproductenrichtlijn geen verplichting. De 
overige eisen opgenomen in 0.4.3 zijn echter wel van toepassing. 

De norm NBN EN 13241-1 blijft de gepaste normatieve referentie om de eigenschappen van de poort 
te declareren. Het is de fabrikant dan niet toegelaten de producten in de handel te brengen; om die 
reden strekt het ter aanbeveling te voldoen aan alle eisen opgenomen in 0.4.3. 

0.4.5 Door een installateur samengestelde of aangepaste aangedreven 
 bediende poorten 

Wanneer een installateur de poort wijzigde en/of de gebruiksaanwijzingen niet volledig opvolgde en/of 
zelf een poort samenstelde op basis van producten geleverd door verscheidene leveranciers en/of van 
een bestaande manuele bediende poort, door toevoeging van een aandrijving, een aangedreven 
bediende poort vervaardigt, dan moet de installateur de CE-markering aanbrengen op de geleverde 
poorten, nadat hij overeenstemming attesteerde met: 

– de Machinerichtlijn; 

– de Laagspanningsrichtlijn; 

– de Richtlijn Elektromagnetische compatibilteit. 

Voordat hij de CE-markering aanbracht, moet hij de nodige attesteringstaken hebben verricht en een 
EG-conformiteitsverklaring hebben opgesteld en ondertekend. Deze verklaring moet niet (maar mag) 
bij het geleverde product worden gevoegd. 

De installateur neemt alle elementen die hij gebruikt bij het aantonen van overeenstemming met 
bovenstaande richtlijnen op in de bij de poort behorende technische documentatie. De 
gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de technische documentatie. 
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1. Classificatie 

1.1. Volgens gebruik 

De poorttypes worden gedefinieerd in NBN EN 12433-1. Het poorttype wordt ingedeeld in: 

– industriële poort of industriële deur, 

– commerciële poort of bedrijfspoort of commerciële deur of bedrijfsdeur, 

– residentiële poort of residentiële deur of garagepoort of garagedeur. 

De eerste twee zijn doorgaans onderhevig aan regelgeving met betrekking tot werkomstandigheden 
(ARAB en de wet en codex over het welzijn op het werk). 

De laatste kan ingedeeld worden in poorten voor gebruik door één gezin (eengezinswoningen) en 
deze voor gebruik door een collectief van meerdere gezinnen (gebouwencomplex, 
appartementsgebouwen). 

1.2. Volgens poorttype 

De poorttypes worden gedefinieerd in NBN EN 12433-1. Het poorttype wordt ingedeeld in: 

– draaiende poorten, 

– vouwende poorten, 

– verticaal schuivende poorten, 

– horizontaal schuivende poorten of hekken, 

– sectionaal poorten, 

– kantelpoorten, 

– rolluiken en –hekken, 

– flexibele poorten. 

1.3. Volgens bediening 

De bedieningswijze wordt ingedeeld in: 

– manueel bediend, 

– aangedreven. 

De aandrijving kan elektrisch, hydraulisch of pneumatisch zijn. Een aangedreven poort kan 
automatisch en/of niet-automatisch bediend worden. 

1.4. Volgens samenstelling van het deurblad 

De samenstelling van het deurblad wordt ingedeeld in: 

– metaal, 

– hout, 

– kunststof. 

Het deurblad wordt al dan niet beglaasd en/of geïsoleerd. 
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1.5. Volgens blootstelling 

De blootstelling wordt ingedeeld in: 

– intern, 

– extern, 

– aan één zijde blootgesteld aan de buitenomgeving. 

1.6. Volgens de aard van de omgeving waaraan de poort 
 toegang verleend 

De aard van de omgeving waaraan de poort toegang verleend wordt ingedeeld in: 

– toegang verlenend aan een publieke omgeving; 

– toegang verlenend aan een privé-omgeving. 

1.7. Volgens bijzondere prestatiekenmerken die de poort 
 vertoont 

De bijzondere prestatiekenmerken die de poort vertoont kunnen zijn: 

– dragend, dat wil zeggen poorten die een bijdrage leveren aan de stabiliteit van het bouwwerk 
(deze worden niet in deze STS behandeld); 

– poorten met prestaties met betrekking tot brandwerendheid, -gedrag of rookwerendheid; 

– waterdichtheid; 

– inbraak vertragend vermogen; 

– kogelwerend vermogen; 

– luchtgeluidsisolatie; 

– thermisch isolerend; 

– luchtdoorlatendheid; 

– ventilatievermogen; 

– hygiëne; 

– andere. 

Poorten kunnen gelijktijdig verscheidene bijzondere prestatiekenmerken vertonen. 

1.8. Volgens leveringwijze 

De leveringswijze wordt ingedeeld in: 

– als één geheel door één leverancier; 

– bestaande uit diverse componenten, door verschillende leveranciers. 



21

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

 

 

2. Meetcode 
Stuk, volgens de classificatie (aard, beweging, bijzondere prestaties, nominale afmetingen, vorm en 
uitzicht). 

2.1. Eenheidsprijs 

De eenheidsprijs betreft het geheel van de te leveren onderdelen die de deur vormen; dit kan 
volgende elementen omvatten: 

– poortvleugel(-s) (deurvleugels), bestaande uit lamellen, segmenten, schermen of platen; 

– deurblad toebehoren (bij voorbeeld beglazing, ventilatievoorzieningen); 

– beslag (hang- en sluitwerk); 

– ophangings- en geleidingselementen; 

– dichtingselementen; 

– poortkozijn(-en); 

– aandrijving; 

– besturingssystemen; 

– bedieningsmechanismen; 

– veiligheidsvoorzieningen; 

– bevestigingsmiddelen met de ruwbouw; 

– eventuele zij- en/of bovenpanelen; 

– behandeling of de eventuele bescherming nodig om aan de samenstellende delen, op een 
blijvende manier, de nodige weerstand te geven tegen aantastingen of corrosie; 

– afwerking en/of de bekledingen; 

– plaatsing van de poort. 

2.2. Besteksbepalingen 

Het bijzonder bestek bepaalt het volgende: 

– type van poortopening (met of zonder aanslag), de dagafmetingen van de poortopening en 
de dikte van de afgewerkte muren; 

– type poort in overeenstemming met STS 53.2; 

– specificaties van de bevestigingswijze en afdichting poortkader-metselwerk; 

– aard van het materiaal waaruit de poort en de onderdelen vervaardigd wordt (hout, metaal, 
kunststof, enz…); 

– behandeling of de eventuele bescherming om de duurzaamheid en de weerstand tegen 
bepaalde aantastingen (nader te omschrijven) te verzekeren; 

– afwerking (verf, vernis, oppervlaktebehandeling) en esthetische kenmerken; 

– aard en aantal deurblad toebehoren (bij voorbeeld beglazing, ventilatievoorzieningen); 

– type beslag (hang- en sluitwerk); 

– type ophangings- en geleidingselementen; 

– type dichtingselementen; 
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– type poortkozijn(-en); 

– type aandrijving; 

– type besturingssystemen; 

– type bedieningsmechanismen; 

– eventuele zij- en/of bovenpanelen; 

– behandeling of de eventuele bescherming nodig om aan de samenstellende delen, op een 
blijvende manier, de nodige weerstand te geven tegen aantastingen of corrosie; 

– afwerking en/of de bekledingen; 

– prestatiekenmerken (thermische isolatie, geluidsisolatie, brandweerstand, inbraak 
vertragend vermogen, enz…), tenzij de prestatie door regelgeving volledig werd bepaald. 
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3. Voorschriften voor vorm, afmetingen en uitzicht 

3.1. Algemeen 

De verschillende onderdelen van een poort (poortvleugel(-s), deurblad toebehoren, beslag, 
ophangings- en geleidingselementen, zij- en/of bovenpanelen, afwerkingen en bekledingen) kunnen 
uit verschillende materialen bestaan en al dan niet van een afwerking worden voorzien, in 
overeenstemming met de intrinsieke duurzaamheid van het materiaal. 

De zichtkanten van de onderdelen worden bij diffuus, niet-strijkend daglicht met het blote oog 
beoordeeld, loodrecht op het oppervlak gezien, op een afstand van 3 meter. Afwijkingen moeten 
binnen één minuut als storend kunnen worden waargenomen. 

De onderdelen kunnen worden voorzien van een afwerkingslaag of niet, in overeenstemming met de 
intrinsieke duurzaamheid van het materiaal. Indien het materiaal wordt voorzien van een 
afwerkingslaag dan moet die gelijkmatig van kleur en glansgraad zijn, goed dekkend en bij de 
beoordeling van een partij mogen geen storende kleurverschillen waarneembaar zijn. Voor deze 
evaluatie van de kleur en glansgraad gelden voormelde voorschriften doch met een 
beoordelingsafstand van 5 meter. 

Verschillende onderdelen, die door het productieproces niet als één partij kunnen worden afgewerkt 
(door verschillen in materiaal, verschillen in oppervlaktestructuur, afmetingen van de werkstukken, …) 
worden enkel beoordeeld ten opzichte van de kleurspecificaties: de verschillende partijen moeten elk 
binnen de kleurspecificaties begrepen zijn. 

Indien de ondergrond bestaat uit verzinkte staalproducten afgewerkt met poedercoating en volgende 
eigenschappen moeten worden bepaald: 

– de textuur van de afwerkingslaag, 

– de kleur van de afwerkingslaag, 

– de glansgraad van de afwerkingslaag, 

– de hechting van de afwerkingslaag, 

– de schuurvastheid van de afwerkingslaag, 

– de weerstand tegen mortelaantasting van de afwerkingslaag, 

– de weerstand tegen klimaatsinvloeden van de afwerkingslaag, 

– de weerstand tegen vochtigheid van de afwerkingslaag, 

– de weerstand tegen SO2 van de afwerkingslaag, 

– de permeabiliteit van de afwerkingslaag, of 

– de weerstand tegen zoutnevel van de afwerkingslaag 

dan zal dit gebeuren volgens NBN EN 13438. 

Indien de hechting van de afwerkingslaag (verf, vernis of filmage) wordt bepaald, zal dit gebeuren 
volgens NBN EN ISO 2409. Deze methode is niet geschikt noch voor getextureerde coatings noch 
voor coatings met een dikte groter dan 250 µm. 

Indien de schuurvastheid van de afwerkingslaag (verf, vernis of filmage) wordt bepaald, zal dit 
gebeuren volgens NBN EN 13523-16 of NBN EN ISO 7784-1, -2 of -3. 

Indien de schuurvastheid van de anodisch aangebrachte afwerkingslaag wordt bepaald, zal dit 
gebeuren volgens NBN EN 12373-9 of NBN EN 12373-10. 

Indien de krasvastheid van de afwerkingslaag (verf, vernis of filmage) wordt bepaald, zal dit gebeuren 
volgens NBN EN 13523-12 of NBN EN ISO 1518. 
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Indien de hechtsterkte van de afwerkingslaag (verf, vernis of filmage) op een vervormende 
ondergrond wordt bepaald, zal dit gebeuren volgens NBN EN ISO 1519. 

Indien de weerstand tegen mortelaantasting van de afwerkingslaag (verf, vernis of filmage) wordt 
bepaald, zal dit gebeuren volgens NBN EN 13438. 

3.2. Metalen 

Afhankelijk van de ondergrond van de onderdelen, de blootstelling van de onderdelen en de fase van 
het verwerkingsproces waarin de afwerkingen worden aangebracht, zijn verschillende 
afwerkingsprincipes mogelijk, elk met hun eigen voorschriften:  

Tabel 3: Gangbare organische coatings voor toepassing op metaal 
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Metallische afwerking 

Blank onbehandeld  7   

Geanodiseerd  8   

Vertind     

Warmverzinkt (Hot-dip zinc coated steel) Z    

Warmverzinkt, 5 % aluminium ZA    

Warmverzinkt, 55 % aluminium AZ    

Warmgealuminiseerd A    

Zink-gefosfateerd     

Zink-gechromateerd     

Multilayer coating (zie EN 508-2, bijlage B) ML    

                                                      
6 Deze afkortingen zijn in overeenstemming met ISO 1043-1. 
7 af te raden; enkel voor esthetische redenen waarbij duurzaamheid ondergeschikt is 
8 het strekt tot aanbeveling de anodisatie enkel toe te passen voor aluminiumlegeringen waarvan het 
gehalte aan aluminium minstens 99,7% is. Indien hoge eisen gesteld worden aan het uitzicht strekt 
het tot aanbeveling de anodisatie enkel toe te passen voor aluminiumlegeringen waarvan het gehalte 
aan aluminium minstens 99,9% is. Anodisatie wordt afgeraden wanneer het kopergehalte van de 
legering groter is dan 3%. 
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Vloeibare verf 

Acrylverf AY    

Silicone-gemodificeerde acrylverf AY-SI    

Epoxyverf EP    

Polyesterverf SP    

Silicone-gemodificeerde polyesterverf SP-SI    

Polyamide-gemodificeerde polyesterverf SP-PA    

Hoge duurzaamheid polyester HDP    

Polyvinylidenefluoride verf PVDF 9   

Polyurethane paint coating PUR    

Polyamide-modified polyurethane paint coating PUR-PA    

Polyvinylchloride (plastisol) coating10 PVC(P)    

Alkydeverf AK    

Poedercoating 

Epoxyverf EP (PO) 11   

Polyesterverf SP (PO) 12   

Filmage 

Polyvinylchloride (plastisol) filmage PVC(F)    

Polyvinylfluoride filmage PVF(F)    

Polyethylene filmage PE(F)    

Polyethylene terephthalate filmage PET(F)    

Polypropylene filmage PP(F)    

In elk zichtvlak zijn kleine onvolkomenheden mogelijk. Toch geldt voor alle metalen en bijhorende 
afwerkingsystemen dat in het direct zichtvlak vrij moet zijn van storende effecten zoals schuurstrepen, 
ruwheid, rimpels, uitzakkingen, overmatige sinaasappelhuid, insluitingen, kraters, stof, blaasjes, matte 
vlekken, krasjes en dergelijke. 

Sommige procedés zijn op zich beschouwd geen afwerkingsysteem maar worden wel als zodanig 
beschouwd, bijvoorbeeld wegens een specifieke gezochte oppervlaktetextuur (zoals bijvoorbeeld 
onbehandeld aluminium, galvanisatie op staal); bij toepassing van dergelijke procedés als 
afwerkingsysteem moet een grotere tolerantie ten opzichte van onvolkomenheden aangehouden 
worden dan deze die van toepassing zijn op geëigende afwerkingsystemen. 

Voor de voorschriften betreffende precisie-geëxtrudeerde, thermisch onderbroken aluminium 
onderdelen van poorten, zijn de materiaalvoorschriften opgenomen in STS 52.2 toepasselijk. 

                                                      
9 mits gebruik van aangepaste primers 
10 enkel indien toegepast in continu-aanbrenging (coilcoating) 
11 voor binnentoepassingen 
12 een primerlaag bestaande uit epoxyverf kan aangewend worden 
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3.3. Hout 

Afhankelijk van de ondergrond van de onderdelen, de blootstelling van de onderdelen en de fase van 
het verwerkingsproces waarin de afwerkingen worden aangebracht, zijn verschillende 
afwerkings/beschermingsprincipes mogelijk, elk met hun eigen voorschriften: 

– onbehandeld, 

– natlak, 

– lazuur, 

– beits, 

– vernis. 

Voor de voorschriften betreffende houten onderdelen van poorten, zijn de materiaal-, afwerkings- en 
beschermingsvoorschriften opgenomen in STS 52.1 toepasselijk. 

3.4. Pvc 

Afhankelijk van de ondergrond van de onderdelen, de blootstelling van de onderdelen en de fase van 
het verwerkingsproces waarin de afwerkingen worden aangebracht, zijn verschillende 
afwerkingsprincipes mogelijk, elk met hun eigen voorschriften: 

– gekleurd in de massa (wit volgens NBN EN 12608); 

– gekleurd in de massa (andere kleur dat wit volgens NBN EN 12608); 

– lakken; 

– folieverkleving; 

– coextrusie. 

Transparant pvc wordt behandeld in 3.6: Transparant pvc, polycarbonaat en polymethylmethacrylaat. 

Voor de voorschriften betreffende pvc-onderdelen van poorten, zijn de materiaalvoorschriften 
opgenomen in STS 52.3 toepasselijk, met uitzondering van transparant pvc-onderdelen. 

3.5. Glas 

Onderdelen van het poortgeheel (poortvleugel(-s) en/of delen ervan, zij- en/of bovenpanelen, 
afwerkingen en bekledingen) kunnen worden uitgevoerd in glas. 

Voor de voorschriften betreffende glazen onderdelen van poorten, zijn de materiaalvoorschriften 
opgenomen in NBN S 23-002 toepasselijk. 

3.6. Transparant pvc, polycarbonaat en polymethylmethacrylaat 

Onderdelen van het poortgeheel (poortvleugel(-s) en/of delen ervan, zij- en/of bovenpanelen, 
afwerkingen en bekledingen) kunnen worden uitgevoerd in transparant pvc, polycarbonaat of 
polymethylmethacrylaat. 

Transparant pvc-onderdelen worden voorgeschreven in overeenstemming met NBN EN 1013-3. 

Polycarbonaat-onderdelen worden voorgeschreven in overeenstemming met NBN EN 1013-4. 

Acrylaat-onderdelen worden voorgeschreven in overeenstemming met NBN EN 1013-5. 

Indien de mechanische, thermische en overige eigenschappen worden bepaald, zal dit gebeuren 
volgens NBN EN 10350-1 (of, voor pvc: ISO 2898-2, voor polycarbonaat: ISO/FDIS 7391-2, voor 
polymethylmethacrylaat: ISO 8257-2). 

Indien de lichtdoorlatendheid, de impactweerstand, de verandering van de mechanische 
eigenschappen onder invloed van veroudering, de dimensionele toleranties of de verandering van 
geelheidsindex wordt bepaald, zal dit gebeuren volgens NBN EN ISO 1013-1. 
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4. Prestatievoorschriften 

4.1. Algemeen 

4.1.1 Opvatting van de prestatievoorschriften 
De functie van een industriële, commerciële en residentiële poort is, in open toestand, een vrije 
doorgang te maken in een afsluiting en, in gesloten toestand, geheel of gedeeltelijk de functie van de 
wand, gevel of afsluiting over te nemen, waarin ze geplaatst wordt. 

De te verwachten prestaties zijn afhankelijk van de toepassing: 

– de geografische en klimatologische omstandigheden waarin de poort moet functioneren; 

– het type van gebouw waarin of waarrond de poort geplaatst wordt (openbare of privé- 
omgeving, industriële of commerciële omgeving, residentiële gebouwen); 

– de vertrouwdheid van de gebruiker met de bediening van de poort; 

– de aard van de af te scheiden ruimten (woning, appartement, winkel, productieplaats, bank, 
sportterrein, enz.) en de eventuele hoogteverschillen tussen weerszijden van de poort 
(bijvoorbeeld loskade, laaddok, …); 

– de aard van de beweging van de poort. 

De poorten moeten zo gebouwd zijn, dat ze bij een normaal gebruik geen noemenswaardige 
beschadigingen ondergaan, die het uitzicht, de goede werking (functionaliteit) en veiligheid van de 
gebruikers van de poort kunnen schaden. 

Voor elk van de hieronder opgesomde prestatievoorschriften worden de volgende aspecten 
behandeld: 

– toepassingsgebied; 

– gestelde eis(-en); 

– verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en); 

– evaluatiemethode(-s); 

– prestatie-uitdrukking; 

– prestatie-eis(-en); 

– type-oplossing(-en), voor zover beschikbaar; 

– afwijkingen, voor zover van toepassing. 

De prestatievoorschriften voor industriële, commerciële en residentiële poorten werden als volgt 
ingedeeld: 

– hoofdstuk 4.2: Mechanische aspecten. Manueel bediende poorten vallen niet onder de 
Laagspanningsrichtlijn, de Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit en de Machinerichtlijn. 
Nochtans moeten ze voldoen aan de eisen met betrekking tot mechanische aspecten. Deze 
eisen kunnen immers beschouwd worden als de regels der kunst en goed vakmanschap. Ze 
zijn dan ook van toepassing, zelfs indien niet specifiek vermeldt in de bijzondere bestekken. 
Aangedreven poorten moeten voldoen aan de eisen met betrekking tot mechanische 
aspecten van de Machinerichtlijn. 

– hoofdstuk 4.3: Eisen met betrekking tot aangedreven poorten. Aangedreven poorten vallen 
onder de Laagspanningsrichtlijn, de Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit en de 
Machinerichtlijn. Aangedreven poorten die gebruik maken van afstandbediening vallen 
bovendien onder de Radioapparatuur en Telecommunicatie-eindapparatuur Richtlijn. In 
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tegenstelling met de Bouwproductenrichtlijn (zie verder) vallen deze eisen rechtstreeks 
onder Belgische regelgeving. 

– hoofdstuk 4.4: Alternatieve eisen voor niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal 
bewegende, residentiële garagepoorten, bestemd voor gebouwen voor één huishouden. 
Deze poorten moeten niet aan de zelfde eisen voldoen als die gesteld worden voor andere 
aangedreven poorten. 

– hoofdstuk 4.5: Bouwkundige eisen. Zowel manueel als aangedreven bediende poorten 
vallen onder de Bouwproductenrichtlijn. Vermits deze richtlijn rekening houdt met alle eisen 
die in ten minste één EU lidstaat gesteld worden, vallen niet al deze kenmerken 
noodzakelijkerwijze onder Belgische regelgeving. In de gevallen waarbij kenmerken niet 
onder Belgische regelgeving vallen moeten de eisen beschouwd worden als eisen waaraan 
slechts gevolg gegeven moet worden voor poorten die bijzondere eigenschappen moeten 
vertonen (bij voorbeeld water- en luchtdichtheid, brandweerstand, enz.). Ze zijn dan ook 
slechts geldig wanneer de bijzondere bestekken er specifiek naar verwijzen. 

– automatische poorten zullen bovendien in overeenstemming zijn met NBN EN 12978. 

De bouwheer vermeldt in het bijzonder bestek de prestatieniveaus die de poorten moeten vertonen. 
Dit is strikt genomen niet nodig, indien deze prestaties overeenstemmen met de niveaus die bepaald 
werden in de Belgische regelgeving of overeenstemmen met de in deze STS vastgelegde niveaus. 

In bijlage 1 bevindt zich een tabel met de reglementaire en aanbevolen prestaties, in functie van de 
toepassing. 

4.1.2 Minimum veiligheidsniveau voor aangedreven poorten 
Het gebruik en de plaats waar de poort zich bevindt en het type schakelaar kunnen het risiconiveau 
veroorzaakt door aangedreven poorten vergroten. 

Factoren die het risiconiveau kunnen vergroten doen zich voor wanneer: 

– de bedoelde gebruiker publiek is, ouderlingen, zieken of kinderen zijn; 

– er geen mogelijkheid is de gebruikers in te lichten, op te leiden of te bewaken; 

– toegang niet beperkt is tot personen die als enige de poort mogen bedienen (bevoegde 
personen); 

– een groot aantal personen in contact kan komen met de poort; 

– de graad van automatisatie hoog is; 

– de deur rechtstreeks in een publieke ruimte opent. 

Vice versa, niet-automatisch bediende, residentiële garagepoorten, gebruikt door slechts één 
huishouden en welke niet rechtstreeks toegang verlenen aan publieke ruimten worden beschouwd als 
poorten waarvoor een verminderd risico heerst. 

Het beschermingsniveau ter plaatse van de hoofdsluitkant van een aangedreven bediende poort zal in 
functie zijn van het hiervoor beschreven te verwachten risiconiveau. 

Deze minimum niveaus kunnen verhoogd worden door het toevoegen van bijkomende 
veiligheidsvoorzieningen om aan de regelgeving te voldoen of naar aanleiding van de risico-analyse 
voor een bepaalde bouwplaats. 

De niveaus zijn gebaseerd op de volgende drie gebruikstypen: 

– type 1: Een beperkte groep personen zijn opgeleid om de poort te bedienen en de deur 
bevindt zich niet in een publieke ruimte; 

– type 2: Een beperkte groep personen zijn opgeleid om de poort te bedienen en de deur 
bevindt zich in een publieke ruimte; 

– type 3: Iedere persoon kan de poort bedienen en de poort komt in contact met het publiek. 

In het kader van deze STS worden personen beschouwd als zijnde opgeleid, wanneer de werkgever, 
de opzichter van de ruimte of de eigenaar ervan hen toelating heeft verschaft om de poort te bedienen 
en hen heeft geadviseerd met betrekking tot het gebruik van de poort. Een groep personen wordt als 
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beperkt beschouwd wanneer de groep bestaat uit geïdentificeerde werknemers, geïdentificeerde 
familieleden of geïdentificeerde personen die woonachtig zijn in een appartementsgebouw. 

De minimum beschermingsniveaus van de hoofdsluitkant met betrekking tot de wijze waarop de poort 
bediend wordt en tot het gebruikerstype, worden gegeven in Tabel 4, waarbij het volgende geldt: 

A Dodemansdrukknop bediening; 

B Dodemanssleutelschakelaar bediening of gelijkwaardig; 

C Beperking van krachten in overeenstemming met de prestatie-eisen in 4.3.3: Veiligheid
van de werkingskrachten (in overeenstemming met NBN EN 12453 bijlage A), ofwel 
door krachtbegrenzingsvoorzieningen volgens NBN EN 12453 § 5.1.1.5 of door 
beschermingsvoorzieningen volgens NBN EN 12453 § 5.1.1.6; 

D Een detectiemiddel van de aanwezigheid van een persoon of een obstakel dat zich op 
de vloer bevindt aan één zijde van de deur. Wanneer twee beschermingssystemen 
gecombineerd worden, bij voorbeeld C en D, dan zal het D-middel EN 12453 niet 
noodzakelijkerwijze vervullen; in dit geval zullen periodieke controles van het D-middel, 
met tussenperiodes die niet groter dan 6 maanden zullen zijn, voorzien worden in de 
onderhoudsinstructies van de poort; 

E Een detectiemiddel van aanwezigheid, zodanig ontworpen en geïnstalleerd dat in geen 
geval een persoon kan geraakt worden door het bewegend deurblad. Dergelijk middel 
moet de bepalingen van NBN EN 12453 § 5.1.1.6 vervullen. 

Tabel 4: Minimum veiligheidsniveau ter plaatse van de hoofdsluitkant 

Gebruikstypen 

Opgeleide gebruikers 

niet publiek publiek 

Niet-opgeleide 
gebruikers Type schakelaar 

Type 1 Type 2 Type 3 

Dodemansbesturing A B Niet mogelijk 

Impulsschakelaar in 
het zicht van de 
poort 

C of E C of E C en D, of E 

Impulsschakelaar 
niet in het zicht van 
de poort 

C of E C en D, of E C en D, of E 

Automatische sturing C en D, of E C en D, of E C en D, of E 

Opmerking 1 In gevallen waar contact met het bewegende deurblad geen enkel risico op verwonding 
of schade veroorzaakt, is een D-middel mogelijk niet nodig. 

Opmerking 2 D-type middelen, bedoeld om voertuigen in de weg naar de poort toe te detecteren, 
zouden op een hoogte boven het afgewerkte vloerniveau gehangen moeten worden zodat het voertuig 
in de verschillende voorkomende posities wordt gedetecteerd. 

Opmerking 3 In gevallen waar de wet en codex over het welzijn op het werk van toepassing is, dienen 
poorten en deuren te zijn voorzien van gemakkelijk herkenbare en bereikbare noodstopvoorzieningen, 
zie 4.3.1.3: Noodstop en stopafstand. 
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4.2. Mechanische aspecten 

4.2.1 Onbeheerste bewegingen  

4.2.1.1. Verticaal bewegende poorten (veilig openen) 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden die verticaal bewegen. 

Gestelde eis(-en) 

Verticaal bewegende deurbladen zullen ontworpen worden opdat, onder normale 
gebruiksomstandigheden, de poortbeweging onderbroken kan worden op eender welke plaats. In 
afwezigheid van externe kracht zal de poort niet neerwaarts bewegen op een onbeheerste wijze. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Bouwproductenrichtlijn en in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I 
§ 4.1.2.6). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.2.8. 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

Zie gestelde eis. 

Type-oplossing(-en) 

Voorbeelden13 van aanvaardbare voorzieningen om de beweging van een aangedreven poort te 
onderbreken zijn: 

– een zelfonderhoudende koppeling welke het deurblad stopt en deze in die positie goed vast 
houdt; 

– een operationeel remsysteem dat automatisch functioneert van zodra de beweging stopt in 
eender welke positie. 

Voor poorten in manuele bedieningswijze waar een evenwichtssysteem toegepast wordt, waarbij het 
deurblad zich slechts in evenwicht bevindt in een tussengelegen of in de volledig geopende positie, 
moet de uit-evenwicht toestand in de andere posities, voor zover mogelijk, tot een minimum beperkt 
worden. Iedere uit-evenwicht resultante zal geen statische kracht groter dan 150 N in privé-woningen 
of 260 N in industriële of commerciële omgevingen voortbrengen bij de hoofdsluitkant van de poort, 
wanneer in manuele bedieningswijze. 

Waar onbeheerste beweging van manueel bediende poorten kan voorkomen, ten gevolge van touw 
dat meer dan 300 mm uit trommels of katrollen kan komen, zullen permanent opspanningsmiddelen 
gebruikt worden. Alle onderdelen in combinatie of verbonden met het beveiligingssysteem tegen 
vallen van het poortblad zullen berekend worden op een extra belasting bij het vallen 
(EN 12604:2005). 

                                                      
13 De Machinerichtlijn laat iedere oplossing toe die aan de gestelde eis voldoet. 
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Manueel bediende en aangedreven poorten worden zo ontworpen of worden voorzien van inrichtingen 
om ervoor te zorgen dat hun ophangingselementen zoals touw, ketting, riem of gelijkaardig niet slap 
kunnen worden. 

Afwijkingen 

De bovenstaande eis kan genegeerd worden indien (zie EN 12604): 

– de poort voorzien is van een valbeveiliging welke rechtstreeks werkt op het deurblad en 
voorkomt dat dit valt, en 

– het falende onderdeel niet zichtbaar is tijdens de beweging van de deur, en 

– de statische kracht meer bedraagt dan 200 N in geval van breuk. 

4.2.1.2. Horizontaal bewegende poorten 

Toepassingsgebied 

Alle horizontaal bewegende poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Horizontaal bewegende poorten moeten voorzien zijn van een veiligheidssysteem waardoor 
verhinderd wordt dat zij uit de rails lopen en omvallen. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.3.1), koninklijk besluit van 25 januari 2001 
betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS 7.2.2001), zoals gewijzigd, bijlage III, deel A, 
§ 9, met betrekking tot schuifpoorten en de wet en codex over het welzijn op het werk (BS 18.9.1996). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.2.8, NBN EN 12604 § 5.3.1 (nieuwe versie) en NBN EN 12605 § 5.2.2 en 5.5.2 
(nieuwe versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

Rails (en waar van toepassing ook het deurblad en ieder ander bewegend deel van het deursysteem) 
zullen (zal) ontworpen en gebouwd worden zodat onbedoeld loskomen of ontsporing kan voorkomen 
worden tijdens: 

a) normale werking; 

b) contact met stilstaand voorwerp (NBN EN 12605:2005) (geen bijkomende vervorming mag 
optreden); 

c) falen van een ophaningselement. 

De deurbladbeweging zal beperkt worden door eindbelemmeringen met buffering waar nodig voor het 
absorberen van energie. 

Type-oplossing(-en) 

Elementen van de structuur zoals de vloer, muren, een middenstijl, etc. kunnen gebruikt worden als 
eindbelemmeringen. 
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Afwijkingen 

Geen. 

4.2.2 Onbedoelde bewegingen (ten gevolge van wind) 

Toepassingsgebied 

Alle, aan wind blootgestelde, poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Poorten die verwondingen of schade kunnen veroorzaken indien ze onder de invloed van wind zouden 
bewegen (of vergelijkbare externe krachten) zullen vast gemaakt kunnen worden in hun eindposities. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 3.4.1 en § 4.1.2.6). 

Evaluatiemethode(-s) 

In overeenstemming met NBN EN 13241-1 § 4.2.1, NBN EN 12604 § 5.3.2 (nieuwe versie) en 
NBN EN 12605 § 5.2.3 (nieuwe versie), Zullen poorten van het type waarvan het deurblad zou kunnen 
bewegen onder invloed van de wind (minimum klasse 2 volgens NBN EN 12424 of met de waarde van 
de gedeclareerde windsweerstandsklasse volgens NBN EN 12424) middelen omvatten om dergerlijke 
bewegingen te vermijden. Deze zullen automatisch functioneren in de eindpositie(-s). Wanneer een 
poort in haar eindpositie gehouden wordt door een aandrijving, dan zal men verifiëren dat deze niet 
beweegt wanneer onderworpen aan de uiterste bezwijkbelasting. 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

Aanwezigheid van dergelijk middel. 

Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.2.3 Manuele bediening 

Toepassingsgebied 

Alle manueel bedienbare poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Voorzieningen voor manuele bediening zullen aanwezig zijn. 
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Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Geen. 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.2.2, NBN EN 12604 § 5.4 (nieuwe versie) en NBN EN 12605 § 5.2.5 en 5.5.4 
(nieuwe versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie. 

Prestatie-eis(-en) 

Poorten bedoeld voor manuele bediening zullen voorzien worden van geschikte middelen, zoals 
hendels of touwen aan de binnen- en buitenzijde zodat de poort bewogen kan worden. Het moet 
mogelijk zijn deze middelen te bedienen zonder risico's (bijvoorbeeld op het pletten, opsluiten en 
snijden van de handen). Ze zullen zich dan ook niet in de onmiddellijke omgeving van punten met 
risico op pletten, knippen en intrekken bevinden en ze mogen geen plet- of kniprisico's vormen met 
vaste of beweegbare delen van de omgeving of van de poort, bij voorbeeld met wanden of 
tegensluitkanten. 

Indien een poort slechts van één zijde bediend wordt, moeten slechts aan die zijde deze middelen 
beschikbaar zijn. 

In overeenstemming met NBN EN 13241-1 § 4.2.2, zullen de maximum waarden voor de kracht 
vereist bij manuele bediening van poorten die slechts bedoeld zijn om manueel bediend te worden, 
voor het openen en sluiten van de poort, in overeenstemming zijn met Tabel 5. 

Tabel 5: Maximum uit te oefenen krachten 

 Privé-omgeving Industriële of commerciële 
omgeving 

Poorten, bedoeld voor manuele 
bediening 150 N 260 N (per persoon) 

De verificatie van de kracht vereist bij manuele bediening zal uitgevoerd worden volgens de 
proefmethoden gespecificeerd in EN 12605 § 5.2.5 en 5.5.4. 

Zwengels voorzien als een middel voor manuele bediening zullen tegen terugslag beveiligd worden. 
Ze zullen beschermd worden tegen loskomen en niet bedoelde verwijdering. Ze zullen permanent 
bewaard worden in de onmiddellijke nabijheid van de poort. 

Het activeren van een manueel losmaken, indien voorzien, zal beschermd worden tegen een 
onbeheerste beweging, zelfs in het geval van een falen van het ophangings- of evenwichtssysteem 
van de poort (bij voorbeeld terugvallen van een verticaal bewegende poort). 

Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 
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4.2.4 Mechanische weerstand 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Poorten zullen ontworpen en gemaakt worden zodat bij normaal gebruik, de uitgeoefende krachten, 
stoten en spanningen noch de poort beschadigen, noch haar mechanische prestatie hinderen. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Bouwproductenrichtlijn en in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I 
§ 4.1.2.3). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.2.3, NBN EN 12604 § 5.2.2 en 5.2.3 (nieuwe versie) en NBN EN 12605 § 5.2.1 
en 5.5.1 (nieuwe versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

De poort en haar componenten, inbegrepen de bevestigings- en montage-onderdelen voor 
bevestiging in het gebouw, zullen ontworpen worden zodat, wanneer de poort bediend wordt zoals 
bedoeld door de fabrikant, geen onderdeel van de poort, inbegrepen de bevestigings- en montage-
onderdelen, permanente vervorming zal ondergaan. 

Beschermingsvoorzieningen tegen vallen mogen permanente vervorming vertonen na hun activering. 

De doorbuiging van deurbladen en andere elementen ten gevolge van een gespecificeerde 
differentiële druk (bij voorbeeld winddruk) zal geen permanente vervorming veroorzaken welke het 
functioneren van de poort nadelig beïnvloedt of een risico op ontsporing of gelijkaardig doen ontstaan.  

De verificatie van de sterkte gebeurt door berekening of door onderwerping aan proeven. 

a) Berekeningen 

Wanneer de permanente vervormingen berekend worden voor structurele ontwerpen, 
dan zal de te beschouwen belasting de classificatiebelasting volgens NBN EN 12424 
zijn (zie Tabel 15 in 4.5.4.1: Weerstand tegen windbelasting), vermenigvuldigd met de 
veiligheidscoëfficiënten gespecificeerd in Tabel 6, tenzij een Europese norm bestaat 
voor een bepaalde component welke het toepassen van een lagere veiligheidsfactor 
toelaat. 

Tabel 6: Veiligheidsfactoren voor berekeningsdoeleinden 

Belastingsomstandigheden Veiligheidscoëfficiënten voor 
materialen met vloei 

Veiligheidscoëfficiënten voor 
materialen zonder vloei 

Belasting ten gevolge van 
differentiële druk 1,5 × minimum vloeispanning 2,0 × minimum breukspanning 

Spanning te wijten aan andere 
belasting, bij voorbeeld eigen 
gewicht 

2,0 × minimum vloeispanning 3,5 × minimum breukspanning 
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b) Proeven 

– Geen permanente vervorming. 

Bij het onderwerpen aan proeven voor permanente vervorming, volgens 
NBN EN 12605 § 5.2.1 en 5.5.1 (nieuwe versie), zal visueel gecontroleerd worden dat 
geen permanente vervorming optrad onder een proefbelasting die 1,1 maal groter is 
dan de maximum geanticipeerde belasting tijdens normale werking of de 
gespecificeerde differentiële windbeslastingsdruk. 

– Permanente vervorming aanvaardbaar maar poort blijft op haar plaats. 

Bovendien zal gecontroleerd worden dat de poort op haar plaats blijft onder een 
uiterste bezwijkbelasting gelijk aan 1,25 maal bovenstaande proefbelasting. Onder 
deze uiterste bezwijkbelasting zal permanente vervorming aanvaard worden. 

Poorten zullen dusdanig ontworpen worden dat de elastische vervormingen onder werkingskrachten 
of –momenten welke voorkomen tijdens normaal gebruik de functie en de veiligheid van de poort niet 
nadelig beïnvloeden. Ten gevolge van veiligheidseisen, mag de aandrijvingskracht beperkt worden, 
waardoor voorkomen wordt dat de poort bewogen wordt tijdens winderige omstandigheden. Indien 
werking onder gespecificeerde winderige omstandigheden vereist is, en wanneer de veiligheid 
gebaseerd is op krachtsbeperking, dan zullen bijkomende veiligheidsvoorzieningen toegepast worden. 

Opmerking: Het wordt aanbevolen dat gebruiksaanwijzingen een waarschuwing bevatten dat werking 
onder winderige omstandigheden gevaarlijk kan zijn. 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.2.5 Mechanische duurzaamheid 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

De mechanische prestatie van een deur zal verzekerd zijn, voor zover het voorgeschreven onderhoud 
gerespecteerd wordt, voor een aantal werkingscycli, dat verklaard worden door de fabrikant, in 
overeenstemming met EN12604:2005 § 6. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 4.1.2.5). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.2.4, NBN EN 12604 § 6 (nieuwe versie) en NBN EN 12605 § 5.3 (nieuwe 
versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van het aantal cycli in de technische documentatie die de basis vormt van de EG-
conformiteitsverklaring. 
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Prestatie-eis(-en) 

Mechanische duurzaamheid zal geverifieerd worden in overeenstemming met de proefmethoden 
gespecificeerd in EN 12605 § 5.3. 

Opmerking: De invloeden van degradatie door chemische en/of biologische inwerking op de 
componenten die in het proefmonster voor mechanische duurzaamheidsproeven kunnen opgenomen 
worden, worden niet in acht genomen. , De bedoelde componenten zijn dichtingen, sluitringen, 
afschermingen enzovoorts, die nodig zijn om bepaalde kenmerken te bereiken, zoals 
luchtdoorlaatbaarheid, weerstand tegen waterindringing, gebruiksveiligheid enzovoorts. 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.2.6 Geometrie van glazen componenten 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Als transparante materialen in deuren gebruikt worden, dan zullen deze bij breuk geen gevaar 
opleveren. Deurbladen die hoofdzakelijk bestaan uit transparant materiaal zullen duidelijk zichtbaar 
zijn. 

Transparante elementen in deurbladen zullen dusdanig ontworpen worden zodat ze volledig bevestigd 
blijven onder normale werkingsomstandigheden. 

Voor deuren en poorten waarbij de Wet en codex over het welzijn op het werk (B.S. 18.9.1996) van 
toepassing is, geldt bovendien: 

– Op transparante deuren dient op ooghoogte een markering te worden aangebracht; 

– Klapdeuren en poorten moeten transparant zijn of van transparante kijkvensters zijn 
voorzien. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Bouwproductenrichtlijn en in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I 
§ 4.1.2.3), koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS 
7.2.2001), zoals gewijzigd, bijlage III, deel B, afdeling 1 § 8 en de wet en codex over het welzijn op het 
werk (BS 18.9.1996). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.2.5, NBN EN 12604 § 5.2.4 (nieuwe versie) en NBN EN 12600 of 
NBN EN 12605 § 5.3.1 (nieuwe versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Opname van de beschrijving van de transparante of lichtdoorlatende oppervlakken en proefverslagen 
in de technische documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring, vermelding van 
de klasse in de EG-conformiteitsverklaring en in de CE-markering. 
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Prestatie-eis(-en) 

Wanneer de transparante of lichtdoorlatende oppervlakten van deuren en poorten niet van 
veiligheidsmateriaal zijn vervaardigd en de vrees bestaat dat gebruikers bij het verbrijzelen van een 
van deze oppervlakten gewond kunnen raken, dienen deze oppervlakten tegen indrukken of induwen 
te zijn beschermd. Om scherpe scherven, snijdende kanten of andere gevaarlijke delen te vermijden, 
zal het transparante materiaal voldoen minimaal aan de eisen van klasse 3 volgens NBN EN 12600 
voor de gegeven afmetingen van de oppervlakken. 

Overeenstemming met klasse 3 van NBN EN 12600 kan ook aangetoond worden door gebruik te 
maken van (een) monsters ingebouwd in een representatief deurblad segment, waarin het (de) 
transparante element(-en) vervat zit (zitten), zoals gedefinieerd in 5.3.1 van NBN EN 12605. 

Deurbladen, hoofdzakelijk vervaardigd uit transparant materiaal zonder zichtbare scheidingen of met 
zichtbare scheidingen die 1,5 m of verder uit elkaar verwijderd zijn, zullen gekleurd zijn of zullen in het 
oog lopende merktekens vertonen zodat ze zichtbaar zijn voor personen die er anders zouden tegen 
botsen. Deze merktekens mogen eender welke vorm hebben, voor zover ze een cirkel van 0,1 m 
bedekken en herhaald worden met een tussenafstand van maximum 1,0 m, op een hoogte van 0,8 m 
tot 1,5 m boven het afgewerkte vloerniveau. 

Voor toepassingen in poorten wordt slechts glas aanvaard met een breuktype B (bij breuk blijven de 
fragmenten samen) of C (het glas valt uiteen, waarbij kleine deeltjes ontstaan die in verhouding 
ongevaarlijk zijn) volgens EN 12600 en NBN S23-002. 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.2.7 Bescherming tegen pletten, snijden, knippen en intrekken 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

De mechanische onderdelen zijn zodanig ontworpen dat ze geen aanleiding geven tot pletten, snijden, 
knippen en intrekken van de bediener of personen in de omgeving (zie ook 4.3.2: Bescherming tegen 
pletten, snijden, klemmen en intrekken en 4.3.3: Veiligheid van de werkingskrachten).  

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.1.5). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.2.6, NBN EN 12604 § 5.5 (nieuwe versie) en NBN EN 12453 § 5.1.1 (nieuwe 
versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 
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Prestatie-eis(-en) 

De mechanische onderdelen van een poort zullen dusdanig ontworpen worden zodat, zover als 
mogelijk, het risico voor de bediener ervan en naburige personen, op pletten, snijden, knippen en 
intrekken vermeden is. Dit zal hoofdzakelijk bekomen worden bij het ontwerp, waarbij geschikte vrije 
ruimte (NBN EN 12453 bijlage D) of bescherming voorzien wordt. 

Wanneer dit niet alle risico’s elimineert, zullen geschikte waarschuwingstekens aangebracht worden. 

Deurbladen, beslag en krukken zullen dusdanig ontworpen en vervaardigd worden, zodat personen 
die de poort bedienen niet blootgesteld worden aan enig risico op pletten, snijden, knippen en 
intrekken, tijdens de openings- en sluitingsfase. 

Openingen in de poort, waarvan de grootte vermindert tijdens de beweging van de poort, welke 
toegankelijk zijn tijdens de deurbladbeweging, zullen geëlimineerd of beschermd worden tot op een 
hoogte van 2,5 m boven het afgewerkte vloerniveau of boven een ander permanente toegang. 

Scherpe kanten zullen bij het ontwerp geëlimineerd worden. Uitstekende onderdelen die 
verwondingen kunnen veroorzaken zullen vermeden worden bij het ontwerp van deurbladen. 

Type-oplossing(-en) 

Zie NBN EN 12604, bijlage C en NBN EN 12453 bijlage D. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.2.8 Bescherming tegen vallen van het deurblad 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden die verticaal bewegen. 

Gestelde eis(-en) 

Verticaal bewegende deuren zullen, bij het falen van een enkele component in hun ophanging 
(inbegrepen tandwielkasten) of in hun tegengewicht, beveiligd zijn tegen vallen of tegen onbeheerste 
uit-evenwicht bewegingen. De deur zal niet sluiten wanneer een component faalt. 

Het ontwerp van de poort zal verzekeren dat, indien er zich een falen voordoet, de resulterende 
accidenteel overgedragen lasten geen aanleiding geven tot gevolgschade aan andere elementen. 

Niet-flexibele onderdelen, zoals schachten en hefbomen, moeten niet in beschouwing genomen 
worden als een mogelijke oorzaak van falen van de ophanging, voor zover ze ontworpen en 
gedimensioneerd werden voor de maximale lasten en voorzienbare overlasten. 

Hierbij gelden de volgende eisen: 

a) In het geval van het falen van het poortophangingssysteem, zal de hoofdsluitkant van het 
deurblad niet meer dan 300 mm omlaag bewegen, zelfs niet in het geval van stuiten. 

b) Nadat het deurblad tegengehouden werd door de bescherming tegen vallen, zal het veilig in 
dezelfde positie gehouden worden, gedurende de tijd dat geen verdere actie in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing werd uitgevoerd. Aangedreven bediende 
poorten zullen automatisch tegengehouden worden om verder te bewegen in de 
sluitingsrichting (bijvoorbeeld door krachtsbeperking). Dienaangaande zullen 
gebruiksaanwijzingen de eventuele behoefte aan een bekwaam persoon specifiëren. 

c) De bescherming tegen vallen zal automatisch geactiveerd worden in het geval van een falen 
van de ophanging. 

d) Een bescherming tegen vallen zal ontworpen worden om de volledige dynamische belasting 
van het deurblad op te nemen. Iedere component, die belast wordt door de tussenkomst van 
de bescherming tegen vallen, zal ontworpen worden voor de overeenstemmende 
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dynamische belasting. Bij berekening zal deze situatie als een uitzonderlijke belasting 
aanzien worden. 

e) Deurbladen zullen tevens beschermd worden tegen vallen in het geval van falen van het 
deurophangingssysteem, wanneer van aangedreven naar manuele bediening 
overgeschakeld wordt. 

f) Een bescherming tegen vallen of andere poort componenten mogen delen bevatten die 
vervangen zullen worden wanneer de beschermingsvoorziening in werking trad. Het bestaan 
en de aard van dergelijke delen zullen gespecificeerd worden in de instructies van de 
fabrikant. Wanneer vervangingsonderdelen niet gespecificeerd werden, zal het inschakelen 
van de bescherming tegen vallen geen vervorming veroorzaken die de volgende werking 
aantast.  

g) Indien een werkende rem aangebracht wordt op de aandrijvingsmotor van de poort, dan mag 
deze op zich niet beschouwd worden als de bescherming tegen vallen. 

h) Beschermingen tegen vallen van aangedreven bediende poorten zullen verzekeren dat na in 
werking treden de krachten tussen de aandrijfeenheid en het deurblad automatisch 
onderbroken worden. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.3.2), het koninklijk besluit van 25 januari 2001 
betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS 7.2.2001), zoals gewijzigd, bijlage III, deel A, § 9 
en de wet en codex over het welzijn op het werk (BS 18.9.1996). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.2.8, NBN EN 12604 § 5.3.4 (nieuwe versie) en NBN EN 12605 § 5.4.2 (nieuwe 
versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

Zie gestelde eis. 

Type-oplossing(-en) 

Bescherming tegen vallen kan bereikt worden door het gebruik van de volgende 
beschermmaatregelen tegen vallen, voor zover ze aan de gestelde eisen voldoen: 

– Het deurblad, in evenwicht gehouden door tegengewichten met ophangingselementen zoals 
staaldraadtouw, riemen en kettingen, is uitgerust met bijkomende ophangingselementen die, 
in normaal gebruik niet belast zijn (of belast tot maximum 10 % van de normale belasting) 
welke het deurblad kunnen dragen indien een van de dragende ophangingelementen, die in 
normale omstandigheden belast worden, faalt. 

– Poorten, uitgerust met ophangingssystemen (met of zonder veren) zoals staaldraadtouw, 
riemen en kettingen worden zodanig ontworpen dat, in geval van falen van een 
ophangingselement, het (de) andere ophangingselement(-en) het deurblad kan (kunnen) 
dragen en het in die positie houden. 

– Bij poorten waarvan het deurblad in evenwicht gehouden wordt door veren, is het 
aandrijvingssysteem ontworpen om de resulterende kracht, veroorzaakt door het uit-
evenwicht zijn, te dragen, in het geval van een falen van een veer. 

– Het deurblad wordt aangedreven door twee aandrijvingssystemen en ieder aandrijfsysteem 
is ontworpen om onafhankelijk het gewicht van het deurblad te dragen in geval van falen van 
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het andere aandrijfsysteem. Iedere verdere beweging van het deurblad wordt automatisch 
onmogelijk gemaakt ten laatste wanneer het deurblad het laagste eindpunt bereikt heeft. 

– Het deurblad wordt rechtstreeks aangedreven door hydraulische aandrijver van het 
cilindrische type met voorzieningen op de werkende cilinder om vallen te vermijden in het 
geval van falen van een leiding of aanvoerleiding breuk. 

Afwijkingen 

De eisen in deze paragraaf moeten niet in acht genomen worden, wanneer aan de volgende twee 
eisen gelijktijdig voldaan wordt: 

– de maximum uit-evenwicht statische kracht van het deurblad die zich voordoet aan de 
hoofdsluitkant niet groter is dan 200 N wanneer er zich een ophangings- of 
evenwichtscomponent falen voordoet; en 

– de falende component duidelijk zicht- of merkbaar is tijdens het normale gebruik van de 
poort. 

4.2.9 Bijkomende eisen gesteld aan oprollende poorten 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden die opgerold worden op een horizontale as bij het 
openen. 

Gestelde eis(-en) 

Wanneer een poort zich in de afgerolde toestand bevindt, zal tenminste de helft van de omtrek van de 
as omwikkeld zijn. Laterale bewegingen van de segmenten/rooster zal geen schade of gevaar 
veroorzaken of zullen voorkomen worden. 

Poorten die werken door gebruik te maken van zwaartekracht of van andere zelfsluitende 
mechanismen zullen geen persoon blootstellen aan verplettering die verwonding of schade 
veroorzaakt. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Geen. 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 12604 § 5.9 (nieuwe versie) en NBN EN 12605 § 5.5.13 (nieuwe versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie. 

Prestatie-eis(-en) 

Zie gestelde eis en de werkingssnelheid van poorten die uitsluitend door zwaartekracht werken zal 
niet groter zijn dan 0,3 m/s. De kracht van de poort op een lichaam of een onderdeel ervan zal niet 
groter zijn dan de toegelaten waarden volgens NBN EN 12453 bijlage A. Indien dit niet mogelijk is zal 
een akoestische voorziening ervoor zorgen dat een geluidssignaal onmiddellijk weerklinkt wanneer de 
poort begint te sluiten. 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 
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Afwijkingen 

De omwikkeling van de as in gesloten toestand mag kleiner zijn dan de halve omtrek indien de 
fabrikant kan aantonen dat hierdoor de economische levensduur en de stevigheid van het geheel niet 
significant worden beïnvloed. 

4.3. Aandrijving 

4.3.1 Algemene eisen 

4.3.1.1. Overschakeling naar manuele bediening 

Toepassingsgebied 

Alle aangedreven poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Voorzieningen voor manuele bediening zullen aanwezig zijn. De kracht vereist bij manuele bediening 
of in geval van noodbediening, vanwege stroom- of aandrijvingsfalen, zullen redelijk zijn. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.2.2) en de wet en codex over het welzijn op het 
werk (BS 18.9.1996). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.2.2 en 4.3.1, NBN EN 12453 § 5.3 en 5.4.4 (nieuwe versie), NBN EN 12604 
§ 5.3 en 5.4 (nieuwe versie) en NBN EN 12605 § 5.5.4 en 5.2.5 (nieuwe versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Opname van de proefverslagen en vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis 
te voldoen in de technische documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

In overeenstemming met NBN EN 13241-1 § 4.2.2, zullen de maximum waarden voor de kracht 
vereist bij manuele noodbediening, vanwege stroom- of aandrijvingsfalen, voor het openen en sluiten 
van de poort, in overeenstemming zijn met Tabel 7. 

Tabel 7: Maximum uit te oefenen krachten 

 Private omgeving Industriële of commerciële 
omgeving 

Manuele noodbediening 225 N 390 N 

De verificatie van de kracht vereist bij manuele bediening zal uitgevoerd worden volgens de 
proefmethoden gespecificeerd in EN 12605 § 5.5.4 en 5.2.5. 

Wanneer aangedreven deurbladen ontworpen werden zodat ze manueel bewogen kunnen worden, 
dan zullen de manuele en aangedreven bedieningssystemen voorzien worden van een 
ontkoppelingssysteem indien het aangedreven bediende mechanisme een gevaarlijke invloed heeft op 
het manueel bediende mechanisme. 

Zwengels voorzien als een middel voor manuele bediening zullen tegen terugslag beveiligd worden. 
Ze zullen beschermd worden tegen loskomen en niet bedoelde verwijdering. Ze zullen permanent 
bewaard worden in de onmiddellijke nabijheid van de poort. 
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De overschakeling naar manuele bediening, indien voorzien, zal beschermd worden tegen een 
onbeheerste beweging, zelfs in het geval van een falen van het ophangings- of evenwichtssysteem 
van de poort (bij voorbeeld terugvallen van een verticaal bewegende poort). 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijking 

Deze eis geldt niet voor niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële 
garagepoorten, bestemd voor gebouwen voor één huishouden (zie 4.4: Bijzondere eisen gesteld aan 
bepaalde, aangedreven  residentiële poorten). 

In het kader van de wet en codex over het welzijn op het werk geldt de eis ook niet voor poorten die bij 
stroomonderbreking automatisch opengaan. 

4.3.1.2. Eindeloopbeveiliging 

Toepassingsgebied 

Alle aangedreven poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Het deurblad zal automatisch en veilig stoppen in de eindpositie. In deze eindpositie zal het deurblad 
in veilige toestand verkeren en geen gevaar creëren. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.2.4). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.1 en NBN EN 12453 § 5.4.3 (nieuwe versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

Zie gestelde eisen. 

Type-oplossing(-en) 

Aan deze eis kan voldaan worden door: 

– Een mechanische vaste stop, bijvoorbeeld buffers, die de maximale kracht of het maximale 
moment van de aandrijfeenheid en de energie van het bewegende deurblad kan weerstaan 
samen met een elektrische of elektronische eindbegrenzingsregeling; of 

– Een aandrijfeenheid met een vaste lengte van mechanische slag, zoals een lineaire motor of 
een hydraulische of pneumatische aandrijfeenheid met interne ramp stops14; of 

                                                      
14 “Ramp stop” [Eng.] is een functie die ervoor zorgt dat de motor traploos vertraagt tot stilstand aan 
het einde van de beweging. 
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– Een aandrijfeenheid gecombineerd met een elektrische of elektronische 
eindbegrenzingsregeling en een uiterste begrenzingsregeling, die, in geval van een falen 
van de eindtoestandsregeling, voorzien is om de vermogenaanvoer van de aandrijfeenheid 
te ontkoppelen en de deurblad beweging te stoppen, waarbij de deur manueel opnieuw 
aangezet moet worden; of 

– Een elektronische eindbegrenzingsregeling welke, in geval van falen, ofwel haar 
beschermende functie behoudt, of bewaakt wordt volgens categorie 2 van NBN EN 954-1. 

Afwijking 

Deze eis geldt niet voor niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële 
garagepoorten, bestemd voor eengezinswoningen (zie 4.4 Bijzondere eisen gesteld aan bepaalde, 
aangedreven  residentiële poorten). 

4.3.1.3. Noodstop en stopafstand 

Toepassingsgebied 

Alle aangedreven poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Er zullen voorzieningen aanwezig zijn die de deurbladbeweging beëindigen, nadat de aandrijving 
uitgeschakeld werd of na onderbreking van de vermogenaanvoer, indien dit kan leiden tot een 
gevaarlijke deurbladbeweging (bij voorbeeld remmen of zelfstoppende voorziening). 

Automatische deuren en poorten zullen zodanig functioneren dat zij geen gevaar voor de werknemers 
opleveren. Zij dienen te zijn voorzien van gemakkelijk herkenbare en bereikbare 
noodstopvoorzieningen en dienen, behalve wanneer zij bij stroomonderbreking automatisch 
opengaan, met de hand te kunnen worden geopend. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.2.4), koninklijk besluit van 25 januari 2001 
betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS 7.2.2001), zoals gewijzigd, bijlage III, deel A, § 9 
en de wet en codex over het welzijn op het werk (BS 18.9.1996). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.1, NBN EN 12453 § 5.2.6 (nieuwe versie) en NBN EN 12445 § 4.2.6 (nieuwe 
versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

De stopfuncties zullen normaal functioneren als een categorie “0” stop, dat wil zeggen onmiddellijke 
verwijdering van het vermogen van de schakelaar of mechanische ontkoppeling tussen de (het) 
gevaarlijke element(-en) en kun schakelaar(-s) en, zonodig, remmen (zie NBN EN ISO 13850). 

De stopafstand van het deurblad nadat het stopbevel geactiveerd werd zal in overeenstemming zijn 
met Tabel 8. Alternatief zal het deurblad voorzien worden van een vervormbare beschermingsstrip 
waarbij de beschikbare vervorming groter zal zijn dan de stopafstand die zal resulteren in een 
statische kracht niet groter dan 150 N. 
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Tabel 8: Stopafstand in functie van de opening 

Stopafstand Opening 

[mm] [mm] 

≤ 50 ≤ 500 

≤ 100 > 500 

De deurbladbeweging zal stoppen en de aandrijving zal uitgeschakeld worden van zodra het stop- 
bevel gegeven werd door één van de volgende mogelijkheden: 

– loslaten van dodemansschakelaars; 

– een stopregelingsvoorziening; 

– een noodstopbevel voorziening in overeenstemming met NBN EN ISO 13850, indien 
geïnstalleerd; 

– voorzieningen die werken wanneer een falen voorkomt in de voorziening ter begrenzing van 
de verplaatsing van het deurblad; 

– voorzieningen die slapheid in het ophangingssysteem detecteren, bijvoorbeeld touw, ketting, 
riem; 

– schakelaars van beschermingsvoorzieningen tegen vallen; 

– koppelschakelaars voor de manuele bediening. 

In geval van falen of onderbreking van de vermogenaanvoer tijdens de beweging van de poort zal 
herstarten niet leiden tot een gevaarlijke situatie. 

Het functioneren van de noodstop en stopafstand gebeurt in overeenstemming met NBN EN 12445 
§ 4.2.6. 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijking 

Deze eis geldt niet voor niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële 
garagepoorten, bestemd voor eengezinswoningen (zie 4.4: Bijzondere eisen gesteld aan bepaalde, 
aangedreven  residentiële poorten). 

4.3.1.4. Optillen van mensen 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Wanneer een poort ontworpen werd zodat ze omhoog opent en ze niet bediend wordt in de 
dodemansbediening, dan zal ze een volwassen persoon of een kind niet op gevaarlijke wijze kunnen 
optillen.  

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.2.2). 
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Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.1, NBN EN 12453 § 5.1.1.6 en 5.1.2 (nieuwe versie), NBN EN 12445 § 4.1.2 
en 6.3 (nieuwe versie) en NBN EN 12978. 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

Deze gevaarlijke toestand zal vermeden worden door: 

– De beschikbare kracht te beperken; of 

– Te voorkomen dat iemand opgetild kan worden door de poort; of 

– Het installeren van een dodemansbesturing, gecombineerd met een sleutelschakelaar of 
gelijkaardig; of 

– De poortbeweging te onderbreken door een beschermingsuitrusting wanneer een persoon 
opgetild wordt en voordat enig deel van de persoon een gevaarlijke zone bereikt (bij 
voorbeeld bij de latei of andere vaste onderdelen van het gebouw of het mechanisme van de 
poort) of een te grote valhoogte wordt bereikt. 

De verificatie bestaat erin:  

Te controleren dat het deurblad geen openingen of uitstekende delen omvat welke de mogelijkheid 
verschaffen zich met de poort te verplaatsen of erdoor opgetild te worden. Als er mogelijkheden zijn 
om opgetild te worden, dan moet aan één van onderstaande eisen voldaan worden: 

1 Dat de poort geen massa van 20 kg (of 40 kg voor poorten geïnstalleerd in zones zonder 
publieke toegang) kan optillen, vanuit de gesloten positie. De massa zal bevestigd worden 
aan het poortblad in de meest nadelige positie (handvatten, loopwielen, verstevigingen of 
enig ander uitstekend deel). De maximum afmeting van de massa zal 300 mm in iedere 
richting zijn;  

2 Dat, wanneer de poort in staat is een massa van 20 kg op te tillen (of 40 kg), de deur zal 
stoppen voordat het opgetilde lichaam de latei bereikt of andere vaste delen van het gebouw 
bereikt of voordat het opgetilde lichaam een niveau van 2,5 m boven de afgewerkte vloer 
bereikt, en daarvan de laagste. 

Gevoelige beschermingsuitrusting zal in overeenstemming zijn met NBN EN 12978. 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijking 

Deze eis geldt niet voor niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële 
garagepoorten, bestemd voor eengezinswoningen (zie 4.4: Bijzondere eisen gesteld aan bepaalde, 
aangedreven  residentiële poorten). 

4.3.1.5. Opsluiting 

Toepassingsgebied 

Alle aangedreven poorten die in deze STS behandeld worden. 
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Gestelde eis(-en) 

Het zal onmogelijk zijn dat personen opgesloten worden in ruimten tussen aangedreven bediende 
poorten, noch in ruimten waar een aangedreven bediende poort het enige middel is om de ruimte te 
verlaten. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.2.2). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.1, NBN EN 12453 § 5.4.2 (nieuwe versie) en NBN EN 12445 § 4.4.2 (nieuwe 
versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

In geval van falen van de aandrijving of van de vermogenaanvoer, en wanneer de poort het enige 
middel is om de ruimte te verlaten, zal de opgesloten persoon in staat zijn de poort manueel te 
verplaatsen, ofwel door het ontkoppelen van de aandrijving van het deurblad of door het activeren van 
de aandrijving door middel van een eenvoudig toegankelijke voorziening. 

Opmerking 1: Dit is niet van toepassing op nooduitgangen, waar andere regels van kracht zijn. 

Opmerking 2: Risico's op opsluiten kunnen geëlimineerd worden door het voorzien van een alternatieve uitgang 
of door het voorzien van een loopdeur (zie § 4.3.1.6: Loopdeuren). 

Opmerking 3: Gebruikers moet aandachtig gemaakt worden dat het manueel verplaatsen van de poort mogelijk 
niet functioneert, wanneer er zich een gelijktijdig falen voordoet van de aandrijving of de vermogenaanvoer en 
van het ophangingssysteem. 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijking 

Deze eis geldt niet voor niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële 
garagepoorten, bestemd voor gebouwen voor één huishouden (zie hoofdstuk 4.4: Bijzondere eisen 
gesteld aan bepaalde, aangedreven  residentiële poorten). 

4.3.1.6. Loopdeuren 

Toepassingsgebied 

Alle aangedreven poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Wanneer een loopdeur voorzien wordt in het deurblad van een aangedreven bediende poort, zal een 
voorziening voorkomen dat de aandrijving functioneert wanneer de loopdeur niet volledig gesloten is 
en de beweging onderbreken wanneer de loopdeur geopend wordt (zie ook 6.7.2.1: Loopdeuren). 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.5.14). 
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Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.1, NBN EN 12453 § 5.4.1 (nieuwe versie) en NBN EN 12445 § 4.4.1 (nieuwe 
versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

Zie gestelde eis. 

Type-oplossing(-en) 

Aan de gestelde eis kan voldaan worden door bijvoorbeeld een schakelaar of een elektronische 
eindbegrenzingsregeling die in geval van falen ofwel haar beschermende functie bewaart of bewaakt 
wordt volgens categorie 2 van NBN EN 954-1, of een gelijkaardige voorziening. 

Afwijking 

Deze eis geldt niet voor niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële 
garagepoorten, bestemd voor gebouwen voor één huishouden (zie 4.4: Bijzondere eisen gesteld aan 
bepaalde, aangedreven  residentiële poorten). 

4.3.1.7. Geluidsoverlast 

Toepassingsgebied 

Alle aangedreven poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

De poort moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat gevaren als gevolg van de emissie van 
luchtgeluid tot een minimum worden teruggebracht, rekening houdend met de vooruitgang van de 
techniek en de beschikbaarheid van geluiddempende middelen, in het bijzonder bij de bron. 
Geluidshinder veroorzaakt door aangedreven poorten betekent geen beduidend risico voor 
gebruikers, het is eerder een comfortaspect. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (§ 1.5.8 en § 1.7.4, f). 

Evaluatiemethode(-s) 

De geluidsemissie zal bepaald worden met NBN EN ISO 11201. 

De meting van de geluidsdruk moet worden verricht op 1 m van het machineoppervlak en op een 
hoogte van 1,60 m boven de grond. De positie en de waarde van de maximale geluidsdruk moeten 
worden vermeld. 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

De prestatie wordt uitgedrukt in A-gewogen equivalente continue geluidsdruk en wordt opgenomen in 
de EG-conformiteitsverklaring voorzover deze meer bedraagt dan 70 dB(A). 
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Prestatie-eis(-en) 

In de gebruiksaanwijzing moet het niveau van de A-gewogen equivalente continue geluidsdruk op de 
werkplekken vermeld worden, voorzover dit meer bedraagt dan 70 dB(A). Is het niveau lager of gelijk 
aan 70 dB(A), dan moet dit worden vermeld. 

De fabrikant vermeldt in zijn technische documentatie de bedrijfsomstandigheden van de machine 
tijdens de metingen en de methoden die voor de metingen zijn gebruikt. 

Type-oplossing(-en) 

Het ontwerp van aangedreven poorten zal in overeenstemming met NBN EN ISO 11688-1 zijn. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.3.2 Bescherming tegen pletten, snijden, klemmen en intrekken 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Plet-, knip- en grijppunten veroorzaakt door het deurblad bij normaal gebruik, zullen verwijderd of 
afgeschermd worden (zie ook 4.2.7: Bescherming tegen pletten, snijden, knippen en intrekken en 
4.3.3: Veiligheid van de werkingskrachten). 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.3.4). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.2, NBN EN 12453 § 5.1.1 (nieuwe versie) en NBN EN 12445 § 4.1.1 (nieuwe 
versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

De volgende gevaarlijke punten zullen vermeden worden of beschermd, tot op een hoogte van 2,5 m 
vanaf de afgewerkte vloer of een ander permanent toegangsniveau: 

– tussen de hoofdsluitkant van ieder deurblad en een tegensluitkant, en tussen secundaire 
sluitkanten van draaiende, vouwende, hellende en schuifpoorten en tegensluitkanten (bij 
voorbeeld zie type a in Figuur 1; 

– tussen sluitende kanten en obstakels in de sluitingszone van het deurblad (bij voorbeeld zie 
type b in Figuur 1); 

– tussen deurbladen die elkaar passeren (bij voorbeeld zie type c in Figuur 1); 

– tussen deurbladen en de perimeter van openingen in deurbladen en vaste delen in de 
omgeving (bij voorbeeld zie type d in Figuur 1); 

– tussen openingen van het deurblad waarvan de grootte verandert tijdens de beweging van 
het deurblad (bij voorbeeld zie type e in Figuur 1); 



49

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

 

 

– alle uitstekende delen van het deurblad; 

– bij bewegende onderdelen van de aandrijving die verwondingen kunnen veroorzaken; 

– bij openingen (waarvan de fysische configuratie verandert tijdens de beweging van de poort) 
die toegankelijk zijn tijdens de beweging van het deurblad. 

Figuur 1: Gevaarlijke punten met betrekking tot pletten, knippen en intrekken 

  

Type-oplossing(-en) 

Het voldoen aan de gestelde eisen kan gebeuren door één of een combinatie van de volgende 
maatregelen: 

– het creëren van veiligheidsafstanden (zie NBN EN 12453 § 5.1.1.1 of 6.7.6.1); 

– installeren van beschermingen zoals omheiningen, afdekking, afsluitende beschermingen, 
vaste beschermingsbladen (zie NBN EN 12453 § 5.1.1.2 of 6.7.6.2); 

– vormen op een geschikte wijze van deurblad oppervlakken en uitstekende delen (zie 
NBN EN 12453 § 5.1.1.3 of 6.7.6.3); 

– bedienen van de poort in de dodemansbesturingswijze (zie NBN EN 12453 § 5.1.1.4 of 
6.7.6.4); 

– beperken van de door het deurblad gegenereerde krachten wanneer dit een persoon of een 
obstakel ontmoet (zie NBN 12453 § 5.1.1.5 of 6.7.6.5); 

– installeren van druk- of elektrisch gevoelige beschermingsvoorzieningen (PSPE of ESPE) 
(zie NBN EN 12453 § 5.1.1.6 of 6.7.6.6). 

Voor residentiële garagepoorten, kan het aanvaardbaar zijn slechts de beweging van de 
hoofdsluitkant te beschermen (zie hoofdstuk 4.4: Bijzondere eisen gesteld aan bepaalde, 
aangedreven  residentiële poorten). 

Afwijking 

Deze eis geldt niet voor niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële 
garagepoorten, bestemd voor eengezinswoningen (zie hoofdstuk 4.4: Bijzondere eisen gesteld aan 
bepaalde, aangedreven  residentiële poorten). 
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4.3.3 Veiligheid van de werkingskrachten 

Toepassingsgebied 

Alle aangedreven poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Werkingskrachten, uitgeoefend door het poortblad van aangedreven bediende deuren, inbegrepen 
aangedreven bediende loopdeuren, waar plet-, knip en stootgevaren vermeden worden door 
krachtbegrenzing, zullen op een voor gebruikers veilig niveau gehouden worden (zie ook 4.2.7: 
Bescherming tegen pletten, snijden, knippen en intrekken en 4.3.2: Bescherming tegen pletten, 
snijden, klemmen en intrekken). 

Voor aangedreven bediende deuren met dodemansbediening, zal de stopafstand na het loslaten van 
de schakelaar onder controle gehouden worden. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Bouwproductenrichtlijn en in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I 
§ 1.3.8). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.3, NBN EN 12453 § 5.1.1.5 en 5.1.3 (nieuwe versie) en NBN EN 12445 
§ 4.1.1.2, 4.1.3 of 5 (nieuwe versie). 

Prestatie-uitdrukking 

Opname van de proefverslagen en vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis 
te voldoen in de technische documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

Krachtsbeperking 

Specificaties 

a) Krachten zullen als veilig beschouwd worden, wanneer de waarden gespecificeerd in Figuur 
2 niet overschreden worden, wanneer gemeten in overeenstemming met NBN EN 12445 
met een instrument dat een veer door een plaat van 80 mm diameter bevat. De veer zal een 
veer-verhouding hebben van 500 N/mm en de stijging/daling tijd van de versterker zal niet 
meer dan 5 ms zijn. 
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Figuur 2: Kracht ten opzichte van tijd 

De toelaatbare waarden met betrekking 
tot bovenstaande eisen zijn in 
overeenstemming met de volgende 
specificaties: 

Fd  Maximum kracht gemeten met het 
instrument zoals beschreven in 
NBN EN 12453 § 5.1.1.5, tijdens de 
dynamische periode Td 

Fs  Maximum kracht gemeten met het 
instrument zoals beschreven in 
NBN EN 12453 § 5.1.1.5, buiten de
dynamische periode Td 

Td  Periode waarin de gemeten kracht 
groter is dan 150 N 

Tt  Periode waarin de gemeten 
kracht groter is dan 25 N 

b) De maximum dynamische kracht Fd, werd hierboven gespecificeerd, in overeenstemming 
met NBN EN 12453 § A1. De waarden van de dynamische kracht, wanneer krachtsmetingen 
uitgevoerd worden op eender welk punt, gebruik makend van de proefmethode beschreven 
in NBN EN 12445 zal de waarden vermeld in Tabel 9, in overeenstemming met 
NBN EN 12453 § A.1, niet overschrijden. 

Tabel 9: Toelaatbare dynamische krachten 

Tussen sluit- en tegensluitkanten 

In openingen van 
50 mm tot 500 mm

In openingen > 
500 mm 

Tussen vlakke oppervlakken 
andere dan sluit- en 

tegensluitkanten, > 0,1 m² met 
geen zijde < 100 mm 

Toelaatbare dynamische 
krachten 

[N] [N] [N] 

Horizontaal bewegende 
poort 400 1400 1400 

Poort die roteert rond 
een as die loodrecht op 
de vloer staat 

400 1400 1400 

Verticaal bewegende 
poort 400 400 1400 

Poort die roteert rond 
een as die parallel met 
de vloer is 

400 400 1400 

De waarden gespecificeerd in bovenstaande tabel (in overeenstemming met 
NBN EN 12453, tabel A.1) zijn maximum waarden, toegelaten binnen een tijdsperiode van 
maximum 0,75 s (Td ≤ 0,75 s). 

c) Toelaatbare statische kracht 

Nadat Td voorbij is, is geen statische kracht meer dan 150 N toegelaten. Deze statische 
kracht zal verminderen tot minder dan 25 N na een totale tijd Tt van maximum 5 s. 
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Deze beperking van Tt tot 5 s mag verwaarloosd worden onder de voorwaarde dat de kracht 
nooit 50 N, gesteld dat de poort teruggeduwd kan worden tot een afstand van ten minste 
50 mm met een kracht minder dan 50 N. 

Echter, na Td, zullen pieken lager dan de toelaatbare dynamische krachten gegeven in 
bovenstaande tabel aanvaard worden, indien: 

– ze ten opzichte van elkaar verminderen; en 

– de oscillatieperiode maximum 1 s is; en 

– de gemiddelde kracht berekend over de "statische" periode maximum 150 N is. 

d) Bescherming tegen schokken 

Verwondingen van personen, veroorzaakt door de impact van het bewegende deurblad, voor 
deuren die niet bediend worden in de dodemansbesturingswijze, zullen voorkomen worden 
door: 

– beperking van de dynamische kracht ontwikkeld door het deurblad tot de 
waarden zoals hierboven beschreven (in overeenstemming met NBN EN 12453 
bijlage A), wanneer gemeten in overeenstemming met NBN EN 12445; of  

– verzekering met elektrisch gevoelige beschermingsvoorzieningen of door 
beschermingen dat in geen enkel geval een persoon geraakt kan worden door 
het bewegende deurblad. 

Poorten met een sluitingssnelheid groter dan 0,5 m/s tot een hoogte van 2,5 m zullen 
uitgerust zijn met een uitrusting, die bewegende personen die de poort naderen detecteert, 
wanneer ze er ten minste 0,9 m vandaan zijn. Het wordt aanvaard dat deze uitrusting 0,9 m 
van de poort gepositioneerd is, wanneer het betreden van de ruimte tussen de uitrusting en 
de poort van de zijkant vermeden wordt. 

Opmerking: voertuigen die met een te hoge snelheid bewegen, in vergelijking met de 
snelheid en de positie van de poort, kunnen nog steeds in contact komen met de 
bewegende poort, waardoor schade aan de poort veroorzaakt kan worden. Deze situatie kan 
niet voorkomen of afgeschermd worden. 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijking 

Deze eis geldt niet voor niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële 
garagepoorten, bestemd voor eengezinswoningen (zie 4.4: Bijzondere eisen gesteld aan bepaalde, 
aangedreven  residentiële poorten). 

4.3.4 Veiligheid van de energiebron 

Toepassingsgebied 

Alle aangedreven poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Alle risico's die ontstaan door de energiebron voor de aandrijving zullen vermeden worden of 
afgeschermd. Met name elektrische schokken, oververhitting of het barsten van leiding door 
hydraulische of pneumatische overdruk, onder normale gebruiksvoorwaarden en onder voorzienbaar 
misbruik, zullen vermeden worden. 
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Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.5.1 en bijlage I § 1.5.3) en van de 
Laagspanningsrichtlijn. 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.4, NBN EN 12453 § 4.2 (nieuwe versie) en NBN EN 60335-2-103 (elektrisch), 
NBN EN 982 (hydraulisch) of NBN EN 983 (pneumatisch). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

a) Elektrische aandrijving 

Elektrische aandrijfeenheden en hun componenten voor alle andere types poorten zullen 
voldoen aan de eisen gesteld in NBN EN 60335-2-103, met uitzondering van de in clausule 
20 opgenomen eisen. 

b) Hydraulische aandrijving 

Hydraulische aandrijfeenheden zullen voldoen aan de in NBN EN 982 opgenomen eisen. 
Hydraulische aandrijfsystemen zullen uitgerust zijn met voorzieningen ter bescherming tegen 
overdruk en zullen van een drukmeter voorzien zijn. De aandrijfsystemen zullen weerstaan 
aan drie maal de werkdruk. 

Wanneer een volledig wegvallen van de druk voorkomt in het systeem, zal de constructie 
ervoor zorgen dat de poort stopt in overeenstemming met NBN EN 12453 § 5.2.7, of haar 
beweging verder zet tegen de normale snelheid tot de poort haar eindtoestand bereikt waar 
de opgetreden fout gedetecteerd wordt en verdere beweging vermeden wordt. Herstarten zal 
niet tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden. 

Het ontwerp van het systeem zal het opsluiten van lucht tegen gaan. 

c) Pneumatische aandrijving 

Pneumatische aandrijfeenheden zullen voldoen aan de in NBN EN 983 opgenomen eisen. 
Ze mogen niet bediend worden bij een werkdruk groter dan 1,2 MPa. Pneumatische 
aandrijfeenheden zullen uitgerust worden met een voorziening om de werkdruk te regelen, 
om ze te beschermen tegen overdruk en ze zullen van een drukmeter voorzien zijn. 

Pneumatische aandrijfeenheden zullen weerstaan aan drie maal de werkdruk. 

Aandrijfsystemen zullen ontworpen worden opdat niet beheerste gevaarlijke bewegingen, 
ten gevolge van de samendrukbaarheid van lucht, vermeden worden. 

d) Andere 

Risico’s die kunnen ontstaan door de energiebron van de aandrijving, zoals bij voorbeeld 
(zie NBN EN 12453 § 4.2): 

– elektrische schokken; 

– brandgevaar door oververhitting; 

– barsten door pneumatische of hydraulische overdruk; 

– falen van elektrische, pneumatische of hydraulische componenten; 

– te lange beweging van het deurblad nadat de aandrijving wordt uitgeschakeld; 

– falen van veiligheidsapparaten. 
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Deze risico’s zullen worden ondervangen door gebruik te maken van bijvoorbeeld: 

– regelvoorzieningen; 

– aanschakelen van de aandrijving; 

– uitschakelen van de aandrijving; 

– stopbevel; 

– onderbreking van de vermogentoevoer; 

– manuele schakelaars. 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijking 

Deze eis geldt niet voor niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële 
garagepoorten, bestemd voor eengezinswoningen (zie 4.4: Bijzondere eisen gesteld aan bepaalde, 
aangedreven  residentiële poorten). 

4.3.5 Elektromagnetische compatibiliteit 

Toepassingsgebied 

Alle aangedreven poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

De elektromagnetische storingen, voorgebracht door de aangedreven bediende deur, zal de niveaus, 
gespecificeerd in NBN EN 61000-6-3 niet overschrijden. De aangedreven bediende deur zal 
voldoende immuniteit tegen elektromagnetische storingen hebben om haar in staat te stellen te 
werken zoals bedoeld bij blootstelling aan de niveaus en soorten storing, zoals gespecificeerd in 
NBN EN 61000-6-2. De fabrikant van de aangedreven bediende deur zal, indachtig de aanbevelingen 
van de leverancier(s) van de deel-montages, de uitrusting en deel-montages zo ontwerpen, installeren 
en bedraden, dat de invloeden van elektromagnetische storingen daarop niet zullen leiden tot 
onbedoelde werking en/of gevaarlijk falen. 

In het bijzonder zullen volgende prestatieverliezen of degradatie niet voorkomen: 

– verlies van meer dan 20 % van de in het ontwerp voorziene snelheid; 

– verhindering van het in werking treden van blokkeermechanismen; 

– vermindering van de mogelijkheden tot foutdetectie. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.5.11) en in het kader van de Richtlijn 
elektromagnetische compatibiliteit. 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.5, NBN EN 61000-6-2 en NBN EN 61000-6-3. 

Prestatie-uitdrukking 

Opname van de proefverslagen en vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis 
te voldoen in de technische documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 
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Voor de proeven gespecificeerd in NBN EN 61000-6-2, zal ieder toegelaten prestatie- of functieverlies 
in verband met prestatiecriteria "A" en "B" en ieder toegelaten tijdelijk functieverlies in verband met 
prestatiecriterium "C" zal door de fabrikant opgenomen worden in de EG-conformiteitsverklaring. 

De volgende prestatiecriteria zullen gebruikt worden om het resultaat van de EMC immuniteitsproeven 
(goed- of afgekeurd) te bepalen: 

a) Voor de proeven gespecificeerd in NBN EN 61000-6-2 zullen de prestatiecriteria, zoals 
gespecificeerd in EN 61000-6-2 van toepassing zijn. 

b) Met betrekking tot alle prestatiecriteria, gespecificeerd in NBN EN 61000-6-2 (A, B enz.), zal 
er geen prestatieverlies of perstatievermindering voorkomen die tot een gevaarlijke situatie 
kunnen leiden. In het bijzonder zullen volgende prestatieverliezen of prestatieverminderingen 
niet voorkomen: 

– onverwachte inwerkingtreding (zie NBN EN 1037); 

– blokkeren van een noodstop bevel of terugzetten van de noodstop functie (zie 
NBN EN ISO 13850 en NBN EN 60204-1); 

– verhinderen van de werking van een veiligheids-/blokkeermechanisme; 

– iedere vermindering van de mogelijkheden tot foutdetectie. 

Prestatie-eis(-en) 

Overeenstemming met de EMC eisen zal gecontroleerd worden: 

– volgens NBN EN 61000-6-3 en NBN EN 61000-6-2. Indien het aan proeven onderwerpen 
van de afgewerkte aangedreven bediende deur praktisch onuitvoerbaar is gezien de 
afmetingen van het apparaat, dan zal de fabrikant verifiëren dat alle aangewezen 
uitrustingssub-montages in overeenstemming zijn met NBN EN 13241-1 § 4.3.5.1 en, 
indachtig de aanbevelingen van de leverancier(s) van de sub-montages, op geschikte wijze 
geïnstalleerd en bedraad worden om storingen en/of hun invloeden op de uitrusting te 
minimaliseren. 

– door voorlopige- en functieproeven uit te voeren. Indien het aan proeven onderwerpen van 
de afgewerkte aangedreven bediende deur praktisch onuitvoerbaar is gezien de afmetingen 
van het apparaat, dan zal de fabrikant verifiëren dat alle aangewezen uitrustingssub-
montages in overeenstemming zijn met NBN EN 13241-1 § 4.3.5.2 en, indachtig de 
aanbevelingen van de leverancier(s) van de sub-montages, op geschikte wijze geïnstalleerd 
en bedraad worden om storingen en/of hun invloeden op de uitrusting te minimaliseren. 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijking 

Deze eis geldt niet voor niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële 
garagepoorten, bestemd voor eengezinswoningen (zie 4.4: Bijzondere eisen gesteld aan bepaalde, 
aangedreven  residentiële poorten). 

4.3.6 Veiligheidssignalisatie 

Toepassingsgebied 

Alle aangedreven poorten die in deze STS behandeld worden; bijkomende eisen gelden voor 
aangedreven poorten die door werknemers worden gebruikt. 
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Gestelde eis(-en) 

De bedieningsorganen moeten duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn en, waar nodig, voorzien zijn van 
pictogrammen en zodanig zijn geplaatst dat de bediening veilig, zonder aarzeling of tijdverlies en 
zonder misverstand kan geschieden. 

De machine moet voorzien zijn van signalerings- en aanwijsinrichtingen die noodzakelijk zijn voor een 
veilige werking. De bediener moet deze signalen en aanwijzingen vanaf de bedieningspost kunnen 
waarnemen. 

De bediener moet zich vanaf iedere bedieningspost ervan kunnen vergewissen dat er zich geen 
personen in de gevarenzones bevinden of het bedieningssysteem moet zodanig zijn ontworpen en 
uitgevoerd dat het inschakelen van de machine wordt verhinderd zolang er zich iemand in de 
gevarenzone bevindt. 

Wanneer geen van deze mogelijkheden kan worden toegepast, moet voor het inschakelen van de 
machine een geluids- en/of lichtsignaal worden gegeven. Blootgestelde personen moeten voldoende 
tijd hebben om de gevarenzone te verlaten of het inschakelen van de machine te verhinderen. 

Poorten zullen van signalisatie voorzien worden ter waarschuwing voor een risico. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eisen in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.2.2). 

Eis in het kader van het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en 
gezondheidssignalering op het werk, zoals gewijzigd, voor aangedreven poorten die door werknemers 
worden gebruikt. 

Evaluatiemethode(-s) 

Overeenstemming met bepalingen van het hoger vermelde richtlijn en KB. 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.4. Bijzondere eisen gesteld aan bepaalde, aangedreven 
 residentiële poorten 

4.4.1 Algemeen 
Onderstaande eisen gelden uitsluitend voor niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal 
bewegende, residentiële garagepoorten, bestemd voor eengezinswoningen. Andere aangedreven 
poorten moeten voldoen aan de overeenstemmende eisen opgesomd in 4.3: Aandrijving. 
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4.4.2 Uitgeoefende krachten 

Toepassingsgebied 

Niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële garagepoorten, bestemd 
voor eengezinswoningen die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Aangedreven residentiële poorten zullen dusdanig ontworpen of beschermd worden dat de krachten 
die uitgeoefend worden ter plaatse van de hoofdsluitkant tot een veilig niveau voor de gebruikers 
beperkt worden. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.3.8). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.3, NBN EN 12453 § 5.5.2 (nieuwe versie) en NBN EN 60335-2-95. 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

Tenzij de aandrijving bediend wordt in de dodemansbesturingswijze, zal de aandrijving een 
beschermingssysteem tegen opsluiting omvatten, met meldingsvoorziening die ofwel voorkomt dat de 
poort in contact komt met een obstakel (EN 60335-2-95 § 20.Z.102) ofwel de krachten beneden 
maximum aanvaardbare niveaus beperkt (EN 60335-2-95 § 20.Z.103). 

Beschermingssystemen tegen opsluiting zullen steeds een afdoend beschermingsniveau geven in het 
geval van een falen in het systeem (EN 60335-2-95 § 20.Z.104). Een mechanisch falen in de 
aandrijving zal niet leiden tot een gevaarlijke werking (EN 60335-2-95 § 20.Z.105). Aanpassing zal 
onmogelijk zijn zonder het gebruik van gereedschap (EN 60335-2-95 § 22.101). 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijkingen 

Aangedreven poorten die buiten het hierboven aangegeven toepassingsgebied vallen, moeten 
voldoen aan de overeenstemmende eisen opgesomd in 4.3: Aandrijving. 

4.4.3 Energiebron 

Toepassingsgebied 

Niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële garagepoorten, bestemd 
voor eengezinswoningen die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Alle risico's die ontstaan door de energiebron voor de aandrijving zullen vermeden worden of 
afgeschermd. Met name elektrische schokken, oververhitting of het barsten van leiding door 
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hydraulische of pneumatische overdruk, onder normale gebruiksvoorwaarden en onder voorzienbaar 
misbruik zullen vermeden worden. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.5.1 – 1.5.3) en van de Laagspanningsrichtlijn. 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.4, NBN EN 12453 § 5.2 (nieuwe versie), NBN EN 60335-2-95 (elektrisch), 
NBN EN 982 (hydraulisch) en NBN EN 983 (pneumatisch). 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

a) Elektrische aandrijving 

Elektrische aandrijfeenheden voor niet-automatische verticaal bewegende residentiële 
garagepoorten en voor eengezinswoningen, uitgezonderd degene die toegang verlenen tot 
publieke ruimten (dus buiten of op de perceelsgrenzen van het eigendom van dat gezin), 
zullen voldoen aan de eisen gespecificeerd in NBN EN 60335-2-95, met uitzondering van de 
in clausule 20 opgenomen eisen. 

b) Hydraulische aandrijving 

Hydraulische aandrijfeenheden zullen voldoen aan de in NBN EN 982 opgenomen eisen. 
Hydraulische aandrijfsystemen zullen uitgerust zijn met voorzieningen ter bescherming tegen 
overdruk en zullen van een drukmeter voorzien zijn. De aandrijfsystemen zullen weerstaan 
aan drie maal de werkdruk. 

Wanneer een volledig wegvallen van de druk voorkomt in het systeem, zal de constructie 
ervoor zorgen dat de poort stopt in overeenstemming met NBN EN 12453 § 5.2.7, of haar 
beweging verder zet tegen de normale snelheid tot de poort haar eindtoestand bereikt waar 
de opgetreden fout gedetecteerd wordt en verdere beweging vermeden wordt. Herstarten zal 
niet tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden. 

Het ontwerp van het systeem zal het opsluiten van lucht tegen gaan. 

c) Pneumatische aandrijving 

Pneumatische aandrijfeenheden zullen voldoen aan de in NBN EN 983 opgenomen eisen. 
Ze mogen niet bediend worden bij een werkdruk groter dan 1,2 MPa. Pneumatische 
aandrijfeenheden zullen uitgerust worden met een voorziening om de werkdruk te regelen, 
om ze te beschermen tegen overdruk en ze zullen van een drukmeter voorzien zijn. 

Pneumatische aandrijfeenheden zullen weerstaan aan drie maal de werkdruk. 

Aandrijfsystemen zullen ontworpen worden opdat niet beheerste gevaarlijke bewegingen, 
ten gevolge van de samendrukbaarheid van lucht, vermeden worden. 

d) Andere 

Risico’s die kunnen ontstaan door de energiebron van de aandrijving, zoals bij voorbeeld 
(zie NBN EN 12453 § 4.2): 

– elektrische schokken; 

– brandgevaar door oververhitting; 

– barsten door pneumatische of hydraulische overdruk; 

– falen van elektrische, pneumatische of hydraulische componenten; 

– te lange beweging van het deurblad nadat de aandrijving wordt uitgeschakeld; 
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– falen van veiligheidsapparaten. 

Deze risico’s zullen worden ondervangen door gebruik te maken van bijvoorbeeld: 

– regelvoorzieningen; 

– aanschakelen van de aandrijving; 

– uitschakelen van de aandrijving; 

– stopbevel; 

– onderbreking van de vermogentoevoer; 

– manuele schakelaars. 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijkingen 

Aangedreven poorten die buiten het hierboven aangegeven toepassingsgebied vallen, moeten 
voldoen aan de overeenstemmende eisen opgesomd in 4.3: Aandrijving. 

4.4.4 Eindeloopbeveiliging 

Toepassingsgebied 

Niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële garagepoorten, bestemd 
voor eengezinswoningen die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Het deurblad zal automatisch en veilig stoppen in de eindpositie. In deze eindpositie zal het deurblad 
in veilige toestand verkeren en geen gevaar creëren. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.2.4). 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.1, NBN EN 12453 § 5.5.2 (nieuwe versie) en NBN EN 60335-2-95. 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring  

Prestatie-eis(-en) 

Poorten zullen steeds beschikken over een voorziening om de beweging ervan te beëindigen ter 
plaatse van de eindposities. 

Aandrijvingen die slechts beheerst worden door middel van een dodemansschakelaar zullen ervoor 
zorgen dat de onderzijde van de poort stopt binnen een afstand van 50 mm wanneer de schakelaar 
wordt losgelaten (EN 60335-2-95 § 20 Z 101). 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 
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Afwijkingen 

Aangedreven poorten die buiten het hierboven aangegeven toepassingsgebied vallen, moeten 
voldoen aan de overeenstemmende eisen opgesomd in 4.3: Aandrijving. 

4.4.5 Overschakeling naar manuele bediening 

Toepassingsgebied 

Aangedreven, verticaal bewegende, residentiële garagepoorten, bestemd voor eengezinswoningen 
die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Alle aandrijvingen voor residentiële garagepoorten zullen een manuele loskoppeling omvatten zodat 
de poort manueel bediend kan worden. Bediening van de manuele loskoppeling zal niet leiden tot 
gevaren zoals terugslag of onverwacht functioneren van de poort in de geheel gesloten of geheel 
open toestand; wanneer de manuele bediening wordt ingeschakeld in de overige toestanden, moet 
erover gewaakt worden dat er zich geen personen of voorwerpen in de weg van de poort bevinden. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.2.2) en van de Laagspanningsrichtlijn. 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.1, NBN EN 12453 § 5.5.2 (nieuwe versie) en NBN EN 60335-2-95. 

Prestatie-uitdrukking 

De prestatie-uitdrukking wordt opgenomen in de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

De gebruiksaanwijzing zal detailinformatie verschaffen over het gebruik van de manuele loskoppeling 
en, waar van toepassing, zal vermelden dat het activeren van de manuele loskoppeling aanleiding kan 
geven tot onbeheerst bewegen van de poort wanneer de veren zwak of gebroken zijn, of wanneer de 
poort uit evenwicht is (NBN EN 60335-2-95 § 7.12).  

De manuele loskoppeling zal werken met een kracht niet groter dan 220 N of een moment niet groter 
dan 1,6 Nm (NBN EN 60335-2-95 § 20.109).  

Aandrijvingen zullen geleverd worden met een merking die aangeeft hoe de manuele loskoppeling 
gebruikt moet worden (NBN EN 60335-2-95 § 7.103). 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijkingen 

Aangedreven poorten die buiten het hierboven aangegeven toepassingsgebied vallen, moeten 
voldoen aan de overeenstemmende eisen opgesomd in 4.3: Aandrijving. 
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4.4.6 Bediening 

Toepassingsgebied 

Niet-automatisch bediende, aangedreven, verticaal bewegende, residentiële garagepoorten, bestemd 
voor eengezinswoningen die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Wanneer manuele bediening gebruikt wordt zal de gebruiker niet in een gevaarlijke situatie gebracht 
worden. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Machinerichtlijn (bijlage I § 1.2.2) en van de Laagspanningsrichtlijn. 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.3.1, NBN EN 12453 § 5.5.2 (nieuwe versie) en NBN EN 60335-2-95. 

Prestatie-uitdrukking 

Vermelding van de voorziene maatregelen om aan de gestelde eis te voldoen in de technische 
documentatie die de basis vormt van de EG-conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

De gebruiksaanwijzing zal specifiëren dat iedere vaste bediening in het zicht van de poort 
geïnstalleerd moet worden, maar verwijderd van bewegende delen en op een hoogte van minimaal 
1,5 m (NBN EN 60335-2-95 § 7.12.1). 

Indien het beschermingssysteem tegen opsluiting een dodemansschakelaar is, dan zal het slechts 
mogelijk zijn de schakelaar te bedienen in het zicht van de poort (NBN EN 60335-2-95 § 22 Z 101). 

Wanneer de aandrijving geleverd wordt met een drie-drukknop schakelaar, dan zullen alle andere 
schakelaars van dat type zijn (NBN EN 60335-2-95 § 22.106). 

Tijdens de beweging van de aandrijving in beide richtingen, zal het steeds mogelijk zijn een manuele 
stopschakelaar te activeren om de beweging te beëindigen. 

Type-oplossing(-en) 

Geen. 

Afwijkingen 

Aangedreven poorten die buiten het hierboven aangegeven toepassingsgebied vallen, moeten 
voldoen aan de overeenstemmende eisen opgesomd in 4.3: Aandrijving. 

4.5. Bouwkundige eisen  

4.5.1 Mechanische sterkte en stabiliteit 
Poorten die een bijdrage leveren aan de stabiliteit van het bouwwerk worden niet in deze STS 
behandeld. 
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4.5.2 Brandgedrag 

4.5.2.1. Brandreactie 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden waarop het “Koninklijk besluit tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten 
voldoen”, inclusief alle wijzigingen, van toepassing is. Dit zijn alle al dan niet voor het publiek 
toegankelijke gebouwen en voor dewelke de bouwaanvraag werd ingediend na 31/12/1997, 
uitgezonderd eengezinswoningen en lage gebouwen met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 
100 m² en met maximaal 2 verdiepingen. 

Gestelde eis(-en) 

De brandreactie van poorten of hun onderdelen zullen geen aanleiding geven tot de voortplanting van 
brand. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Door de publicatie van NBN EN 16034 als Belgische norm en verwijzing ernaar in het Officieel 
Publicatieblad van de Europese Unie, zal deze eis ook door de Bouwproductenrichtlijn afgedekt 
worden. Valt niet onder de Belgische regelgeving met betrekking tot het in de handel brengen van het 
product. 

Evaluatiemethode(-s) 

Op termijn wordt de huidige Belgische classificatiemethode vervangen door de Europese. Tot het 
einde van de co-existentieperiode van NBN EN 16034 zal de Belgische classificatiemethode aanvaard 
worden. Daarna geldt slechts de Europese. De Europese classificatiemethode zal slechts aanvaard 
worden vanaf de aanvang van de co-existentieperiode van NBN EN 16034. 

4.5.2.1.1. Belgische classificatiemethode 

De brandreactie wordt gedefinieerd als zijnde het geheel van eigenschappen van een bouwmateriaal 
met betrekking tot zijn invloed op het ontstaan en op de ontwikkeling van een brand. 

Hiertoe worden drie proefmethodes gehanteerd: 

– methode 1 volgens NBN ISO 1182; 

– methode 2 volgens NF P 92-501; 

– methode 3 volgens BS 476: part 7. 

De materialen worden onderverdeeld in vijf klassen: A0, A1, A2, A3 en A4. 

– tot A0 behoren de materialen die volgens methode 1 als "niet-brandbaar" worden 
beschouwd. 

– tot A1 behoren alle materialen van categorie I volgens methode 2 en alle materialen cl 1 
volgens methode 3. 

– tot A2 behoren alle materialen van categorie II volgens methode 2 en alle materialen cl 2 
volgens methode 3. 

– tot A3 behoren alle materialen van categorie III volgens methode 2 en alle materialen cl 3 
volgens methode 3. 

– tot A4 behoren alle materialen die niet bij een voorgaande klasse kunnen ingedeeld worden. 

De proeven op deze materialen worden uitgevoerd in hun normale gebruiksvoorwaarden. 

4.5.2.1.2. Europese classificatiemethode 

Poorten en hun onderdelen zullen geclassificeerd worden volgens NBN EN 13501-1. 
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Om het gedrag van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwsystemen bij brand te beoordelen, 
werden verschillende brandscenario’s ontwikkeld. Op basis van deze scenario’s kan het brandgedrag 
volgens laboratoriumvoorwaarden worden vertaald in meetbare kenmerken of parameters. 

De drie verschillende fases van de brand, met name het ontstaan, de ontwikkeling en de volledig 
ontwikkelde brand, zijn gekoppeld aan een geharmoniseerde testmethode: 

– fase 1: ontstaan van de brand door de ontsteking van een product. Dit gebeurt door een 
kleine vlam te laten inwerken op een beperkt oppervlak van het product. 

– fase 2: groeifase van de brand tot vlamoverslag. Dit wordt gesimuleerd door een brandend 
voorwerp in de hoek van een vertrek, dat een warmtestroom overbrengt op de nabijgelegen 
wandoppervlakken. 

– fase 3: na de vlamoverslag dragen alle producten bij tot de volledig ontwikkelde brand. 

Figuur 3: Schematische voorstelling van een brandontwikkeling 

 
Aan de hand van de schematische voorstelling van een brandontwikkeling (afbeelding 1) worden de 
bouwmaterialen en bouwproducten beoordeeld op: 

– ontvlambaarheid: deze wordt beïnvloed door de aard van het materiaal, zijn 
warmtegeleidingsvermogen, zijn dichtheid en zijn warmtecapaciteit; 

– vlamuitbreiding en warmteafgifte: deze worden beïnvloed door het materiaal zelf, de 
invallende warmtestraling, de convectieve warmteoverdracht en de thermische 
eigenschappen van het materiaal; 

– rookontwikkeling: deze wordt beïnvloed door de chemische processen die voortkomen uit de 
temperatuurstijging; 

– vorming van brandende druppels, ... . 

Deze eigenschappen worden uiteindelijk in de testmethoden beoordeeld met behulp van verschillende 
meetwaarden en criteria, zoals: 

– het calorische potentieel (PCS); 

– de totale warmteontwikkeling (THR600s); 

– de totale rookontwikkeling (TSP600s); 

– de FIGRA- en SMOGRA-indexen; 

– de laterale vlamuitbreiding (LFS); 
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– allerhande tijdsintervallen. 

Tabel 10: Vereenvoudigde voorstelling van de brandscenario’s in relatie tot het Europese 
classificatiesysteem en de testmethoden (met uitzondering van vloerbedekkingen) 

Brandscenario Europese klasse Proefmethode 

A1 Lijst van niet-brandbare producten (zie Tabel 12) 
of 

Niet-brandbaarheidsoven (EN ISO 1182) en 
bomcalorimeter (EN ISO 1716) 

A2 Niet-brandbaarheidsoven (EN ISO 1182) 
of 

bomcalorimeter (EN ISO 1716) en SBI 
(NBN EN 13823) 

Volledig ontwikkelde brand 
(fase 3) 

B SBI (NBN EN 13823)  
en 

kleine-vlamproef (EN ISO 11925-2) (30 seconden)

C SBI (NBN EN 13823)  
en 

kleine-vlamproef (EN ISO 11925-2) (30 seconden)

“Single Burning Item” in de 
hoek van de kamer (fase 2) 

D SBI (NBN EN 13823) 
en 

kleine-vlamproef (EN ISO 11925-2) (30 seconden)

E Kleine-vlamproef (EN ISO 11925-2) (15 seconden)Ontstaan van brand door een 
kleine vlam op een beperkt 

oppervlak (fase 1) F Brandgedrag niet bepaald 

Prestatie-uitdrukking 

Voor zover de fabrikant deze prestatie wenst te verklaren (niet verplicht in België), zal de prestatie-
uitdrukking opgenomen worden in de technische documentatie. 

Na citatie van NBN EN 16034 in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie, voor zover de 
fabrikant deze prestatie wenst te verklaren (niet verplicht in België), zal de prestatie-uitdrukking 
opgenomen worden in de EG-conformiteitsverklaring en in de CE-Markering. 
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Tabel 11: Europese brandreactieklassen voor bouwproducten (met uitzondering van 
vloerbedekkingen) 

Europese 
klasse 

Proefmethode Classificatiecriteria Bijkomende classificatie 

Lijst van niet-brandbare 
producten (zie Tabel 12) 

  

Niet-
brandbaarheidsoven 

(EN ISO 1182) 

∆T ≤ 30 °C 
∆m ≤ 50 % 

tf = 0 (geen aanhoudende 
vlammen) 

 

A1 

of 
en 

bomcalorimeter  
(EN ISO 1716) 

PCS ≤ 2,0 MJ/kg15 
PCS ≤ 2,0 MJ/kg16,17 
PCS ≤ 1,4 MJ/m2 18 
PCS ≤ 2,0 MJ/kg19 

 

 

                                                      
15 Voor homogene producten en substantiële componenten van niet-homogene producten. 
16 Voor externe, niet-substantiële componenten van niet-homogene producten. 
17 Voor externe, niet-substantiële componenten met een PCS ≤ 2,0 MJ/m2, waarbij het product 
eveneens voldoet aan de volgende criteria uit de norm NBN EN 13823: 

– FIGRA ≤ 20 W/s 

– LFS ≤ rand van het proefstuk 

– THR600s ≤ 4,0 MJ 

– bijkomende klasseringen s1 en d0 
18 Voor interne, niet-substantiële componenten van niet-homogene producten. 
19 Voor het hele product (niet-homogeen). 
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Niet-brandbaarheidsoven 
(EN ISO 1182) 

∆T ≤ 50 °C 
∆m ≤ 50 % 

tf ≤ 20 seconden 

 

bomcalorimeter 
(EN ISO 1716) 

PCS ≤ 3,0 MJ/kg15 
PCS ≤ 4,0 MJ/m216 
PCS ≤ 4,0 MJ/m218 
PCS ≤ 2,0 MJ/kg19 

 

A2 

of 

en 

SBI (NBN EN 13823) FIGRA ≤ 120 W/s 
LFS < rand van proefstuk

THR600s ≤ 7,5 MJ 

rookontwikkeling20 en 
brandende druppels en/of 

deeltjes21 

SBI (NBN EN 13823) FIGRA ≤ 120 W/s 
LFS < rand van proefstuk

THR600s ≤ 7,5 MJ 

rookontwikkeling20 en 
brandende druppels en/of 

deeltjes21 

B 

en 
kleine-vlamproef 

(EN ISO 11925-2) 
(30 seconden) 

Vlamuitbreiding22 ≤ 
150 mm binnen 

60 seconden 

 

SBI (NBN EN 13823)  FIGRA ≤ 250 W/s 
LFS < rand van proefstuk

THR600s ≤ 15 MJ 

rookontwikkeling20 en 
brandende druppels en/of 

deeltjes21 

C 

en 
kleine-vlamproef 

(EN ISO 11925-2) 
(30 seconden) 

Vlamuitbreiding22 ≤ 
150 mm binnen 

60 seconden 

 

SBI (NBN EN 13823) FIGRA ≤ 750 W/s rookontwikkeling20 en 
brandende druppels en/of 

deeltjes21 

D 

en 
kleine-vlamproef 

(EN ISO 11925-2) 
(30 seconden) 

Vlamuitbreiding22 ≤ 
150 mm binnen 

60 seconden 

 

E Kleine-vlamproef 
(EN ISO 11925-2) (15 seconden)

Vlamuitbreiding22 ≤ 
150 mm binnen 

20 seconden 

brandende druppels en/of 
deeltjes23 

                                                      
20 Rookontwikkeling: 

– Klasse s1: SMOGRA ≤ 30 m/s en TSP600s ≤ 50 m 

– Klasse s2: SMOGRA ≤ 180 m/s en TSP600s ≤ 200 m 

– Klasse s3: alle andere gevallen 
21 Brandende druppels/deeltjes bij SBI-proef binnen 600 seconden: 

– Klasse d0: geen brandende druppels/deeltjes 

– Klasse d1: geen brandende druppels/deeltjes met een brandduur groter dan 10 seconden 

– Klasse d2: in alle andere gevallen alsook bij ontsteking van het filterpapier bij de kleine-
vlamproef 

22 Bij oppervlaktebevlamming en desgevallend, rekening houdend met de uiteindelijke toepassing van 
het product, bij randbevlamming 
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F Brandgedrag niet bepaald Brandgedrag niet bepaald  

Tabel 12: Lijst van onbrandbare materialen en producten die zonder test als Europese klasse A1 
kunnen aangeduid worden 

Materialen of producten 

Geëxpandeerde klei; geëxpandeerd perliet; geëxpandeerd vermiculiet; minerale wol; cellenglas; 
beton; beton met toeslagstoffen (zware en lichte minerale toeslagstoffen, met uitzondering van 

volledige warmteisolatie); elementen uit autoclaafcellenbeton; vezelcement; cement; kalk; 
hoogovenslak/vliegas; minerale toeslagstoffen; ijzer, staal en roestvrij staal; koper en koperlegeringen; 

zink en zinklegeringen; aluminium en aluminiumlegeringen; lood; gips en gipsgebonden pleister; 
mortel met anorganische bindmiddelen; elementen uit klei; elementen uit calciumsilicaat; producten 

van natuursteen en leisteen; gipselementen; terrazzo; glas; glaskeramiek; keramiek24,25,26,27. 

Prestatie-eis(-en) 

Voor poorten en deuren zijn er geen eisen betreffende brandreactie opgenomen in de Belgische 
regelgevingen, doch wel voor gevelbekledingen. 

a) Lage gebouwen28 

De gevelbekledingen van lage gebouwen vertonen een klasse D-s3,d1. Een maximum van 
5 % van de zichtbare oppervlakte van de gevels is niet onderworpen aan deze eis. 

b) Middelhoge gebouwen29 en hoge gebouwen30 

De gevelbekledingen van hoge en middelhoge gebouwen vertonen een klasse B-s3,d1. Een 
maximum van 5 % van de zichtbare oppervlakte van de gevels is niet onderworpen aan 
deze eis. 

Noot: de hoogte h van een gebouw is conventioneel de afstand tussen het afgewerkte 
vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil van de door de brandweerwagens 
bruikbare wegen omheen het gebouw. Het dak met uitsluitend technische lokalen wordt bij 
deze hoogtemeting niet meegerekend. 

                                                                                                                                                                      
23 Voldoet indien geen ontsteking van het filterpapier (geen klassering); voldoet niet bij ontsteking van 
het filterpapier (d2-klassering). 
24 Producten, gemaakt door het verlijmen van een of meer van deze materialen, zullen zonder 
beproeving als producten van Europese brandklasse A1 beschouwd worden, voor zover de lijm niet 
meer dan 0,1 % van het gewicht of het volume uitmaakt (laagste van beide waarden). 
25 Plaatmaterialen (bij voorbeeld van isolatiematerialen) met een of meer organische lagen of 
producten die organisch materiaal bevatten dat niet homogeen verspreid is (uitgezonderd lijm), zijn 
uitgesloten uit de lijst. 
26 Producten, gemaakt door afdekken van een materiaal uit de lijst met een anorganische laag (bij 
voorbeeld beklede metalen elementen), mogen eveneens zonder beproeving als producten van 
klasse A1 beschouwd worden. 
27 Geen van de materialen uit de tabel mag meer dan 0,1 % (in gewicht of in volume – laagste van 
beide waarden) homogeen verdeeld organisch materiaal bevatten. 
28 Als lage gebouwen worden beschouwd deze gebouwen waarvan de hoogte h kleiner is dan 10 m. 
29 Als middelhoge gebouwen worden beschouwd deze gebouwen waarvan de hoogte h kleiner dan of 
gelijk is aan 25 m doch groter dan of gelijk aan 10 m. 
30 Als hoge gebouwen worden beschouwd deze gebouwen waarvan de hoogte h groter is dan 25 m. 
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Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.5.2.2. Brandweerstand 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

De brandweerstand van poorten zal voortplanting van brand en rook naar andere ruimten voorkomen; 
tevens moet worden voldaan aan volgende paragrafen uit deze tekst: 

– 4.2.1: Onbeheerste bewegingen 

– 4.2.2: Onbedoelde bewegingen (ten gevolge van wind) 

– 4.2.3: Manuele bediening  

– 4.2.4: Mechanische weerstand 

– 4.2.5: Mechanische duurzaamheid 

– 4.2.6: Geometrie van glazen componenten 

– 4.2.7: Bescherming tegen pletten, snijden, knippen en intrekken 

– 4.5.3.1: Vrijgave van gevaarlijke substanties 

Voor niet verticaal bewegende poorten, moet tevens aan paragraaf 4.2.8: Bescherming tegen vallen 
van het deurblad worden voldaan. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Door de publicatie van NBN EN 16034 als Belgische norm en verwijzing ernaar in het Officieel 
Publicatieblad van de Europese Unie, zal deze eis ook door de Bouwproductenrichtlijn afgedekt 
worden. Dit kenmerk valt alleszins tot dan niet onder de Belgische regelgeving met betrekking tot het 
in de handel brengen van het product. 

Evaluatiemethode(-s) 

Op termijn wordt de huidige Belgische classificatiemethode vervangen door de Europese. Tot het 
einde van de co-existentieperiode van NBN EN 16034 zal de Belgische classificatiemethode aanvaard 
worden. Daarna geldt slechts de Europese. De Europese classificatiemethode zal slechts aanvaard 
worden vanaf de aanvang van de co-existentieperiode van NBN EN 16034. 

4.5.2.2.1. Belgische classificatiemethode 

De brandweerstand (Rf) volgens NBN 713.020 wordt gedefinieerd als zijnde de tijd om tegelijkertijd 
aan de drie volgende eigenschappen te voldoen: thermische isolatie, vlamdichtheid en stabiliteit. 

De volgende klassen kunnen bekomen worden: Rf ½ h, Rf 1 h, Rf 2 h. 

4.5.2.2.2. Europese classificatiemethode 

Poorten zullen geclassificeerd worden volgens NBN EN 13501-2 en onderworpen aan proeven 
volgens NBN EN 1634-1 (vuurweerstandsproeven voor branddeuren en -luiken), NBN EN 1634-3 
(vuurweerstandsproeven voor rookbeheersingsdeuren en -luiken), NBN EN 1191 (bestandheid tegen 
herhaald openen en sluiten voor ramen en deuren), NBN EN 12605 (mecanische aspecten 
betreffende industriële, bedrijfs- en garagedeuren en -poorten). 
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4.5.2.2.2.1. Brandweerstand 

De basiscriteria die in het kader van de Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG) gebruikt worden om de 
brandwerendheid van een bouwproduct te karakteriseren zijn: 

– R het bezwijken van het draagvermogen (enkel voor dragende elementen); 

– E de vlamdichtheid; 

– I1, I2 de thermische isolatie. 

Bij invoering van de nieuwe norm NBN EN 13501-2 in België zijn de volgende prestatietijden (in 
minuten) voor de brandwerendheid weerhouden:  

Tabel 13: Prestatietijden voor brandwerendheid 

EI1 30 60 120 

E 30 60  

 

Daarbij kunnen de volgende bijkomende prestatie-eisen voorzien worden: 

– met zelfsluitende inrichtingen C31; 

– met een bepaalde graad van rookwerendheid S; 

– met een bepaalde graad van warmtestralingswering W32. 

Bijv. poorten met een zelfsluitend mechanisme, die voldoen aan het zelfsluitend criterium worden als 
E-C of als EI1-C geklasseerd. 

4.5.2.2.2.2. Rookwerendheid 

Er zijn twee klassen volgens NBN EN 13501-2: S200 en Sa. 

De prestatieniveaus zijn: 

– Rookdoorlatendheid S200 wanneer de maximum rookdoorlaat gemeten bij elke temperatuur 
(20 tot 200 °C) en hoger bij een drukverschil van 50 Pa niet meer dan 20 m³/h voor een 
enkele vleugel, of 30 m3/h voor een dubbele vleugel is. 

– Rookdoorlatendheid Sa wanneer de maximum rookdoorlaat gemeten bij kamertemperatuur 
bij een drukverschil van 25 Pa niet meer dan 3 m³/h per meter kierlengte, uitgezonderd het 
lekverlies aan de dorpel. 

                                                      
31 Poorten met brandweerstand mogen niet voorzien zijn van een mechanisme dat de deur open 
houdt, tenzij dit mechanisme automatisch wordt ontkoppeld in geval van brand. 
32 Poorten die voldoen aan de eis betreffende thermische isolatie worden verondersteld ook aan dit 
criterium te voldoen; gezien in België het criterium I steeds wordt weerhouden, wordt de 
warmtestralingswering niet gespecifieerd. 
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4.5.2.2.2.3. Duurzaamheid van de zelfsluitendheid 

Er zijn zes klassen volgens NBN EN 14600: C5 tot en met C0. 

De prestatieniveaus zijn: 

– Duurzaamheid C5, wanneer het mechanisme zeer frequent wordt gebruikt, waarbij het 
mechanisme moet beproefd worden op 200.000 cycli. 

– Duurzaamheid C4, wanneer het mechanisme frequent wordt gebruikt of gebruikt wordt door 
mensen die geen gedrevenheid hebben om zorg te dragen voor de bediening, waarbij het 
mechanisme moet beproefd worden op 100.000 cycli. 

– Duurzaamheid C3, wanneer het mechanisme matig frequent wordt gebruikt en dan nog door 
mensen die enige gedrevenheid hebben om zorg te dragen voor de bediening, waarbij het 
mechanisme moet beproefd worden op 50.000 cycli. 

– Duurzaamheid C2, wanneer het mechanisme weinig frequent wordt gebruikt en dan nog 
door mensen die een grote gedrevenheid hebben om zorg te dragen voor de bediening, 
waarbij het mechanisme moet beproefd worden op 10.000 cycli, bij voorbeeld voor deuren 
die toegang geven tot private wooneenheden en grote industriële en commerciële deuren. 

– Duurzaamheid C1, wanneer het mechanisme de poort permanent open houdt, waarbij het 
mechanisme moet beproefd worden op 500 cycli. 

– Duurzaamheid C0, wanneer geen eisen worden gesteld. 

Prestatie-uitdrukking 

Voor zover de fabrikant deze prestatie wenst te verklaren (momenteel niet verplicht in België), zal de 
prestatie-uitdrukking opgenomen worden in de technische documentatie. 

Na citatie van NBN EN 16034 in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie, voor zover de 
fabrikant deze prestatie wenst te verklaren, en voor zover poorten als brand- of rookwerende in de 
handel gebracht worden, zal de prestatie-uitdrukking opgenomen worden in de EG-
conformiteitsverklaring en in de CE-Markering. 

Prestatie-eis(-en) 

Onderstaande eisen voor deuren gelden eveneens voor poorten. 

a) Brandweerstand 

Wegens de uitgebreidheid van de regelgeving en het feit dat deze aan wijzigingen kan 
onderworpen zijn, wordt verwezen naar het koninklijk besluit tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen (KB van 7/7/1994, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26/4/1995, 
inclusief alle wijzigingen). 

Deze regelgeving vermeld, per type gebouw, per type bediend lokaal en per type wand, aan 
welke eisen betreffende brandweerstand een deur of poort moet voldoen. 

b) Duurzaamheid van de zelfsluitendheid 

a) Deuren die normaal gesloten zijn maar regelmatig worden gebruikt, uitgerust met 
een deurdranger: duurzaamheid C5, C4 of C3, tenzij uitzonderlijke situaties. 

b) Deuren die normaal geopend blijven wanneer het gebouw in gebruik is doch die 
daarbuiten worden gesloten om redenen van veiligheid of beperking van toegang, 
uitgerust met een voorziening die de deur openhoudt: duurzaamheid C2, tenzij 
uitzonderlijke situaties. 

c) Deuren die normaal open zijn en uitgerust met een voorziening die de deur 
openhoudt: duurzaamheid C1. 

d) Deuren die normaal gesloten en vergrendeld zijn (nooduitgangen) en die 
overeenstemmend zijn gemarkeerd: duurzaamheid C0. 
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Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.5.3 Hygiëne, gezondheid en het milieu 

4.5.3.1. Vrijgave van gevaarlijke substanties 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Poorten zullen geen hoeveelheden gevaarlijke substanties vrijgeven, groter dan de maximaal 
toegelaten hoeveelheden vastgelegd in de Belgische regelgeving. 

Elektrische en elektronische componenten zullen geen hoeveelheden gevaarlijke stoffen bevatten dan 
de maximaal toegelaten hoeveelheden vastgesteld in de Belgische regelgeving. 

Om afval afkomstig van elektrische en elektronische zo veel mogelijk te voorkomen zullen de 
gewestelijke verordeningen die de uitvoeringsmodaliteiten van de Richtlijn betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur gerespecteerd worden. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Bouwproductenrichtlijn, de Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (Eng.: “RoHS Directive”) en de 
Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-Richtlijn; 
Eng.: “WEEE Directive”), en valt onder Belgische regelgeving met betrekking tot het in de handel 
brengen van het product. 

Evaluatiemethode(-s) 

De vrijgave van gevaarlijke substanties zal bepaald worden in overeenstemming met NBN EN 13241-
1 § 4.2.9. 

Prestatie-uitdrukking 

De fabrikant zal beschikken over een verklaring waarin hij verklaart dat hij de Belgische regelgeving 
die van toepassing is op het product en op de daarin verwerkte materialen verifieerde en dat hij 
oordeelde, waar nodig na het (laten) uitvoeren van proeven, dat de Belgische regelgeving 
gerespecteerd werd. Zo mogelijk kan de fabrikant zijn verklaring staven door verklaringen van zijn 
leveranciers. 

Deze verklaringen worden opgenomen in de technische documentatie die de basis vormt van de EG-
conformiteitsverklaring. 

Prestatie-eis(-en) 

Verklaring in overeenstemming met bovenstaande. De Belgische regelgeving kan geconsulteerd 
worden op volgende website: 
http://ec.europa.eu/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm  

Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 
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Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.5.3.2. Waterdichtheid 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Het ontwerp van poorten en hun verwerking in het bouwwerk zullen zodanig zijn dat de gewenste 
waterdicht bereikt wordt. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Bouwproductenrichtlijn, maar valt niet onder Belgische regelgeving met 
betrekking tot het in de handel brengen van het product. 

Evaluatiemethode(-s) 

De waterdichtheid van poorten wordt bepaald op afgewerkte gemonteerde poorten of individuele, 
representatieve onderdelen, in overeenstemming met NBN EN 13241-1 § 4.4.2 en NBN EN 12489. 
De proefresultaten mogen afgeleid worden van een proefmonster met de maximale afmetingen van 
het gamma, of van een proefmonster dat representatief is voor de deurblad montage met de minimum 
afmetingen zoals bepaald in NBN EN 12489. 

Prestatie-uitdrukking 

De weerstand tegen waterpenetratie, bij gedefinieerde drukstappen zal uitgedrukt worden in 
overeenstemming met de klassen bepaald in Tabel 14. Een proefmonster behoort tot een bepaalde 
klasse wanneer het geen waterpenetratie toelaat onder de proefomstandigheden, zoals vastgelegd in 
NBN EN 12489. De proefdruk, gemeten in Pascal (Pa) is de differentiële druk tussen beide zijden van 
de volledig gesloten poort. 

Tabel 14: Classificatie voor waterdichtheid 

Klasse Proefdruk Bepaling van het sproeien van water 

 [Pa]  

0 — Geen prestatie bepaald 

1 30 Sproeien van water gedurende 15 min. 

2 50 Sproeien van water gedurende 20 min. 

3 >50 Uitzonderlijk. Deze klasse is slechts van toepassing bij een specifieke 
overeenkomst tussen fabrikant en afnemer. 

Voor zover de fabrikant deze prestatie wenst te verklaren (niet verplicht in België), zal de prestatie-
uitdrukking opgenomen worden in de EG-conformiteitsverklaring en in de CE-Markering. 

Prestatie-eis(-en) 

De aanbevolen minimaal te voorziene klasse in bijzondere bestekken is de klasse 1. In geval de poort 
niet aan water wordt blootgesteld (bij voorbeeld in een afgesloten gebouw), dan is klasse 0 de 
aanbevolen klasse. 
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Type-oplossing(-en) 

De prestatie-eis klasse 1 kan reeds worden bekomen door een opstand te voorzien achter het 
poortblad met een minimale hoogte van 3 mm. Het strekt tot aanbeveling een dorpel met opstand 
achter het poortvlak te voorzien, al dan niet aangevuld met andere maatregelen. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.5.3.3. Verhoogd hygiënisch karakter 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Poorten bestemd voor toepassing in ruimten waar voedsel bewaard wordt zullen dusdanig ontworpen 
worden dat afdoende reiniging en disinfectie mogelijk is. Ze zullen beschermd worden tegen ophoping 
van vuil, contact met toxische stoffen, het loskomen van deeltjes en de vorming van condensatie of 
ongewenste schimmelvorming op de oppervlakken. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Geen. 

Evaluatiemethode(-s) 

De porositeit van onderdelen van de poorten en de gladde afwerking van de poorten wordt bepaald 
volgens de evaluatiemethode zoals bepaald in relevante product specificaties. Indien dergelijke 
documenten niet beschikbaar zijn, gebeurt de evaluatie in overeenstemming met ETA-Guideline 21-1. 

Prestatie-uitdrukking 

Voor zover de fabrikant deze prestatie wenst te verklaren (niet verplicht in België), zal de prestatie-
uitdrukking opgenomen worden in de technische documentatie. 

Prestatie-eis(-en) 

Poorten zullen eenvoudig te reinigen zijn en, waar nodig, te desinfecteren. Dit vereist gladde en niet-
absorberende oppervlakken. 

Poorten zullen passen in de openingen waarvoor ze bestemd werden en goed sluiten (bijvoorbeeld 
om knaagdieren buiten te houden). Schuifpoorten zullen vrij bewegen. Poorten zullen voorkomen dat 
vuil en andere verontreinigingen in de ruimte worden bewogen bij het openen en sluiten ervan. De 
poorten zullen eenvoudig verwijderbaar zijn met het oog op reiniging of verwijderbaar, voor zover de 
poorten goed te reinigen zijn wanneer geïnstalleerd. 

Deurdrempels zullen dusdanig ontworpen worden dat de vloer goed te reinigen is. 

Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 
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4.5.4 Gebruiksveiligheid 

4.5.4.1. Weerstand tegen windbelasting 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden, blootgesteld aan wind. 

Gestelde eis(-en) 

Bij een bepaalde windbelasting zal de gesloten poort niet instorten, uit de geleiders loskomen, een 
blijvende vervorming of andere gebreken vertonen, waardoor de functionaliteit of veiligheid beïnvloed 
wordt. Deze eis heeft geen betrekking op de mogelijkheid om de poort te openen of sluiten, noch op 
de mogelijkheid tot bedienen van de poort onder windbelasting. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Bouwproductenrichtlijn, maar valt niet onder Belgische regelgeving met 
betrekking tot het in de handel brengen van het product. 

Evaluatiemethode(-s) 

De weerstand tegen wind wordt bepaald in overeenstemming met NBN EN 13241-1 § 4.4.3, 
NBN EN 12604 § 5.3.2 (nieuwe versie) en NBN EN 12444, door middel van een proef op ware grote, 
een proef op model, proeven op onderdelen en extrapolatie, of door berekening. 

Prestatie-uitdrukking 

De weerstand tegen windbelasting wordt uitgedrukt in overeenstemming met NBN EN 12424 door 
middel van klassen, weergegeven in Tabel 15. 

Tabel 15: Classificatie voor windweerstand 

Klasse Referentie 
windbelasting Opmerkingen 

 [Pa]  

0 — Te gebruiken voor poorten waarvoor geen prestatie bepaald 
werd. 

1 300 

2 450 

3 700 

4 1000 

Geen. 

5 > 1000 Uitzonderlijk. Deze klasse is slechts van toepassing bij een 
specifieke overeenkomst tussen fabrikant en afnemer. 

Voor zover de fabrikant deze prestatie wenst te verklaren (niet verplicht in België), zal de prestatie-
uitdrukking opgenomen worden in de EG-conformiteitsverklaring en in de CE-Markering. 
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Prestatie-eis(-en) 

Het bepalen van de windbelasting op een gebouw en een onderdeel ervan gebeurt in 
overeenstemming met NBN B03-00233 of NBN EN 1991-1-4. 

Opmerking: De veiligheidsfactoren, waarmee rekening gehouden werd bij het tot stand brengen van 
Tabel 15, worden gegeven in NBN EN 12604, NBN EN 12444 en NBN EN 12424. Deze werden 
samengebracht in NBN EN 13241-1, bijlage C. 

Tenzij het bijzonder bestek een specifieke klasse (of drukken) voorschrijft, zullen poorten die 
blootgesteld worden aan wind, ontworpen worden om te weerstaan aan negatieve en positieve 
differentiële drukken in overeenstemming met NBN EN 12604.  

De aanbevolen minimaal te voorziene klasse in bijzondere bestekken is de klasse 3. In geval de poort 
niet aan wind wordt blootgesteld (bij voorbeeld in een afgesloten gebouw), dan is klasse 0 de 
aanbevolen klasse. 

Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.5.4.2. Inbraak vertragend vermogen 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Om als inbraakwerend bestempeld te kunnen worden, moet de poort als bouwelement in zijn geheel 
een homogeen inbraak vertragend vermogen bezitten. 

Het inbraak vertragend vermogen wordt gedefinieerd als de weerstand van de poort tegen statische, 
dynamische belasting en menselijke aanvallen. 

Het vermogen om weerstand te bieden zal afhangen van het type belasting, namelijk een verplaatsing 
van de deur ten opzichte van haar omlijsting, ofwel de tijd nodig om de opening te maken die een 
doorgang toelaat. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Geen. 

Evaluatiemethode(-s) 

Het inbraak vertragend vermogen wordt uitgedrukt in overeenstemming met NBN ENV 162734. 

                                                      
33 Het strekt tot aanbeveling de rekenmethodes van de Eurocode te gebruiken. 
34Deze norm, evenals de overige voornormen uit de reeks NBN ENV 1627 tot NBN ENV 1630 (ENV 
staat voor Europese voornorm), werd vervangen door de normenreeks NBN EN 1627 tot NBN EN 
1630, waarbij de toepasbaarheid van de normenreeks op poorten werd uitgesloten. Om deze 
tekortkoming te compenseren, wordt vermoedelijk binnen afzienbare tijd een Europese, zo niet een 
Belgische, normenreeks geschreven met als onderwerp het inbraak vertragend vermogen van 
poorten. Deze toekomstige normenreeks zal inhoudelijk gelijk zijn aan de voornormen (NBN) ENV 
1627 tot (NBN) ENV 1630, uitgezonderd redactionele vereenvoudigingen, verduidelijkingen en 
correcties. Deze toekomstige normenreeks zal op verscheidene punten inhoudelijk verschillend van 
de normen (NBN) EN 1627 tot (NBN) EN 1630. 
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Prestatie-uitdrukking 

Voor zover de fabrikant deze prestatie wenst te verklaren (niet verplicht in België), zal de prestatie-
uitdrukking opgenomen worden in de technische documentatie. 

Prestatie-eis(-en) 

De norm NBN ENV 162734 specifieert 6 weerstandsklassen. Deze weerstandsklassen en de 
overeenkomstige evaluatiemethoden (en criteria) worden gegeven in Tabel 16 en Tabel 17. 
Opmerking: indien een verticaal bewegende poort voldoet aan de weerstandsklasse 1 volgens 
NBN ENV 162734, mag ze beschouwd worden als beveiligd tegen optillen. 

Tabel 16: Verklaring van de weerstandsklassen 

Agressietype Weerstands-
klasse 

volgens 
NBN ENV 

162734 

Ervaring 
inbreker Middelen ter beschikking van de inbreker 

1 Fysische kracht 

2 

Gelegenheids-
inbreker Fysische kracht en eenvoudig gereedschap 

3 Gemiddeld Fysische kracht, koevoet en schroevendraaier 

4 Koevoet, schroevendraaier, zagen, hamers, bijl en aangedreven boor 

5 Koevoet, schroevendraaier, zagen, hamers, bijl, aangedreven toestellen 
incl. slijpschijf (max. 125 mm diameter) 

6 

Ervaren 
inbreker 

Koevoet, schroevendraaier, zagen, hamers, bijl, aangedreven toestellen 
incl. slijpschijf (max. 230 mm diameter) 

Tabel 17: Weerstandsklassen, evaluatiemethodes en criteria 

Evaluatiemethode en criteria 

Manuele proef volgens NBN ENV 163034 
Weerstands-

klasse 
volgens 

NBN ENV 
162734 

Statische 
proef 

volgens 
NBN ENV 

162834 

Dynamisch
e proef 
volgens 

NBN ENV 
162934 

Evaluatie Gereedschap Weerstand Totaal 

     [minuten] [minuten] 

1 — geen — — 

2 X A 3 15 

3 

X 

X B 5 20 

4 X C 7 25 

5 X D 10 30 

6 

X 

— 

X E 15 40 

Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 
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Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.5.4.3. Kogelwerend vermogen 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Het kogelwerend vermogen wordt gedefinieerd als de weerstand van de poort tegen kogeldoorgang. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Valt niet onder Belgische regelgeving met betrekking tot het in de handel brengen van het product. 

Evaluatiemethode(-s) 

De proefmethode wordt beschreven in NBN EN 1523-1. 

Prestatie-uitdrukking 

Voor zover de fabrikant deze prestatie wenst te verklaren (niet verplicht in België), zal de prestatie-
uitdrukking opgenomen worden in de technische documentatie. 

Afhankelijk van het type wapen en/of type kogel worden in Tabel 18, volgens NBN EN 1522-1, zeven 
klassen gedefinieerd, voor wat betreft revolvers en karabijnen en 1 klasse, voor wat betreft 
jachtwapens. 

Tabel 18: Classificatie van het kogelwerend vermogen 

Munitie Schietomstandigheden 
Klasse Type wapen Kaliber 

Type Massa Afstand Snelheid 

    [g] [m] [m/s] 

FB1 Karabijn 22 LR L/RN 2,6 10 360 

FB2 Automatisch 
pistool 9 mm para FJ/RN/SC 8 5 400 

FB3 Revolver 0.357 
magnum FJ/CB/SC 10,2 5 430 

Revolver 0.357 
magnum FJ/CB/SC 10,2 5 430 

FB4 

Revolver 0.44 
magnum FJ/SN/SC 15,6 5 440 

FB5 Aanvalswapen 5.56 X 46 FJ/PB/SCP1 4,0 10 950 

Aanvalswapen 5.56 X 46 FJ/PB/SCP1 4,0 10 950 
FB6 

Karabijn 7.62 X 51 FJ/PB/SC 9,5 10 830 

FB7 Karabijn 7.62 X 51 FJ/PB/HC1 9,8 10 820 

FSG Jachtwapen 12/70 Brenneke 31,5 10 420 
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Prestatie-eis(-en) 

Er mag geen kogeldoorgang vastgesteld worden. 

Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.5.5 Geluidshinder - Luchtgeluidsisolatie 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Poorten zullen een geluiddichtheid vertonen, groter dan de minimaal nodige geluiddichtheid in de 
Belgische regelgeving in de toepassing waarin de poort voorzien wordt. 

a) Voor residentiële gebouwen: akoestische prestatie volgens NBN S 01-400-1:2008 

De nieuwe NBN S 01-400-1 voorziet 2 akoestische comfortniveaus, met name een “normaal 
akoestisch comfort” en een “verhoogd akoestisch comfort”. Alle eisen zijn gegeven voor het 
afgewerkte gebouw. In de ontwikkelingsfase van een project is het nodig om de principes toe 
te passen en om de adequate uitvoeringsmiddelen aan te wenden om de vereiste prestaties 
te bereiken. 
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Tabel 19: Akoestische grootheden 

Symbool Eenheid Betekenis35  Alternatieve aanduiding36 en 
relatie 

Binnenlawaai 

DnT,w dB Het volgens NBN EN ISO 717-1:1997 gewogen 
gestandardiseerde geluidsdrukniveauverschil 
tussen twee ruimten, gemeten in situ 

– 

Buitenlawaai 

LAref en 
LA  

dB LAref stelt het representatieve geluidsdrukniveau 
voor op 2 m van het midden van de meest belaste 
gevel van het woongebouw en op 2 m hoogte 
boven het maaiveld. LA stelt het berekende 
geluidsdrukniveau vóór het te evalueren gevelvlak 
voor en wordt afgeleid uit LAref met behulp van de 
rekenregels in bijlage A van de norm NBN S 01-
400-1. 

– 

Gevelvlak 

DAtr dB Geluidsisolatie van een bepaald gevelvlak van 
een te beschermen ruimte in situ. Ze wordt bij 
voorkeur gemeten met een ruisbron volgens een 
genormaliseerde meetmethode. De 
gevelgeluidsisolatie-eisen in de Belgische norm 
worden in deze grootheid uitgedrukt. 

D2m,nT,w (C;Ctr), 
met DAtr = D2m,nT,w + Ctr 

Bouwelementen 

RAtr dB In het laboratorium gemeten grootheid die uitdrukt 
hoe goed een gewoon bouwelement (glas, 
vensters, wanden, …) het verkeerslawaai 
tegenhoudt. Niet van toepassing voor 
ventilatieroosters. 

Rw(C;Ctr), 
met RAtr = Rw + Ctr 

Dn,e,Atr dB Om meettechnische redenen wordt deze in het 
laboratorium gemeten, speciale grootheid gebruikt 
om uit te drukken hoe goed het ventilatierooster 
het verkeerslawaai tegenhoudt.  

Dn,e,w(C;Ctr), 
met Dn,e,Atr = Dn,e,w + Ctr 

Opmerkingen: 

1) De isolatie tegen luchtgeluiden van een element drukt zich uit aan de hand van 
een ééngetalswaarde berekend volgens de norm NBN EN ISO 717-1. 

Een akoestische luchtgeluidsisolatieprestatie kan weergegeven worden door een 
isolatiespectrum “XAtr” (waarbij XAtr = Xw + Ctr.) of door een ééngetalsaanduiding 
gevolgd door twee spectrum aanpassingstermen“ Xw (C; Ctr)”. 

                                                      
35 Vereenvoudigde uitleg gegeven. Voor een meer precieze wetenschappelijke definitie verwijzen we naar NBN S 01-400-
1:2007 
36 In productinformatie kan veelal deze vorm van informatie teruggevonden worden. Meer info: zie NBN EN ISO 717-1:1997  
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Hierbij is 

– Xw de ééngetalsaanduiding voor (de gewogen waarde) van de spectrale d.i. 
frequentie-afhankelijke grootheid X (dB), bijvoorbeeld: 

– Xw = Rw is de gewogen geluidsverzwakkingsindex voor gewone 
bouwelementen,  

– Xw = Dne,w is de gewogen geluidsislatie van kleine bouwelementen 
zoals ventilatieroosters. 

– C is de aanpassingsterm voor roze ruis (spectrum 1); 
– Ctr is de aanpassingsterm voor verkeersgeluid (spectrum 2). 

De twee aanpassingstermen werden zo gedefinieerd dat er rekening gehouden 
wordt met het type geluid waarvoor men moet isoleren: spectrum 2 die aanleiding 
geeft tot de berekening van de aanpassingsterm Ctr geeft eerder een indicatie van 
isolatie tegen laagfrequent geluid. De Belgische norm bekijkt enkel de 
ééngetalsaanduidingen met deze spectrumaanpassingsterm Ctr 
overeenstemmend met een verkeersbelasting voor typisch stadsverkeer. 

2)  De prestaties van een bouwelement worden uitgedrukt door een andere grootheid 
(gerelateerd aan een verhouding tussen doorgelaten en invallend 
geluidsvermogen) en zijn geenszins gelijk aan de prestatie van een gevelvlak 
(gerelateerd aan een verschil in geluidsdrukniveau), zelfs al is dit gevelvlak 
volledig samengesteld uit ditzelfde bouwelement. 

b) Voor niet-residentiële gebouwen: akoestische prestatie volgens NBN S 01-400:1977 

Deze norm bepaalt criteria die dienen voor het klasseren in categorieën van 

– van muren en binnenschotten, van buitenwanden (puntgevels, gevels, daken) en van 
vloeren, op basis van hun in laboratorium opgemeten geluidsverzwakkingsindex R 
(spectraal); 

– van vloeren die twee vertrekken van elkaar scheiden op basis van het 
genormaliseerde contactgeluidsniveau Ln (spectraal) opgemeten in het laboratorium; 

– lucht- of contactgeluidsisolatie tussen twee vertrekken die tot één zelfde gebouw of tot 
twee verschillende gebouwen behoren, op basis van de geëigende in situ opgemeten 
spectrale grootheden. 

De norm voorzien ook in aanbevolen criteria om een aanvaarbaar akoestisch comfortniveau 
te verzekeren en voorziet in minimum criteria om gebruikers te beschermen tegen al te 
oncomfortabele toestanden die nadelig kunnen zijn voor hun psycho-fysiologisch evenwicht. 

Deze norm laat dus toe het akoestisch comfort in een bestaand gebouw te beoordelen en de 
nodige akoestische prestaties in een op te trekken gebouw vast te leggen. 

Voor gevels wordt hiertoe een equivalent geluidsniveau Leq bepaald, dat verondersteld wordt 
dezelfde geluidsbelasting te veroorzaken als de gemeten veranderlijke geluiden. In functie 
hiervan wordt het buitenlawaai ingedeeld in één van volgende vier categorieën; bij gebrek 
aan metingen, mag de categorie worden gekozen die het nauwst aansluit bij de opgegeven 
omschrijving. 
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Tabel 20: Classificatie van het buitenlawaai 

Kategorie Ondergrens 
voor Leq 

Bovengrens 
voor Leq 

Beschrijving 

1 – 55 dB(A) landelijke of voorstedelijke residentiële wijken, gelegen 
op meer dan 500 m van elke weg met groot verkeer 

2 55 dB(A) 65 dB(A) 
stedelijke residentiële wijken; landelijke of 
voorstedelijke residentiële wijken, gelegen op minder 
dan 500 m van een weg met groot verkeer 

3 65 dB(A) 75 dB(A) 

zone met lichte industrieën; wijken met een 
bestemming die tegelijk residentieel en commercieel is; 
wijken gelegen op meer dan 5 km en op minder dan 
10 km van een start- en landingsbaan voor vliegtuigen37

4 75 dB(A) – 

stadscentra; wijken langs wegen met groot verkeer of 
autosnelwegen; wijken op minder dan 5 km van een 
start- en landingsbaan voor vliegtuigen37; zone met 
zware industrie 

In functie van de categorie van het buitenlawaai en het gebruik van het lokaal wordt, per type 
gebouw, een aanbevolen en een minimale categorie op basis van de 
geluidsverzwakkingsindex voorgeschreven. 

De geluidsisolatie-eisen van NBN S 01-400:1977 worden momenteel herbekeken en 
geherformuleerd in de daartoe opgerichte Belgische normcommissie. Er zullen in de 
toekomst andere eengetalsaanduidingen worden gehanteerd, zoals vastgelegd in de 
Europese NBN EN ISO 717-normenreeks ter berekening van eengetalsaanduidingen uit 
spectrale grootheden. In afwachting van de herziene voorschriften blijven de minimumeisen 
en de aanbevolen eisen voor de geluidsisolatie uitgedrukt in de vorm van Belgische 
categorieën (“I, II, III, IV en V”), dit in functie van de specifieke blootstelling zoals in tabel 20. 

Door de grensspectra ter bepaling van de Belgische categorieën als isolatiespectrum in te 
geven, kan men de categorieën benaderend omrekenen naar de internationale 
eengetalsaanduidingen.  

De door de fabrikanten van poorten opgegeven geluidsverzwakkingsindices zijn 
representatief voor de akoestische prestaties in laboratorium van een poort met gegeven 
afmetingen, getest in overeenstemming met norm NBN EN ISO 140-3 in een erkend 
akoestisch laboratorium. De akoestische prestaties in situ kunnen aanzienlijk afwijken van 
de in het laboratorium gemeten waarden, wat is toe te schrijven aan meerdere 
invloedsparameters, waaronder: 

– de afwijkende afmetingen van de poortbladen, 
– de plaatsingsvoorwaarden, 
– de luchtdichtheid, 
– de geluidsomgeving (samenstelling van het geluid, invalshoek, enz.) en 
– de akoestische prestaties van de overige gevelelementen. 

Bij de evaluatie van de prestaties in situ dient bij het kiezen van de poortbladen rekening te 
worden gehouden met al deze parameters. Omdat het inschatten van deze invloedsfactoren 
niet eenvoudig is, is het aanbevolen een beroep te doen op een akoestisch expert of een 
gespecialiseerd studiebureau. 

Opmerking: De laagste klasse (Vd) kan benaderend gelijkgesteld worden aan een Rw van 
26 dB of een RAtr (= Rw+Ctr) van 22 dB. 

                                                      
37 Hierin worden niet beschouwd de landingsbanen voor sport- en toerismevliegtuigen 
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Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Valt niet onder Belgische regelgeving met betrekking tot het in de handel brengen van het product. 

De akoestische prestatie-eisen worden in een reeks Belgische normen vastgelegd. De Belgische 
normalisatie over de akoestische prestaties bevindt zich in een overgangsfase waarin de aanpassing 
aan de nieuwe Europese normalisatie wordt uitgevoerd. Dit proces is nog niet voltooid. 

Op 29 januari 2008 werd de NBN S 01-400-1 “Akoestische criteria voor woongebouwen” 
gepubliceerd. Echter, de oude versie (NBN S 01-400:1977 en NBN S 01-401:1987) bevat ook de 
eisen voor andere types van gebouwen (hospitalen, scholen, hotels, bureaus) uitgedrukt in de typisch 
Belgische isolatiecategorieën. De omvorming van de criteria voor niet-residentiële gebouwen wordt 
verwacht in 2010. 

Evaluatiemethode(-s) 

De luchtgeluidsisolatie zal bepaald worden in overeenstemming met NBN EN 13241-1 § 4.4.4 en 
NBN EN ISO 140-3. 

Prestatie-uitdrukking 

Voor zover de fabrikant deze prestatie wenst te verklaren (niet verplicht in België), zal de prestatie-
uitdrukking opgenomen worden in de EG-conformiteitsverklaring en in de CE-Markering. 

Belangrijke opmerking: 

De meest gangbare poorttypes op de markt van residentiële poorten en industriële poorten zijn 
niet ontworpen om toegepast te worden als onderdeel van een gevelvlak van een woonkamer, 
keuken, studeerruimte of slaapkamer in een residentieel gebouw, noch als onderdeel van een 
gevelvlak van een bevolkt lokaal in een kantoorgebouw. 

De meest gebruikte gangbare technische oplossingen die worden gebruikt bij de uitvoering van 
residentiële en industriële poorten zijn niet geschikt om het vereiste niveau van geluidsisolatie 
te behalen. Zo zijn panelen bestaande uit geprefabriceerde lichte sandwichpanelen veelal te 
licht en te buigstijf om aan de minimale criteria betreffende luchtgeluidsisolatie te voldoen, 
zonder nog de akoestische lekken (niet of onvoldoende gedichte spleten, gaten of kieren) die 
een uiterst nefaste invloed hebben op de geluidsisolatie, te beschouwen. 

Prestatie-eis(-en) 

a) Voor residentiële gebouwen: akoestische prestatie volgens NBN S 01-400-1:2008 

1. Algemene eisen betreffende luchtgeluidsisolatie tussen twee ruimten 

De bescherming van een ruimte tegen het lawaai uit een andere ruimte voldoet aan 
minstens de volgende DnT,w -waarden. 
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Tabel 21: Eisen met betrekking tot de luchtgeluidsisolatie tussen twee ruimten 

Zendruimte Ontvangstruimte Normaal akoestisch 
comfort 

Verhoogd akoestisch 
comfort 

Buiten de woning Binnen de woning   

Elke ruimte 
Elke ruimte uitgezonderd 
een technische ruimte of 

inkomhal 
DnT,w ≥ 54 [dB] DnT,w ≥ 58 [dB] 

Elke ruimte van een 
nieuwbouw rijwoning 

Elke ruimte van een 
nieuwbouw rijwoning 

uitgezonderd een 
technische ruimte of 

inkomhal 

DnT,w ≥ 58 [dB] DnT,w ≥ 62 [dB] 

Binnen de woning Binnen de woning   

Slaapkamer, keuken, 
woonkamer en 

badkamer (die niet 
alleen toebehoort aan de 

slaapkamer of 
ontvangstruimte) 

Slaapkamer, 
studeerruimte 

DnT,w ≥ 54 [dB] DnT,w ≥ 54 [dB] 

2. Algemene eisen voor een gevelvlak van een te beschermen ruimte  

De bescherming van een ruimte tegen het omgevingslawaai voldoet aan minstens de 
volgende DAtr-waarden (=D2mnT,w+Ctr) voor elk gevelvlak van de te beschermen ruimte. 

Tabel 22: Eisen met betrekking tot de gevelisolatie voor woongebouwen 

 Normaal akoestisch comfort Verhoogd akoestisch comfort 

Woonkamer, keuken, 
studeerruimte en slaapkamer 

DAtr ≥ LA - 34+ m38 [dB] 

en DAtr ≥ 26 [dB] 

DAtr ≥ LA - 30 + m38 [dB] 

en DAtr ≥ 30 [dB] 

Slaapkamer DAtr ≥ 34 + m38,,39 [dB] 

Opmerkingen: 

Bij lawaaibelastingen ten gevolge van vliegtuig- of spoorverkeer zullen de 
gestelde eisen niet noodzakelijk tot de in de norm gebruikelijke, normale (70 % 
tevredenen) en verhoogde comfortdoelstellingen (90 % tevredenen) leiden. De 
norm beperkt zich noodzakelijkerwijze tot deze minimale vereisten. Indien aan 
de omstandigheden aangepast comfort gewenst is, zullen een specifieke studie 
en aangepaste maatregelen noodzakelijk zijn. 

                                                      
38 De waarde m bedraagt 3 dB indien de te beschermen ruimte nog een ander gevelvlak bezit, waarbij 
de LA-waarden voor de beide gevelvlakken ≥ 60 dB zijn en waarbij beide gevelvlakken minstens één 
gevelelement met geluidsverzwakkingsindex RAtr < 48 dB bevatten. In alle andere gevallen bedraagt 
m 0 dB. 
39 Dit is enkel van toepassing op de gevelvlakken van slaapkamers bij een belangrijke nachtelijke 
lawaaibelasting ten gevolge van regelmatig vliegtuig- of spoorverkeer waarbij tussen 22 u ’s avonds 
en 06 u ’s morgens in een vrij te kiezen meetpunt op 2 m buiten voor het gevelvlak van een 
slaapkamer een LAeq,1s,max,T ≥ 70 dB vastgesteld kan worden en waarbij op redelijke wijze 
verondersteld mag worden dat dit niveau minstens drie maal per nacht gedurende minstens één nacht 
per week overschreden wordt. 
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3. Eisen voor de gevelelementen  

Een gevelvlak bestaat veelal uit meerdere gevelelementen die door verschillende 
bouwactoren kunnen geplaatst zijn. Deze rubriek geeft de eisen op ten aanzien van 
deze verschillende intervenanten. Slechts bij een nauwkeurige uitvoering met correcte 
aansluitingsdetails en een voldoende akoestische prestatie van elk gevelelement kan 
aan de algemene eisen hierboven voldaan worden.  

De afleiding van deze eisen kan gebeuren volgens de norm NBN EN 12354-3:2000.  

Bij ontstentenis van een eis voor de akoestische prestatie van elk gevelelement van 
het gevelvlak in het bouwdossier, gelden de onderstaande eisen: 

Tabel 23: Eisen voor de gevelelementen met betrekking tot de deelverantwoordelijkheden 

 Eis voor de akoestische prestaties van gevelelementen (met 
inbegrip van de aansluitingsdetails met een aangrenzend 

gevelelement) die deel uitmaken van een gevelvlak van een 
woonkamer, keuken, studeerruimte en slaapkamer  

Alle gevelelementen uitgezonderd 
ventilatieroosters RAtr ≥ DAtr + 3 +10. ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
∗

V
snetto 5310log ∗n

 [dB] 

Ventilatieroosters indien aanwezig Dn,e,Atr ≥ RAtr + 3 [dB] 

Waarbij: 

Symbool Eenheid Betekenis 

DAtr dB De vereiste isolatiewaarde voor het gevelvlak volgens Tabel 21

n – Het aantal ventilatieroosters met gelijke akoestische prestatie Dn,e,Atr ≥ RAtr+3 dB. 
Wanneer er geen ventilatierooster is, is n = 0 

V m³ Het volume van de te beschermen ruimte 

Snetto m² De totale oppervlakte van de gevelelementen van het gevelvlak die door hun 
constructiekeuze een RAtr < 48 dB hebben 

Opmerkingen: 

Indien het gestandaardiseerde geluidsdrukniveauverschil DAtr voldoet aan de 
eisen, vervallen de eisen gesteld met betrekking tot de akoestische prestaties 
van de gevelelementen. In het andere geval dienen de 
deelverantwoordelijkheden uit deze eisen aan de gevelelementen nagegaan te 
worden. 

4. Eisen met betrekking tot het bouwdossier 

De vooropgestelde eisen voor de gevelisolatie in Tabel 21 zijn afhankelijk van de 
waarde van LA voor het gevelvlak en kunnen dus niet rechtstreeks uit de norm 
afgelezen worden.  

Om deze eisen te kunnen afleiden dient het bouwdossier daarom minstens de waarde 
voor LA voor elke gevel te bevatten. Wanneer er balkons en/of terrassen aanwezig 
zijn, dient in het bouwdossier ook de LA-waarde opgegeven te worden voor de 
gevelvlakken die aan de balkons en/of terrassen grenzen. De gevelvlakken van 
slaapkamers die ’s nachts aan belangrijke lawaaibelastingen ten gevolge van 
structureel vliegtuig- of spoorverkeer blootgesteld zijn, dienen bovendien 
geïdentificeerd te worden.  
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De waarde voor LA dient uit LAref via de bepalingen in de normatieve bijlage B van de 
NBN S 01-400-1:2008 afgeleid te worden. LAref dient dus ook in de ontwerpfase 
afgeleid te worden, bijvoorbeeld via de werkwijzen voorgesteld in de informatieve 
bijlage A van de NBN S 01-400-1:2008. Deze waarde dient echter aangepast te 
worden aan een mogelijke geluidsniveau-evolutie indien dit uit informatie, die op 
redelijke wijze tot op het tijdstip van de bouwaanvraag verkregen kan worden, zou 
blijken. 

5. Eisen met betrekking tot de controle van de gevelisolatie  

De norm NBN S 01-400-1:2008 bevat eveneens een uitgebreide bijlage die de 
volledige controleprocedure beschrijft en oplegt. 

b) Voor niet-residentiële gebouwen: akoestische prestatie volgens NBN S 01-400-1:1977 

De meest gangbare situaties die poorten kunnen aanbelangen, worden in onderstaande 
tabel 24 opgesomd, evenals de verwijzing naar waar de volledige lijst zich in de norm 
NBN S 01-400:1977 bevindt. 
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Tabel 24: Voorgeschreven aanbevolen en minimale categorieën voor de geluidsverzwakkingsindex 

Type 
constructie Type lokaal Categorie 

buitenlawaai 
Categorie 

geluidsverzwakkingsindex 

   Aanbevolen Minimaal 

Schoolgebouw (zie NBN S 01-400:1977, tabel p. 10) 

lees- of studiezaal 2 – 3 – 4 Vb – Va – Va Vc – Vb – Va 

leslokalen (hoger onderwijs) 2 – 3 – 4 Vc – Vb – Va Vd – Vc – Vb Buitenwand 

leslokalen (overige) 2 – 3 – 4 Vd – Vc – Vb nvt – Vd – Vc 

tussen sportzalen – IIIa IIIb 

tussen leslokalen (hoger onderwijs) – IIIa IIIb Binnenwand  

tussen leslokalen (overige) – IVa IVb 

Kantoorgebouw (zie NBN S 01-400:1977, tabel p. 11) 

Directielokalen 2 – 3 – 4 Vb – Va– Va Vc – Vb – Va 

Kaderburelen 2 – 3 – 4 Vc – Vb – Va Vd – Vc – Vb Buitenwand 

Bevokte lokalen 2 – 3 – 4 Vd – Vc – Vb nvt – Vd – Vc 

tussen directielokalen – IIIa IIIb 
Binnenwand 

tussen bevolkte lokalen – IVa IVb 

Ziekenhuizen (zie NBN S 01-400:1977, tabel p. 12) 

Binnenwand operatiezaal – Ia Ib 

Type-oplossing(-en) 

a) Voor residentiële gebouwen: akoestische prestatie volgens NBN S 01-400-1:2008 

1. Algemeen 

Bij een correcte uitvoering en verzorgde aansluitingsdetails (lekdichtheid in het 
algemeen, voldoende aantal aantrekpunten met voldoende aandrukspanning bij 
opendraaiende vensters, …) leiden de akoestische prestatie-eisen voor de 
verschillende gevelelementen in bovenstaande Tabel 23 tot een geluidsisolatie DAtr 
voor het gevelvlak die voldoet aan de algemene eisen in Tabel 21. Steeds moet het 
centrum van een ventilatierooster bij deze veronderstellingen minstens op een afstand 
van 30 cm geplaatst worden ten aanzien van elk naar buiten toe uitkragend vlak (een 
balkon en/of een naar buiten toe uitstekende wand) ten opzichte van het gevelvlak 
waarin het rooster verwerkt zit. Indien dit niet het geval is dient de eis voor het 
ventilatierooster verhoogd te worden.  

Wanneer echter de eis voor DAtr ≥ 40 dB is, moet bijkomend rekening gehouden 
worden met flankerende geluidstransmissie. 
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2. De verschillende stappen om tot een oplossing te komen in de ontwerpfase 

De gevelvlakisolatie-eisen DAtr in de nieuwe norm hangen natuurlijk af van het 
buitenlawaai LA dat voor dit gevelvlak heerst. Bij het afgewerkte gebouw zou dit 
eenvoudigweg gemeten kunnen worden. Toch legt de norm een berekeningsmethode 
op waarbij LA afgeleid wordt uit een enkele referentiemeting LAref in een meetpunt op 2 
m hoogte boven het maaiveld en ook afstand van het midden van de meest belaste 
gevel van het woongebouw.  

De reden voor deze aanpak ligt niet zozeer in de bezorgdheid om het aantal metingen 
te beperken maar wel om de risico’s voor en onzekerheden bij de ontwerper te 
beperken. Hoewel de eisen aan het afgewerkte gebouw gesteld worden stelt de norm 
dat ze als uitgangspunten dienen mee te spelen in de detaillering en in de 
uitvoeringswijzen bij het uitwerken van het ontwerp. De ontwerper zal dus een 
inschatting moeten maken voor deze LA-waarde voor elk gevelvlak en dat is zeker niet 
evident. Voor een ontwerper is het reeds moeilijk om te bepalen hoe hoog dit 
buitenlawaai voor een gevelvlak aan de straatzijde is. Het wordt echter nog moeilijker 
voor gevelvlakken die achteraan of in de zijgevels zitten van het gebouw. Het gebouw 
zelf kan het geluid immers gedeeltelijk afschermen, er kunnen bijdragen zijn van een 
tweede weg indien het gebouw aan een kruispunt gelegen is, enz. 

Tabel 25: Ontwerpsteun 

LAref

LAref

LA = LAref - 3

6.00

1.50 1.50

3.
00

4.50

1.
90 a b

c

1.
60

Akoestische prestatie 
vensters a+ b:  RAtr

Akoestische prestatie 
ventilatierooster c:  Dn,e,Atr

STAP 1: bepaling LAref 

STAP 2: bepaling LA uit LAref

STAP 3: eis gevelvlak DAtr te 
berekenen uit LA

Om te vermijden dat de ontwerper ter bepaling van LA
steeds – zelfs voor kleine projecten – beroep zou moeten 
doen op een akoestisch studiebureau, voorziet de 
normatieve bijlage B in de nieuwe norm in een eenvoudige 
maar verplichte berekeningsprocedure waarbij het 
buitenlawaai LA afgeleid wordt uit het 
referentiegeluidsdrukniveau LAref dat op 2 m hoogte boven 
het maaiveld en op 2 m van het midden van de meest 
belaste gevel van het woongebouw heerst. Dit beperkt het 
risico voor de ontwerper tot de bepaling of inschatting van 
dit referentiegeluidsdrukniveau LAref. Ook bij de 
prestatiecontrole40 achteraf dient dit buitenlawaai LA op 
dezelfde wijze berekend te worden en worden de 
omgevingsgeluidsmetingen beperkt tot dit enige 
referentiemeetpunt. 

Erg belangrijk is dus een correcte evaluatie van (een 
bovengrens van) deze LAref, zowel tijdens de ontwerpfase 
als bij de evaluatiemeting ter controle van de gevelisolatie 
van het afgewerkte gebouw. 

In de informatieve bijlage A van de norm kan informatie 
teruggevonden worden om deze LAref zo nauwkeurig 
mogelijk te bepalen. 

b) Voor niet-residentiële gebouwen: akoestische prestatie volgens NBN S 01-400-1:1977 

Niet van toepassing. 

                                                      
40 mag gemeten worden, zie NBN S 01-400-1 
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Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.5.6 Energiebesparing en warmtebehoud 

4.5.6.1. Thermische weerstand 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Het bouwwerk moet zodanig worden ontworpen en uitgevoerd dat een, rekening houdende met de 
plaatselijke klimatologische omstandigheden, gering energieverbruik voldoende is om het thermisch 
comfort van de bewoners te verzekeren. De thermische weerstand van poorten moet hierop 
afgestemd worden. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Bouwproductenrichtlijn, maar valt slechts in onderstaande gevallen onder 
Belgische regelgeving met betrekking tot het in de handel brengen van het product. 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.4.5 

Prestatie-uitdrukking 

Voor zover de fabrikant deze prestatie wenst te verklaren of in die gevallen waar dit kenmerk onder 
Belgische regelgeving valt (dit is het geval voor poorten die onderdeel zijn van scheidingsconstructies 
die het beschermd volume omhullen van een gebouw waarvoor energie verbruikt wordt om ten 
behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te bekomen41), zal de prestatie-uitdrukking 
opgenomen worden in de EG-conformiteitsverklaring en in de CE-Markering. 

Prestatie-eis(-en) 

De thermische weerstand van een volledig gemonteerde deur zal door proeven bepaald of berekend 
worden in overeenstemming met EN 12428 en NBN EN 13241-1, bijlage B. De thermische 
doorlaatbaarheid wordt uitgedrukt door de U-waarde (W/m²K) en is het resultaat van een proef of 
berekening. 

Om als thermisch isolerend te worden beschouwd, moet de thermische doorlaatbaarheid 
overeenstemmen met de eisen gesteld in desbetreffende regionale regelgeving (U ≤ Umax). 

De reglementaire eisen, met betrekking tot poorten die onderdeel zijn van scheidingsconstructies die 
het beschermd volume omhullen van een gebouw waarvoor energie verbruikt wordt om ten behoeve 
van mensen een specifieke binnentemperatuur te bekomen, zijn de in de drie gewesten (Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams Gewest, Waals Gewest) dezelfde, namelijk: Umax = 2,9 W/m²K. Gezien 
het evolutieve karakter van de eisen is het aanbevolen om deze waarden te verifiëren. 
                                                      
41 Hieronder vallen poorten die onderdeel zijn van scheidingsconstructies die het beschermd volume 
omhullen van woon- en kantoorgebouwen en de industriële ruimtes waarvoor energie verbruikt wordt 
om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te bekomen. 

Poorten die geen onderdeel maken van scheidingscontstructies die het beschermd volume omhullen 
of poorten die onderdeel zijn van scheidingsconstructies die onverwarmde ruimtes omhullen vallen 
hier niet onder. Voorbeelden kunnen zijn: onverwarmde vrijstaande garages, poorten geplaatst binnen 
in een gebouw, … 
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Deze U-waarde is een eigenschap van de geïnstalleerde poort en niet enkel de U-waarde van het 
poortblad. De prestatie-eis U ≤ 2,9 W/m²K voor de geïnstalleerde poort zal worden bekomen indien 
voor het poortblad geldt U ≤ 2,0 W/m²K indien gangbare constructiemethoden worden aangehouden. 

Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.5.6.2. Luchtdoorlatendheid 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

Het bouwwerk moet zodanig worden ontworpen en uitgevoerd dat een, rekening houdende met de 
plaatselijke klimatologische omstandigheden, gering energieverbruik voldoende is om het thermisch 
comfort van de bewoners te verzekeren. De luchtdoorlatendheid van poorten moet hierop afgestemd 
worden, rekening houdende met de behoefte aan gezonde binnenlucht. 

Indien de poort een onderdeel is van scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen van 
een gebouw waarvoor energie verbruikt wordt om ten behoeve van mensen een specifieke 
binnentemperatuur te bekomen, wordt een minimale luchtdoorlatendheid klasse 3 aanbevolen om de 
luchtinfiltratie te beperken. 

Opmerking: een minimale luchtdoorlatendheid klasse 2 mag worden toegepast indien aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan: 

• de constructie niet gelegen is in de kuststreek (zone die reikt tot 2000 m van de dijk 
of, bij gebrek aan een dijk, van de lijn van het springtij) of gelijkaardig; 

• het lokaal waar de poort in uitgeeft, is gescheiden van andere lokalen door middel van 
deuren met verbeterde luchtdichtheid door aanwezigheid van tochtstrips en dergelijke; 

• de aangrenzende lokalen van het lokaal waar de poort in uitgeeft, zijn geen woon- of 
slaapruimtes. 

Indien de poort een onderdeel is van scheidingsconstructies die een aangrenzende onverwarmde 
ruimte (zie NBN B 62-002) omhullen, kan de bijdrage van de poort tot het conventionele ventilatievoud 
van de aangrenzende onverwarmde ruimte afgeleid worden uit de proefresultaten; Tabel 26 vermeldt 
voor de verschillende klasses de bovenwaarde van de luchtdoorlatendheid bij een drukverschil ∆p van 
50 Pa. Bij ontstentenis van resultaten van luchtdichtheidsmetingen van de ruimte moet de 
aangrenzende onverwarmde ruimte beschouwd worden van het type 5 (niet luchtdicht omwille van 
talrijke ondichtheden of grote of talrijke ventilatieopeningen). 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Bouwproductenrichtlijn en de EPB regelgeving, maar valt niet onder Belgische 
regelgeving met betrekking tot het in de handel brengen van het product. 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.4.6, NBN EN 12426 en NBN EN 12427. 

Prestatie-uitdrukking 

De luchtdoorlatendheid zal, na onderwerping aan proeven volgens NBN EN 12427, uitgedrukt worden 
in een klasse in overeenstemming met Tabel 26. 
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Tabel 26: Classificatie voor windweerstand 

Klasse 
Luchtdoorlatendheid bij 

een drukverschil ∆p 
van 50 Pa 

Opmerking 

 [m³/m².h]  

0  Te gebruiken voor poorten waarvoor geen prestatie bepaald werd.

1 24 

2 15 

3 6 

4 3 

5 1,5 

Geen 

6  
Uitzonderlijk. Deze klasse is slechts van toepassing bij een 
specifieke overeenkomst tussen fabrikant en afnemer met 

betrekking tot; luchtlekkage en druk. 

Voor zover de fabrikant deze prestatie wenst te verklaren (niet verplicht in België), zal de prestatie-
uitdrukking opgenomen worden in de EG-conformiteitsverklaring en in de CE-Markering. 

Prestatie-eis(-en) 

Geen. 

Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.5.6.3. Ventilatie 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

a) Het bouwwerk moet zodanig worden ontworpen en uitgevoerd dat een, rekening houdende 
met de plaatselijke klimatologische omstandigheden, gering energieverbruik voldoende is 
om het thermische comfort van de bewoners te verzekeren. Het ventilatievoud van de ruimte 
die door de poort wordt afgesloten moet hierop afgestemd worden, rekening houdende met 
de behoefte aan gezonde binnenlucht. 

b) Garages moeten voorzien zijn van verluchtingsmonden, gelegen onder in de verticale 
wand(en) in contact met de buitenlucht, eventueel door middel van openingen in de poorten. 
De bovenzijde van die openingen ligt maximaal 40 cm boven de garagevloer. Voor garages 
met een vloeroppervlakte van maximum 40 m², moet de totale vrije oppervlakte van die 
openingen ten minste gelijk zijn aan 0,2 % van de vloeroppervlakte. Indien de garage meer 
dan één verticale wand in contact met de buitenlucht heeft, moeten de 
verluchtingsopeningen over die buitenwanden en bij voorkeur over twee tegenover elkaar 
gelegen wanden worden verdeeld. Voor garages van meer dan 40 m² is een permanente 
mechanische afzuiging nodig, ontworpen en uitgevoerd volgens een afzonderlijke studie. 
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c) In gemeenschappelijke garages mogen de ingangsdeuren geen lekdebiet hebben groter dan 
14 l/s (50 m³/h) voor een drukverschil van ∆P = 50 Pa. 

d) In stooklokalen waar het geïnstalleerde vermogen minder is dan 70 kW, moet worden 
geventileerd opdat 

– De omgevingstemperatuur niet hoger wordt dan 40 C. 

– De installaties die omgevingslucht verbruiken, van verse lucht worden voorzien. 
Hiertoe moet minstens 0,2 l/s (0,7 m³/h) per kW geïnstalleerd vermogen worden 
verzekerd met een minimum van 7 l/s (25,2 m³/h). 

Lokalen met installaties die geen omgevingslucht verbruiken, moeten niet extra worden 
verlucht indien de verhouding tussen het nominale geïnstalleerde vermogen van de 
installaties (uitgedrukt in kW) gedeeld door het volume van het lokaal (uitgedrukt in m³), 
kleiner is dan 35. 

e) In werklokalen worden de toevoer van verse lucht en de afvoer van bevuilde lucht verzekerd 
naar rato van 30 m3 lucht per uur en per in de lokalen aanwezige werknemer. In de gesloten 
werklokalen wordt de toepassing van de voorgaande normen verzekerd door een natuurlijke 
luchtverversing of door het gebruik van enige inrichting die zich daarvoor leent. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

In het kader van de ventilatieregelgeving in de gewesten moet de ontwerper bestuderen of het 
voorzien van ventilatiemogelijkheden al dan niet gewenst is, en desgevallend de werkwijze ervan 
(mechanisch, natuurlijk) en het debiet. 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13779 vormt de basis van het besluit betreffende de ventilatie van niet-residentiële 
gebouwen dat op 11 maart 2005 (BS van 17 juni 2005) goedgekeurd werd door het Vlaams Gewest. 
NBN D 50-001 is de basis voor de Belgische gewestelijke regelgeving voor woongebouwen. 

Prestatie-uitdrukking 

De prestatie-uitdrukking, bestaande uit het aantal voorzieningen en hun toevoeropening worden 
opgenomen in de technische documentatie. 

Prestatie-eis(-en) 

a) Ventilatie-eisen 

1 voor woongebouwen 

De norm NBN D 50-001 bevat de eisen voor het realiseren van een correcte ventilatie 
in woningen. Deze norm is in het kader van de regionale Vlaamse, Waalse en 
Brusselse regelgeving verplicht voor alle nieuwbouwwoningen, evenals bij 
verbouwingen die een woonfunctie tot doel hebben. De voormelde regionale 
Vlaamse, Waalse en Brusselse regelgeving passen telkens de norm enigszins aan. 

De woongebouwen die verbouwd worden zonder dat hun (woon)bestemming 
verandert, dienen ook te voldoen aan de eisen op het vlak van 
luchttoevoeropeningen, zoals bepaald in de NBN D 50-001. Deze eisen gelden indien 
vensters en buitendeuren vervangen worden of wanneer vertrekken bijgebouwd of 
gerenoveerd worden. 

2 Ventilatie-eisen voor niet-woongebouwen 

De norm NBN EN 13779 is de basis van de regionale Vlaamse, Waalse en Brusselse 
regelgeving. 

b) Eis in het kader van NBN D 50-001 § 5.5, juridisch beschouwd als regels van goed 
vakmanschap. 



92

 

 

c) Eis in het kader van NBN D 50-001 § 5.5, juridisch beschouwd als regels van goed 
vakmanschap. 

d) Eis in het kader van NBN B 61-002 § 5, juridisch beschouwd als regels van goed 
vakmanschap. 

e) Eis in het kader van de Wet en codex over het welzijn op het werk. 

Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 

4.5.7 Duurzaamheid 

4.5.7.1. Algemeen 

De poorten zullen alle prestatiekenmerken behouden tijdens de economische levensduur van het 
product, indien blootgesteld aan de omstandigheden waarvoor ze ontworpen werden, voor zover ze 
onderhouden worden zoals door de fabrikant en in 5.8: Onderhoud voorzien, en niet aan 
buitengewone omstandigheden blootgesteld worden. 

Indien de fabrikant de duurzaamheid van de gebruikte onderdelen wenst te specifiëren, zal dit 
gebeuren met de toepasselijke normen:  

– voor aluminium: EN 1396 of EN 573-3; 

– voor staal: EN 10327 of 10152; 

– voor staal met organische coatings: EN ISO 12944-3; 

– voor staal met coilcoating: EN 10169-1; 

– voor witte PVC-U: EN 12608 en STS 52.3; 

– voor gekleurde PVC-U kan verwezen worden naar STS 52.3. 

4.5.7.2. Duurzaamheid van bijkomende eisen 

Toepassingsgebied 

Alle poorten die in deze STS behandeld worden. 

Gestelde eis(-en) 

De prestaties van de poort zullen tijdens de economische levensduur van de poort gehandhaafd 
blijven. 

Verband met de Belgische regelgeving en Europese richtlijn(-en) 

Eis in het kader van de Bouwproductenrichtlijn, maar valt niet onder Belgische regelgeving met 
betrekking tot het in de handel brengen van het product. 

Evaluatiemethode(-s) 

NBN EN 13241-1 § 4.4.7 

Prestatie-uitdrukking 

Wanneer specifieke productkenmerken met betrekking tot thermische isolatie, luchtdoorlaatbaarheid 
en weerstand tegen waterindringing verklaard worden, zullen ontwerpelementen (inbegrepen 
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sluitringen, hang- en sluitwerk en isolatie, waar van toepassing) inbegrepen worden in de 
duurzaamheidsproeven in overeenstemming met EN 12605:2000 § 5.2, opgenomen worden.  

Waar noodzakelijk, zullen bepaalde elementen vervangen worden op de door de fabrikant in de 
onderhoudsaanwijzingen opgegeven frequenties, conform de voorschriften waarop het onderhoud 
tijdens de duurzaamheidsproef werd uitgevoerd. Slijtage van deze ontwerpelementen zal gedurende 
de proef visueel gecontroleerd worden op intervallen niet korter dan ten minste deze gespecificeerd in 
EN 12605:2000 § 5.2.4.1. 

Opmerking: Weerstand tegen chemische of biologische aantasting wordt niet gespecificeerd, tenzij 
gegeven in de bepaalde materiaalnormen. 

Prestatie-eis(-en) 

Geen. 

Type-oplossing(-en) 

Niet van toepassing. 

Afwijkingen 

Niet van toepassing. 
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5. Plaatsing, gebruik en onderhoud 

5.1. Algemeen 

De fabrikant moet de plaatsing en het gebruik specifiëren en moet voor iedere poort een 
gebruiksaanwijzing leveren. 

De fabrikant moet de poorten en haar componenten zo verpakken dat uitwendige (bijvoorbeeld 
hygrothermische) invloeden die vervormingen of beschadigingen kunnen veroorzaken onmogelijk zijn 
tijdens het transport en de stockage. 

De plaatser en/of koper dient (dienen) bij niet-onmiddellijke plaatsing op de bouwplaats erop toe te 
zien dat de deuren verpakt blijven en zo gestockeerd worden dat geen vervormingen en/of 
beschadigingen mogelijk zijn. 

De plaatsing van industriële, commerciële en residentiële poorten gebeurt in overeenstemming met 
NBN EN 12635. 

Voor de plaatsing zal de aannemer een berekeningsnota van de verankering van het poortkozijn in de 
ruwbouw opmaken. 

De nodige uitsparingen in de ruwbouw worden voorzien in overeenstemming met de keuze van de 
poort en haar bedieningswijze. Voor de uitvoering van de poortopening worden de nodige gegevens 
over de afmetingen en beweging van de poort door de aannemer opgegeven en worden de juiste 
dagopening, lateihoogte en de breedte van de aanslagen bepaald. In geval van een bestaande 
opening zal de aannemer ter plaatse de juiste afmetingen van de opening opmeten. 

Transport en stapeling op de bouwplaats gebeuren steeds in overeenstemming met de bepalingen 
van de fabrikant. 

5.2. Plaatsingsvoorschriften 

De poorten worden geplaatst met alle nodige toebehoren en bevestigingsmiddelen volgens de 
richtlijnen van de fabrikant. Voor een duurzame verbinding en nauwkeurige geleiding zijn alle 
kunststof- en aluminiumprofielen voorzien van schroefverbindingskanalen. 

Het poortkozijn wordt tegen de ruwbouw bevestigd met ingemetste muurankers en/of verstelbare 
gegalvaniseerde of corrosievaste stalen profielen en corrosievaste bouten; zie ook 6.7.1: 
Bevestigingsmiddelen. De zijgeleiders en andere hulpstukken mogen enkel met aangepaste 
corrosievaste materialen worden bevestigd. 

Vochtige omgevingsomstandigheden kunnen tot galvanische corrosie leiden. Dit kan worden 
voorkomen door één type materiaal te gebruiken. Corrosievaste stalen onderdelen mogen enkel met 
corrosievaste stalen bevestigingsmiddelen worden gemonteerd, bij voorkeur van hetzelfde type 
corrosievast staal. 

Het poortkozijn wordt in of achter de dagopening geplaatst in overeenstemming met de voorschriften 
van de fabrikant. Er moet worden vermeden dat (regen-)water afkomstig vanaf chloridebevattend 
cement of vanaf onedelere staalsoorten (in het geval van corrosievast staal) op de poortonderdelen 
loopt. 

Tussen de ruwbouw en het poortkozijn wordt een dichtingsband van minstens 20 mm breed geplaatst 
en afgedicht met een elastische kit volgens STS 56.1. De keuze van de kitklasse gebeurt in 
overeenstemming met STS 56.1, tabel 5. 

Het formaat van de voegdichtingsbodem wordt zorgvuldig gekozen in functie van het voegtype en de 
afmetingen, in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant van de kit. De werkelijk 
noodzakelijke breedte van de voeg kan worden berekend in overeenstemming met STS 56.1, § 5.2.  
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De voegdichtingsbanden of snoeren worden aangebracht in overeenstemming met de voorschriften 
van de fabrikant, na het vooraf reinigen van de voeg. Bij gebruik van zwelbanden wordt er gewacht 
met het afkitten tot volledige decompressie van de voegbanden (afhankelijk van de temperatuur).  

5.2.1 Elektrische aansluitingen 
Het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken of -blinden, poorten, trappen, veranda’s, 
keuken- en badkamermeubelen en het plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam doorzichtig 
materiaal mag enkel gebeuren door hij of zij die zich in de Kruispuntbank van Ondernemingen heeft 
laten inschrijven als gemachtigd voor het plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaker. 

Indien de poort wordt uitgerust met een elektrische motor, mag het aansluiten van dit toestel op de 
sterkstroominstallatie gebeuren door de aannemer die de poort geplaatst heeft, gezien dit een 
noodzakelijke dienst-na-verkoop is van een onderneming waarvan de hoofdactiviteit de verkoop is van 
dergelijke toestellen, voor zover die aansluiting kan gebeuren op een bestaand aansluitpunt. 

Het aansluiten van de motor op de controle- en op de bedieningselementen is eveneens een 
noodzakelijke dienst–na-verkoop van een onderneming waarvan de hoofdactiviteit de verkoop is van 
dergelijke toestellen en mag als zodanig worden uitgevoerd door de plaatser van de elektrische motor. 

Het voorzien van een nieuw aansluitpunt mag enkel gebeuren door hij of zij die zich in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen heeft laten inschrijven als gemachtigd voor het herstellen van 
elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor 
stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming, voor andere klimaatregeling 
dan deze voorzien in artikel 25, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor opname en 
weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal. 

Het valt op te merken dat alleen kmo's aan deze reglementering zijn onderworpen. Zodra één van de 
volgende drie voorwaarden is vervuld, is het bedrijf geen kmo:  

– gemiddeld meer dan 50 werknemers op jaarbasis; 

– 25 % of meer van de aandelen of deelbewijzen is in handen van één of meerdere 
ondernemingen die zelf geen kmo zijn; 

– de jaarlijkse omzet is 7 miljoen euro of meer, of het jaarlijkse balanstotaal is 5 miljoen euro of 
meer. 

5.3. (Voetgangers-)verkeer 

In overeenstemming met het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen (BS 7.2.2001), zoals gewijzigd, bijlage III, deel A, § 9 en de wet en codex over het 
welzijn op het werk (BS 18.9.1996), dienen zich in de onmiddellijke omgeving van poorten die 
hoofdzakelijk voor het verkeer van voertuigen zijn bestemd, althans wanneer de doorgang voor 
voetgangers niet veilig is, deuren voor voetgangers te bevinden die duidelijk zichtbaar moeten zijn, als 
dusdanig moeten gemarkeerd zijn en altijd toegankelijk moeten zijn.  

Voorzieningen (bijvoorbeeld ramen, detectoren) zullen voorzien worden in deuren en poorten die 
toegang verlenen aan verkeerszones, zodat vermeden wordt dat deze niet geopend worden zonder 
acht te slaan op personen of voertuigen in de onmiddellijke nabijheid.  

5.4. Vluchtwegen 

In overeenstemming met het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen (BS 7.2.2001), zoals gewijzigd, bijlage III, deel A, § 9 en de wet en codex over het 
welzijn op het werk (BS 18.9.1996), dienen deuren en poorten in het tracé van vluchtroutes op 
passende wijze te zijn gemarkeerd.  
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5.5. Toegankelijkheid 

Aangedreven poorten kunnen de toegankelijkheid tot gebouwen aanzienlijk verbeteren. Vanuit dit 
standpunt zouden de volgende beschouwingen in acht genomen moeten worden, tenzij de verder 
vermelde voorschriften hiermee in tegenspraak zijn: 

– het activeringssysteem is bij voorkeur automatisch (bij voorbeeld afstandbediening, 
fotocellen, gevoelige matten) of wordt binnen handbereik geplaatst (hoogte 90 tot 120 cm); 

– afschermingen kunnen geplaatst worden om de beweging van de poort aan te geven, zodat 
de poortopening duidelijk waarneembaar is en vermeden wordt dat mensen geraakt worden 
door bewegende deuren; 

– de minimum poortopening bedraagt 85 cm, voor buitendeuren is 90 cm wenselijk; 

– deurdrempels zijn te vermijden. Indien dit niet mogelijk is, zouden ze niet meer dan 20 mm 
hoger dan het afgewerkte vloeroppervlak mogen zijn. Indien ze hoger zijn dan 6mm, zouden 
ze afgeschuind moeten worden. 

Toegangkelijkheid is een gewestelijke materie; de verschillende eisen worden per gewest opgesomd. 

5.5.1 Vlaams Gewest 
In het Vlaams Gewest is op dit ogenblik de (verouderde) federale wet van 17 juli 1975 betreffende de 
toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek (BS van 19 augustus 1975) 
van toepassing. Artikel 1 van deze wet bepaalt welke gebouwen moeten voldoen aan de regels van 
toegankelijkheid; deze kunnen worden veralgemeend onder de noemer publiek toegankelijke 
gebouwen. De voorschriften zijn: 

– tenminste één toegangsdeur heeft een vrije doorgangsbreedte van minimum 0,90 m en 
indien zij van een automatische deursluiter voorzien is, heeft deze een minimale weerstand; 

– de draaikruisdeuren zijn uitgesloten; 

– de breedte van de deurwand aanliggend bij de deurknop is minstens 0,50 m; 

– de nooduitgang voldoet aan dezelfde voorwaarden als de ingang. 

Alle binnendeuren van lokalen voor het publiek voldoen aan de volgende voorwaarden: 

– de vrije doorgangsbreedte bedraagt minstens 0,80 m; 

– de breedte van de muurwand aanliggend aan de deurknop is minstens 0,50 m; 

– is de deur van een drempel voorzien, dan steekt deze aan beide zijden niet meer dan 0,02 m 
boven het vloeroppervlak uit; 

– automatisch sluitende deuren zijn voorzien van een vertragingsmechanisme; 

– beglaasde deuren zijn van veiligheidsglas voorzien. 

5.5.2 Waals Gewest 
Deze voorschriften zijn afkomstig uit de CWATUP (Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de 
l'Urbanisme et du Patrimoine), artikels 414 en 415. Artikel 414 bepaalt welke gebouwen moeten 
voldoen aan de regels van toegankelijkheid; deze kunnen worden veralgemeend onder de noemer 
publiek toegankelijke gebouwen. De voorschriften, vermeld in artikel 415, zijn: 

– het gebouw heeft een ingang, met een bij voorkeur horizontale toegang met minimale 
breedte van 120 cm, zonder treden of hoogteverschillen; 

– de minimum breedte van de deuropening bedraagt 85 cm; 

– de wand of secundair deurblad in het verlengde van de deur in gesloten toestand aan de 
zijde van de kruk meet minstens 50 cm; 

– een toegang tot het gebouw exclusief langs trommeldeuren is verboden; 

– poorten die grenzen aan het openbaar domein zijn van het binnen de gevel blijvende type. 
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5.5.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Deze voorschriften zijn afkomstig van de stedenbouwkundige verordening, goedgekeurd op 21 
november 2006. Titel IV doet een uitspraak over toegankelijkheidsvoorwaarden betreffende deuren. 
Artikel 1 van titel IV bepaalt welke gebouwen moeten voldoen aan de regels van toegankelijkheid; 
deze kunnen worden veralgemeend onder de noemer publiek toegankelijke gebouwen. De 
voorschriften zijn: 

– minstens één toegangsdeur verzekert een vrije doorgang van 0,95 m. Deze is een klap-, 
zwaai- of schuifdeur. Het eventuele mechanisme voor de manuele opening bevindt zich op 
0,80 m boven de grond. Bij dubbele deuren moet één enkele open vleugel de vrije doorgang 
mogelijk maken; 

– binnendeuren hebben een vrije doorgang van 0,85 m. Deze is een klap-, zwaai- of 
schuifdeur. Langs de kant van de handgreep is de muur in het verlengde van de gesloten 
deur minstens 50 cm lang. Het eventuele mechanisme voor de manuele opening bevindt 
zich op 0,80 m boven de grond. Bij dubbele deuren moet één enkele open vleugel de vrije 
doorgang mogelijk maken; 

– de uitstek van de eventuele deurdorpel mag niet meer dan 0,02 meter bedragen. Deze is 
afgeschuind met een helling van maximum 30 °; 

– de automatisch sluitende deur is uitgerust met een vertragingsmechanisme met een 
vergrendelingstijd van minstens 6 s. De openingsweerstand bedraagt maximaal 3 kgf 
(oftewel 30 N); 

– de glazen delen van de deur bestaan uit veiligheidsglas en zijn voorzien van een 
contrasterende markering; 

– voor de nooduitgangen gelden dezelfde voorwaarden als voor de toegangsdeur. 

5.6. Postinterventiedossier 

In overeenstemming met het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen (BS 7.2.2001), zoals gewijzigd, bijlage I deel C, afdelingen I en II, bevat het 
postinterventiedossier ten minste de volgende elementen:  

– de informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk;  

– de informatie betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren, 
inzonderheid ingewerkte nutsleidingen;  

– de plannen die werkelijk met de uitvoering en de afwerking overeenstemmen (“as built” 
plannen);  

– de architecturale, technische en organisatorische elementen in verband met de 
verwezenlijking, de instandhouding en het onderhoud van het bouwwerk;  

– de informatie voor de uitvoerders van te voorziene latere werkzaamheden, inzonderheid de 
herstelling, vervanging of ontmanteling van installaties of constructie-elementen;  

– de relevante verantwoording van de keuzen in verband met onder andere de toegepaste 
uitvoeringsmethoden, technieken, materialen of architecturale elementen;  

– de identificatie van de gebruikte materialen.  

5.7. Gebruiksaanwijzing 

Poorten zullen geleverd worden met een gebruiksaanwijzing. Deze zal omvatten: 

– Algemene beschrijving machine / installaties, inclusief  

– Dimensies 

– Aantal volledige werkingscycli waarvoor de poort ontworpen werd. Hierbij moet 
rekening gehouden worden met de te verwachten economische levensduur van de 
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poort, onderhoud en eventuele vervanging van onderdelen die onderworpen zijn aan 
slijtage en vermoeiing. 

– Voorziening van loopdeur(-en), beglaasde onderdelen, ventilatievoorzieningen 

– Bevestigingswijze 

– Beoogd gebruik (zie ook hoofdstuk 1) 

– Correct gebruik 

– Totaal overzicht veiligheidsmaatregelen (en risico's)/waarschuwingen 

– Bedieningsinstructies 

– inclusief de instructies over het veilige gebruik van de manuele noodbediening in het 
geval van aangedreven poorten 

– Transport en opslag 

– Installatie, montage, opslag 

– Onderhoudsvoorschriften 

– Technische bijlagen 

5.8. Onderhoud 

5.8.1 Algemeen 
Gevelelementen die zijn voorzien van een degelijke oppervlaktebehandeling volgens de vermelde 
voorschriften, staan onder normale omstandigheden uit technisch oogpunt borg voor een zeer lange 
levensduur. De wijze en frequentie van het reinigen bepalen voor een groot deel de levensduur van de 
oppervlaktebehandeling. Hieronder wordt met name ingegaan op de reiniging van de gevelelementen 
voor een gebouw dat in gebruik is. 

Tijdens de bouwfase kunnen er evenwel situaties ontstaan die de oppervlaktebehandeling ernstig 
aantasten. De invloed van specie, cementwater en dergelijke is uitermate schadelijk voor de 
beschermlaag; dergelijke verontreiniging dient door de vervuiler onmiddellijk met veel zuiver water 
afgespoeld te worden. 

5.8.1.1. “De praktische Gids voor het Onderhoud van Gebouwen” 

Het werk “De praktische Gids voor het Onderhoud van Gebouwen” is ontstaan uit een samenwerking 
tussen: 

– De Nationale Raad van de Orde van Architecten; 

– Het Nationaal College van Deskundige Architecten van België; 

– De Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf; 

– De Koninklijke Federatie der Architectenverenigingen van België; 

– Het Controlebureau voor de Veiligheid van het Bouwwezen; 

– Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. 

Het werk waarschuwt de eigenaar voor initiatieven die schadelijk zijn voor het verdere lot van het 
bouwwerk of voor gebrekkig of onvolledig onderhoud dat leidt tot schade en de economische waarde 
van het gebouw aantast. 
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Het werk beoogt ook: 

– een antwoord te zijn op het ontbreken van voorschriften betreffende het uitbaten van een 
gebouw; 

– een goed geregeld onderhoud te bevorderen, de beste manier om de gedane investering te 
beschermen; 

– het risico te verminderen van onomkeerbare schade of schade die de veiligheid, het comfort, 
de hygiëne, het uitzicht van het goed nadelig beïnvloed. 

5.8.2 Uiterlijk 
Het uiterlijk van een vuil gebouw verliest zijn glans en is als dusdanig minder representatief. 
Vuilconcentraties, vooral streepvorming op de gevels, versterken dit beeld. Uiteraard geldt dit ook voor 
het glas. Vuile ruiten belemmeren bovendien een goed doorzicht. Periodieke reiniging is dan ook 
essentieel voor de representativiteit van een gebouw. 

5.8.2.1. Beperking van de veroudering van de beschermlaag 

Door periodiek de verontreiniging te verwijderen, wordt voorkomen dat de hierin aanwezige 
chemische stoffen op de beschermlaag inwerken. Beschermlagen zijn gevoelig voor zuren, zouten en 
andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer 
vocht opnemen en vasthouden, hetgeen de agressiviteit op de ondergrond vergroot. 

Speciale aandacht moet besteed worden aan de aantasting die door strooizout kan veroozaakt 
worden. 

5.8.2.2. Levensduur van de oppervlaktebehandeling 

De praktijk heeft uitgewezen dat een goed aangebrachte lak- of andere afwerkinglaag, indien 
periodiek gereinigd, tientallen jaren zijn beschermende en esthetische eigenschappen behoudt. Het is 
een garantievoorwaarde dat de gevel correct en tijdig wordt gereinigd. 

5.8.3 Reinigingsaanpak 
Speciale aandacht verdient het reinigingsmiddel, daar diverse reinigingsmiddelen specifiek bestemd 
voor glas stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor aluminium onderdelen, voor rubber, enz. In 
de overige gevallen alsook bij plaatgevels kan dit redelijkerwijze niet als onderdeel van de 
glasreiniging worden meegenomen en is aparte reiniging noodzakelijk. Deze reiniging vereist tevens 
een andere aanpak, waarbij vakmanschap een vereiste is. Zo is er kennis nodig van de diverse 
gevelsluitende materialen, hun onderlinge samenhang en de invloed hierop van reinigend onderhoud. 
Bovendien is er specifieke kennis vereist van de: 

– vervuilingsaard en –graad; 

– ondersteunende middelen; 

– reinigingsmethoden; 

– reinigingsapparatuur. 

5.8.4 Reinigingsfrequentie 
De reinigingsfrequentie wordt enerzijds bepaald door de aard van de vervuiling en de vervuilingsgraad 
en anderzijds door visuele aspecten. Vervuilingsfactoren zijn o.a.: 

– spoorverkeer (tram en/of trein); 

– chloride-neerslag nabij de zee (een kuststrook tot ongeveer 10 km landinwaarts); 

– stedelijk en/of industrieel gebied; 

– plaatselijk verhoogde vuilinvloeden; 

– nauwelijks of niet beregende gevels. 
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Indien sprake is van één of meerdere van deze vervuilingsfactoren, spreken wij van een verhoogde 
belastingsfactor; in alle andere gevallen spreken wij van een normale belastingsfactor. Naast de 
vuilbelastende factoren speelt de mate van beregening van de gevel een belangrijke rol. Het is 
bekend dat poorten, bijvoorbeeld onder overstekken, luifels, ... gevoeliger zijn voor aantasting dan 
gevels die regelmatig beregend worden. Om een indicatie te geven met welke reinigingsfrequentie in 
eerste instantie rekening moet worden gehouden, is hieronder een reinigingsfrequentietabel 
opgenomen. 

5.8.4.1. Indicatie gevelreinigingsfrequentie 

Volgende tabel is een indicatieve gevelreinigingsfrequentie voor aluminium gevelelementen; andere 
types afwerkingen kunnen volstaan met eenzelfde indicatieve reinigingsfrequentie. 

 Vlakke beregende gevels Geprofileerde en/of niet beregende gevels 

Belastingsfactor Verhoogd Normaal Verhoogd Normaal 

Binnenland 2x per jaar 1x per jaar 3x per jaar 2x per jaar 

Kuststrook 3x per jaar 2x per jaar 4x per jaar 3x per jaar 

Voor een definitieve vaststelling is het raadzaam na één of twee reinigingsbeurten de gevel te 
inspecteren. Bij deze inspectie moet met name gekeken worden naar de graad en de aard van de 
vervuiling en naar de plaatselijke vervuilingsinvloeden. Meetapparatuur om ter plaatse de graad en de 
aard van de vervuiling vast te stellen, is nog niet in bruikbare vorm op de markt, dus degene die de 
inspectie uitvoert moet over een ruime kennis en ervaring beschikken. 

Ondanks een zorgvuldige reiniging met de juiste frequentie zal een laklaag verouderen. Vooral die 
geveldelen die door de zon worden beschenen gaan op de duur verweren en kunnen daardoor een 
deel van hun glans en kleur verliezen. Om esthetische redenen kan een behandeling, na reiniging, 
met een conserverende was een nuttig effect hebben. Als indicatie voor de frequentie van een 
dergelijke behandeling geldt een termijn van één maal per jaar, doch is geheel afhankelijk van de 
omstandigheden en de hoedanigheid van de laklaag. 

Ook een anodiseerlaag kan door de jaren heen iets van zijn oorspronkelijke glans verliezen. 
Behandeling met een conserverende was is eveneens aan te bevelen. Voor de kustgebieden is het 
raadzaam deze behandeling uit te voeren met een frequentie van één tot twee maal per jaar al 
naargelang de ligging. 

5.8.5 Reinigingsmethode 
De reinigingsmethode is afhankelijk van o.a. 

– de bereikbaarheid, 

– de opbouw en detaillering van de gevel, 

– de mate van vervuiling. 

Het is de taak van het (gevel)reinigingsbedrijf voor deze situaties de juiste methode(n) aan te wenden. 
Voor het overgrote deel staat de werkmethode van een normale reiniging vast. De volgende 
behandeling is gebruikelijk, waarbij zij opgemerkt dat het reinigen van boven naar beneden moet 
gebeuren: 
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– het afspuiten van een geveldeel met koud leidingwater, om het grove losse vuil, bijvoorbeeld 
opgewaaid zand, te verwijderen; 

– het aanbrengen met een neutraal reinigingsmiddel of “innevelen” van dit geveldeel; 

– na voldoende inwerktijd, volgens de productinformatie, handmatig de vuilaanslag losmaken 
van de ondergrond, met gebruikmaking van een witte handpad type “non-woven nylon”; 

– het zo behandelde geveldeel overvloedig met leidingwater afspoelen. Indien mogelijk 
verdient het de voorkeur bij deze handeling gebruik te maken van warm water (ca 40° C.) 
Het afspuiten vereist wel deskundigheid. Daarnaast kunnen niet alle gevels zomaar worden 
afgespoten, ook niet onder een bepaalde hoek. Voorzichtigheid is geboden. 

5.8.6 Eisen aan reiniging- en conserveringsmiddelen 
Voor al de te gebruiken reinigings- en conserveringsmiddelen geldt dat deze de toegepaste materialen 
in de gevel niet mogen aantasten. Alleen het gebruik van neutrale middelen, met een pH tussen 6 en 
8, zijn toegestaan. Daarnaast mogen deze middelen niet krassen. Het reinigen met gebruikmaking 
van staalwol, schuurpapier en dergelijke is uiteraard eveneens niet toegestaan. 

5.8.7 Onderhoud 

5.8.7.1. Hang- en sluitwerk en balanceersystemen 

Hang- en sluitwerk van ramen en deuren dient regelmatig onderhouden te worden. Ten minste 
eenmaal per jaar dient hang- en sluitwerk gecontroleerd en gesmeerd te worden indien het niet 
onderhoudsvrij is. De gebruikte smeermiddelen moeten aangepast zijn aan de aanwending 
(voornamelijk door te beschikken over een geschikte viscositeit, oppervlaktespanning en chemische 
compatibiliteit). Mechanische aandrijvingen zoals vloerpotten, deurdrangers, automatische 
schuifdeuren en tourniquets moeten bij veelvuldig gebruik met hogere frequentie worden 
onderhouden. Het is aan te bevelen om voor het onderhoud van hang- en sluitwerk en mechanische 
aandrijvingen met de opdrachtnemer een onderhoudscontract af te sluiten voor een blijvende optimale 
werking van deze producten. 

5.8.7.2. Kit 

Het hygrothermische werken van de materialen belast de kitvoegen. Daarenboven zijn sommige kitten 
gevoelig voor zonnestraling. Ter voorkoming van eventuele lekkage is het noodzakelijk kitvoegen 
periodiek (eenmaal per circa drie jaar) te inspecteren en waar nodig plaatselijk te herstellen; zie ook 
5.2: Plaatsingsvoorschriften. 

5.8.7.3. (Dubbel) glas en beglazingsrubbers 

Ondanks het feit dat de meeste glassoorten geen onderhoud behoeven, behoudens reiniging, mag de 
randverbinding van het (isolerende) glas niet langdurig blootgesteld worden aan water. De toetreding 
van water tot de sponning dient dan ook beperkt te blijven. Dit betekent dat een periodieke controle 
van de beglazingsrubbers wenselijk is, met name de hoeken dienen gecontroleerd te worden. 
Ondanks de goede werking van de beglazingsrubbers dient rekening gehouden te worden met enige 
watertoetreding in de sponning. 

Waterafvoergaten in de sponning zorgen ervoor dat dit water naar buiten wordt afgevoerd. Een 
periodieke controle, van twee maal per jaar, op de goede werking (niet verstopt zijn) van de 
waterafvoergaten is noodzakelijk. Een tweejaarlijkse controle van zowel de beglazingsrubbers als de 
beglazingskit is noodzakelijk. 
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6. Voorschriften voor onderdelen 

6.1. Algemeen 

Indien de ondergrond bestaat uit verzinkte staalproducten afgewerkt met poedercoating en volgende 
eigenschappen moeten worden bepaald: 

– de textuur van de afwerkingslaag, 

– de kleur van de afwerkingslaag, 

– de glansgraad van de afwerkingslaag, 

– de hechting van de afwerkingslaag, 

– de schuurvastheid van de afwerkingslaag, 

– de weerstand tegen mortelaantasting van de afwerkingslaag, 

– de weerstand tegen klimaatsinvloeden van de afwerkingslaag, 

– de weerstand tegen vochtigheid van de afwerkingslaag, 

– de weerstand tegen SO2 van de afwerkingslaag, 

– de permeabiliteit van de afwerkingslaag, of 

– de weerstand tegen zoutnevel van de afwerkingslaag. 

dan kan dit gebeuren volgens NBN EN 13438. 

In geval dat een galvanische metaalbescherming met zink, eventueel met een bijkomende 
beschermingslaag, wordt aangewend, wordt deze bescherming omschreven in overeenstemming met 
NBN EN 12329 of ISO 2081. Indien de zinkbeschermingslaag bijkomend wordt gechromateerd, wordt 
deze beschermingslaag omschreven in overeenstemming met ISO 4520. 

In geval dat een galvanische metaalbescherming met nikkel, chroom-nikkel, koper-nikkel of koper-
chroom-nikkel wordt aangewend, wordt deze bescherming omschreven in overeenstemming met 
NBN EN 12540, ISO 1456 of ISO 1458. 

In het geval dat een organische coating in continu (één of tweezijdig aangebracht, in één of meerdere 
arbeidsgangen, al dan niet op een speciaal voorbereide ondergrond, met vloeibare of poedervormige 
verven of coatings die aansluitend worden verduurzaamd, of laminering met kunststof films) wordt 
aangebracht op een metalen ondergrond (basismateriaal uit vlak gerold metaal, met of zonder 
metaalbescherming) wordt deze bescherming omschreven in overeenstemming met NBN EN 10169-
1, NBN EN 10169-2 en NBN EN 10169-3 (voor staal) of NBN EN 1396 (voor aluminium). 

Indien de weerstand van het metaal of de metaalbescherming tegen corrosie wordt bepaald, zal dit 
gebeuren volgens ISO 9227, waarbij moet omschreven worden hoe lang de proef werd uitgevoerd en 
welke evaluatie daarna is uitgevoerd (bijvoorbeeld massaverlies, al dan niet zichtbaar worden van 
corrosie). 

Indien de weerstand van het metaal of de metaalbescherming tegen corrosie wordt bepaald in het 
geval dat een organische coating in continu wordt aangebracht op een metalen ondergrond, zal dit 
gebeuren volgens NBN EN 13523-8. 

Indien de weerstand van de metaalbescherming tegen in neerslag opgeloste zwaveldioxide wordt 
bepaald, zal dit gebeuren volgens ISO 6988. 

Indien de hechtsterkte van de afwerkingslaag (verf, vernis of filmage) op een vervormde ondergrond 
wordt bepaald, zal dit gebeuren volgens NBN EN ISO 1519. 

Indien de weerstand tegen mortelaantasting van de afwerkingslaag (verf, vernis of filmage) wordt 
bepaald, kan dit gebeuren volgens NBN EN 13438. 
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Indien een onderdeel reeds voorzien is van een bepaalde afwerking (waarvan de toplaag bedoeld is 
als eindafwerkingslaag of als grondlaag) die wordt voorzien van een bijkomende afwerking, dan moet 
deze voorgaande behandeling geschikt bevonden zijn om de bijkomende afwerking te ontvangen. Dit 
wordt geverifiëerd door één of meerdere van voormelde eigenschappen te bepalen op een staal van 
het onderdeel voorzien van de volledige afwerking. In dergelijke gevallen is minstens de hechting van 
de afwerkingslaag te bepalen; deze hechting moet minstens even sterk zijn als de hechting van de 
voorgande behandeling. Dit geldt ook indien de bijkomende afwerking bedoeld is om na de plaatsing 
te worden aangebracht. 

6.2. Aluminium 

Aluminimlegeringen opgesomd in tabel Tabel 27 zijn geschikt om toegepast te worden in vlakke 
poortonderdelen; deze legeringen voldoen aan de gangbare eisen betreffende corrosieweerstand, 
sterkte en bewerkbaarheid gegeven dat ze voldoen aan de toepasbare materiaaleisen (bijvoorbeeld 
EN 485-2, EN 573-3). 

Tabel 27: Toegestane aluminiumlegeringen voor vlakke onderdelen 

Numerieke identificatie Identificatie volgens 
chemische symbolen Numerieke identificatie Identificatie volgens 

chemische symbolen 

EN AW-3003 EN AW-Al Mn1Cu EN AW-3004 EN AW-Al Mn1Mg1 

EN AW-3005 EN AW-Al Mn1Mg0,5 EN AW-3103 EN AW-Al Mn1 

EN AW-3105 EN AW-Al Mn0,5Mg0,5 EN AW-4015 EN AW-Al Si2Mn 

EN AW-4016 EN AW-Al Si2MnZn EN AW-4017 EN AW-Al Si1MnCu 

EN AW-5005 EN AW-Al Mg1(B) EN AW-5052 EN AW-Al Mg2,5 

EN AW-5251 EN AW-Al Mg2 EN AW-5754 EN AW-Al Mg3 

EN AW-8011 A EN AW-Al Fe Si (A)42   

De uiterste vloeigrens van de gebruikte legeringen moet minimaal 150 MPa bedragen. 

Aluminimlegeringen opgesomd in Tabel 28, Tabel 29 en Tabel 30 zijn geschikt om toegepast te 
worden in geextrudeerde profielen bij poorten, hekwerken, rolluiken en dergelijke; deze legeringen 
voldoen aan de gangbare eisen betreffende corrosieweerstand, sterkte en bewerkbaarheid gegeven 
dat ze voldoen aan de toepasbare materiaaleisen (bijvoorbeeld EN 485-2, EN 573-3). 

Tabel 28: Toegestane aluminiumlegeringen voor geëxtrudeerde precisieprofielen volgens 
NBN EN 12020-1 

Numerieke 
identificatie 

Identificatie volgens 
chemische symbolen 

Numerieke 
identificatie 

Identificatie volgens 
chemische symbolen 

EN AW-6060 EN AW-Al MgSi EN AW-6063 (A) EN AW-Al Mg0,7Si(A) 

                                                      
42 Deze legering mag toegepast worden enkel indien langs weerszijden afgewerkt met een organische 
coating 
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Tabel 29: Toegestane aluminiumlegeringen voor geëxtrudeerde profielen (nauwkeurigheidsgroep I 
volgens NBN EN 755-9) 

Numerieke 
identificatie 

Identificatie volgens 
chemische symbolen 

Numerieke 
identificatie 

Identificatie volgens 
chemische symbolen 

EN AW-1050A EN AW-Al 99,5 EN AW-1070A EN AW-Al 99,7 

EN AW-1200 EN AW-Al 99,0 EN AW-1350 EN AW-EAl 99,5 

EN AW-3003 EN AW-Al Mn1Cu EN AW-3103 EN AW-Al Mn1 

EN AW-5005 (A) EN AW-Al Mg1(B/C) EN AW-6101 (A/B) EN AW-Al MgSi(A/B) 

EN AW-6005 (A) EN AW-Al SiMg(A) EN AW-6106 EN AW-Al MgSiMn 

EN AW-6008  EN AW-6463 EN AW-Al Mg0,7Si(B) 

Tabel 30: Toegestane aluminiumlegeringen voor geëxtrudeerde profielen (nauwkeurigheidsgroep II 
volgens NBN EN 755-9) 

Numerieke 
identificatie 

Identificatie volgens 
chemische symbolen 

Numerieke 
identificatie 

Identificatie volgens 
chemische symbolen 

EN AW-2007 EN AW-Al Cu4PbMgMn EN AW-2011 (A) EN AW-Al Cu6BiPb(A) 

EN AW-2014 (A) EN AW-Al Cu4SiMg(A) EN AW-2017A EN AW-Al Cu4MgSi(A) 

EN AW-2024 EN AW-Al Cu4Mg1 EN AW-2030 EN AW-Al Cu4PbMg 

EN AW-5019 EN AW-Al Mg5 EN AW-5051A EN AW-Al Mg2(B) 

EN AW-5251 EN AW-Al Mg2 EN AW-5052 EN AW-Al Mg2,5 

EN AW-5154A EN AW-Al Mg3,5(A) EN AW-5454 EN AW-Al Mg3Mn 

EN AW-5754 EN AW-Al Mg3 EN AW-5083 EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 

EN AW-5086 EN AW-Al Mg4 EN AW-6012 EN AW-Al MgSiPb 

EN AW-6018 EN AW-Al Mg1SiPbMn EN AW-6351 EN AW-Al Si1Mg0,5Mn 

EN AW-6061 EN AW-Al Mg1SiCu EN AW-6261 EN AW-Al Mg1SiCuMn 

EN AW-6262 EN AW-Al Mg1SiPb EN AW-6081 EN AW-Al Si0,9MgMn 

EN AW-6082 EN AW-Al Si1MgMn EN AW-7003 EN AW-Al Zn6Mg0,8Zr 

EN AW-7005 EN AW-Al Zn4,5Mg1,5Mn EN AW-7020 EN AW-Al Zn4,5Mg1 

EN AW-7022 EN AW-Al Zn5Mg3Cu EN AW-7049A EN AW-Al Zn8MgCu(A) 

EN AW-7075 EN AW-Al Zn5,5MgCu   

De legeringen opgesomd in Tabel 28 zijn geschikt voor de extrusie van zogenaamde precisieprofielen. 
Deze profielen 

– zijn voornamelijk bedoeld voor architecturale toepassingen, 

– voldoen aan meer strikte eisen betreffende de oppervlaktegesteldheid van de zichtvlakken 
van het profiel, 

– de maximale diameter van de omschreven cirkel rond het profiel in de extrusierichting van 
het profiel is 300 mm, 

– worden geproduceerd naar meer beperkte toleranties betreffende afmetingen en vorm. 

Preciesieprofielen kunnen voorzien zijn van een thermische onderbreking. 
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De legeringen opgesomd in Tabel 29 en Tabel 30 zijn geschikt voor de extrusie van zogenaamde 
profielen voor algemeen gebruik. 

Om het verschil te illustreren tussen de verschillende kwaliteiten aluminium, kan als voorbeeld de 
tolerantie op de binnenmaten van een rechthoekig hol profiel gegeven worden, voor een diameter van 
een omschreven cirkel rond het profiel in de extrusierichting van het profiel van 100 mm.  

Tabel 31: voorbeeld ter illustratie van de kwaliteiten aluminiumlegering 

Afmeting Tolerantie op de afmeting 

van tot en met 
Precisie-profielen 

volgens 
NBN EN 12020 

Nauwkeurigheids-
groep I volgens 
NBN EN 755-9 

Nauwkeurigheids-
groep II volgens 
NBN EN 755-9 

mm mm mm mm mm 

0 10 ± 0,15 ± 0,25 ± 0,40 

10 15 ± 0,20 ± 0,30 ± 0,50 

15 25 ± 0,25 ± 0,30 ± 0,50 

25 30 ± 0,25 ± 0,50 ± 0,60 

30 45 ± 0,30 ± 0,50 ± 0,60 

45 50 ± 0,40 ± 0,50 ± 0,60 

50 60 ± 0,40 ± 0,70 ± 1,00 

60 90 ± 0,45 ± 0,70 ± 1,00 

90 100 ± 0,60 ± 0,70 ± 1,00 

In Tabel 32 worden voor vlakke onderdelen verschillende types organische coating opgesomd, 
eventueel met hun gangbare nominale dikte. Deze dikte is een gemiddelde, zonder rekening te 
houden met de dikte van een eventuele voorbehandeling (primer, lijm of dergelijke). Voor 
geëxtrudeerde precisieprofielen, wordt verwezen naar STS 52.2. 
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Tabel 32: Gangbare organische coatings voor toepassing op aluminium vlakke onderdelen, inclusief 
normale dikte in µm 
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Vloeibare verf 

Acrylverf AY   20 

Polyesterverf SP   20 

Silicone-gemodificeerde polyesterverf SP-SI   20 

Polyamide-gemodificeerde polyesterverf SP-PA   20 

Polyvinylidenefluoride verf PVDF   20 

Polyurethane paint coating PUR   20 

Polyamide-modified polyurethane paint coating PUR-PA   20 

Alkydeverf AK   15 

Poedercoating 

Epoxyverf EP (PO)   5 

Polyesterverf SP (PO) 60   

Filmage 

Polyvinylchloride (plastisol) filmage PVC(F)   >100 

Polyvinylfluoride filmage PVF(F)   38 

In het geval dat aluminium onderdelen geanodiseerd worden, wordt deze anodisatie omschreven in 
overeenstemming met ISO 7599; de minimale vereiste dikteklasse (die de minimale gemiddelde dikte 
en de minimale lokale dikte van de anodisatielaag bepaalt) moet gespecificeerd worden. Voor 
anodisatie van aluminium profielen in buitenklimaat wordt als minimale gemiddelde dikte 15 µm 
gehanteerd; voor anodisatie van aluminium profielen in binnenklimaat wordt als minimale gemiddelde 
dikte 5 µm gehanteerd. 

Als alternatief kan de voorschrijver verwijzen naar de eisen opgesteld door Qualicoat (voor coatings) 
of Qualanod (voor anodisatie). Deze eisen zijn strenger, zowel wat betreft materiaalgebruik als wat 
betreft uitrusting en kwaliteitscontrole van de fabrikant. 

6.3. Staal 

Staalsoorten opgesomd in tabel Tabel 33 zijn geschikt om toegepast te worden in koudvervormde 
poortonderdelen; deze staalsoorten voldoen aan de gangbare eisen betreffende corrosieweerstand, 
sterkte en bewerkbaarheid gegeven dat ze voldoen aan de vermelde metallische coating. 

 

 

                                                      
43 Deze afkortingen zijn in overeenstemming met ISO 1043-1. 
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Tabel 33: Toegestane staalsoorten voor koudvervormde onderdelen 

Metallische coating Zn 5 % Al – Zn 55 % Al – Zn Al 

Normatieve 
referentie NBN EN 10327 NBN EN 10327 NBN EN 10327 EN 508-1 

DX51D+Z DX51D+ZA DX51D+AZ — 

DX52D+Z DX52D+ZA DX52D+AZ — 

DX53D+Z DX53D+ZA DX53D+AZ — 

Toegestane 
staalsoorten 

DX54D+Z DX54D+ZA DX54D+AZ — 

Staalsoorten opgesomd in Tabel 34 zijn geschikt om toegepast te worden in vlakke poortonderdelen; 
deze legeringen voldoen aan de gangbare eisen betreffende corrosieweerstand, sterkte en 
bewerkbaarheid gegeven dat ze voldoen aan de vermelde metallische coating. 

Tabel 34: Toegestane staalsoorten voor vlakke onderdelen 

Metallische coating Zn 5 % Al – Zn 55 % Al – Zn Al 

Normatieve 
referentie NBN EN 10346 NBN EN 10346 NBN EN 10346 EN 508-1 

S220GD+Z a S220GD+ZA a — — 

S250GD+Z a S250GD+ZA a S250GD+AZ a S250GD+A 

S280GD+Z S280GD+ZA S280GD+AZ S280GD+A 

S320GD+Z S320GD+ZA S320GD+AZ S320GD+A 

S350GD+Z S350GD+ZA S350GD+AZ S350GD+A 

Toegestane 
staalsoorten 

S550GD+Z S550GD+ZA S550GD+AZ — 

De minimale dikte voor metallische coatings wordt gegeven in Tabel 35, volgens het 
afwerkingsprocédé (al dan niet bijkomend toepassen van organische coatings). 

Tabel 35: Toegestane minimale dikte van metallische coating 

Metallische coating Zn 5 % Al – Zn 55 % Al – Zn Al 

Normatieve 
referentie 

NBN EN 10327 NBN EN 10327 NBN EN 10327 EN 508-1 

Met organische 
coating Z275, Z350 ZA255 AZ150 A195 

Zonder organische 
coating Z350, Z450 ZA255, ZA300 AZ185 A230 

Noot: Het cijfer na de afkorting die de metallische coating beschrijft geeft de som weer van de massa 
van de metallische coating op beide zijden, in gram per vierkante meter, gemeten inclusief toleranties 
zoals gespecificeerd in de normatieve referentie. 

In Tabel 36 worden verschillende types organische coating opgesomd, eventueel met hun gangbare 
nominale dikte. Deze dikte is een gemiddelde, zonder rekening te houden met de dikte van een 
eventuele voorbehandeling (primer, lijm of dergelijke). 
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Tabel 36: Gangbare organische coatings voor toepassing op staal, inclusief minimum, maximum en 
normale dikte in µm 
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Vloeibare verf 

Acrylverf AY 5 25 25 

Silicone-gemodificeerde acrylverf AY-SI 25  25 

Epoxyverf EP 3 20  

Polyesterverf SP 5 60 25 

Silicone-gemodificeerde polyesterverf SP-SI 15 40 25 

Polyamide-gemodificeerde polyesterverf SP-PA 15 50 25 

Hoge duurzaamheid polyester HDP    

Polyvinylidenefluoride verf PVDF 20 60 25 

Polyurethane paint coating PUR 10 60 25 

Polyamide-modified polyurethane paint coating PUR-PA 10 50 25 

Polyvinylchloride (plastisol) coilcoating PVC(P) 40 200 100; 200

Poedercoating 

Polyesterverf SP (PO) 60 100  

Filmage 

Polyvinylchloride (plastisol) filmage PVC(F) 50 800  

Polyvinylfluoride filmage PVF(F) 38  38 

Polyethylene filmage PE(F) 50 300  

Polyethylene terephthalate filmage PET(F)    

Polypropylene filmage PP(F)    

6.4. Corrosievast staal 

Staalsoorten opgesomd in Tabel 37 zijn geschikt om toegepast te worden in koudvervormde 
poortonderdelen voor het gegeven toepassingsdomein (binnen- of buitentoepassing); deze 
staalsoorten voldoen aan de gangbare eisen betreffende corrosieweerstand, sterkte en 
bewerkbaarheid gegeven dat ze voldoen aan de vermelde metallische coating. 

                                                      
44 Deze afkortingen zijn in overeenstemming met ISO 1043-1. 
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Tabel 37: Toegestane staalsoorten voor koudvervormde onderdelen 

Staalkwaliteit Benaming volgens 
NBN EN 10088-1 

Nummer volgens 
NBN EN 10088-1 

Benaderende 
staalkwaliteit 
volgens oude 
benaming45 

Binnen- en buitentoepassing 

Ferritisch met organische coating X6Cr13 1.4000 (410S) 

X6Cr17 1.4016 (430) 

X6CrMo17-1 1.4113 (434) 

X3CrTi17 1.4510 (439) 

Ferritisch met of zonder organische 
coating 

X2CrMoTi18-2 1.4521 (444) 

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 (316) Austenitisch met molybdeentoevoeging 
met of zonder organische coating X2CrNiMo17-12-2 1.4404 (316L) 

Binnentoepassing46 

X5CrNi18-10 1.4301 (304) Austenitisch met of zonder organische 
coating X5CrNi19-11 1.4306 (304L) 

In Tabel 38 worden verschillende types organische coating opgesomd, eventueel met hun gangbare 
nominale dikte en het gangbaar aantal lagen waarin deze wordt aangebracht. Deze dikte is een 
gemiddelde, zonder rekening te houden met de dikte van een eventuele voorbehandeling (primer, lijm 
of dergelijke). Het aanbrengen van een primer telt mee in het aantal lagen. 

                                                      
45 Deze benaderende staalkwaliteit, volgens AISI/ASTM, wordt slechts ter informatie gegeven; 
lastenboeken moeten als normatieve referentie NBN EN 10088-1 hanteren. 
46 De toepassing in de binnenkant van een spouw of in ruimten met hoge vochtproductie zoals 
keukens, wasruimten en dergelijke moet als buitentoepassing worden beschouwd. 
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Tabel 38: Gangbare organische coatings voor toepassing op corrosievast staal, inclusief normale dikte 
in µm en aantal lagen 

 

af
ko

rti
ng

47
 

N
or

m
al

e 
di

kt
e 

A
an

ta
l l

ag
en

 

Vloeibare verf 

Polyesterverf SP 25 2 

Silicone-gemodificeerde polyesterverf SP-SI 25 2 

Polyvinylidenefluoride verf PVDF 25 2, 3, 4 

Polyurethane verfcoating PUR 25 2 

Polyamide-gemodificeerde polyurethane verfcoating PUR-PA   

Polyvinylchloride (plastisol) coilcoating PVC(P) 80 2 

Poedercoating 

Polyesterverf SP (PO)   

Filmage 

Polyvinylchloride (plastisol) filmage PVC(F)   

Polyethylene filmage PE(F)   

Polyethylene terephthalate filmage PET(F)   

Polypropylene filmage PP(F)   

In geval dat een metaalbescherming met tin wordt aangewend, wordt deze bescherming omschreven 
in overeenstemming met NBN EN 502; voor vertinde corrosievast stalen bladen in buitenklimaat die 
vertind worden is de minimale vereiste metallische coating op beide zijden samen 40 g/m2. 

6.5. Hout 

Houten onderdelen zijn geschikt om toegepast te worden in poortonderdelen en voldoen aan de 
gangbare eisen betreffende duurzaamheid, sterkte en gebruiksgeschiktheid gegeven dat ze voldoen 
aan STS 52.1. 

6.6. Pvc 

Pvc onderdelen zijn geschikt om toegepast te worden in poortonderdelen en voldoen aan de gangbare 
eisen betreffende duurzaamheid, sterkte en gebruiksgeschiktheid gegeven dat ze voldoen aan STS 
52.3. 

                                                      
47 Deze afkortingen zijn in overeenstemming met ISO 1043-1. 
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6.7. Onderdelen van manueel en aangedreven bediende poorten  

6.7.1 Bevestigingsmiddelen 

6.7.1.1. Bouten en schroeven 

Alle bouten en schroeven zijn gemaakt uit corrosievast staal. 

Om spleetcorrosie te voorkomen, moeten boutverbindingen glad zijn en zonder spleten. Bij 
boutverbindingen en schroeven met een niet-conische kop moeten onderlegringen gebruikt worden. 

6.7.1.2. Metselankers, hoekijzers, verstevigingselementen, storm- en windhaken 

Metselankers, hoekijzers, verstevigingselementen, storm- en windhaken zijn gemaakt uit 
gegalvaniseerd of corrosievast staal. 

Storm- en windhaken zijn speciale haken die kunnen toegepast worden bij verticaal 
schuivende poorten, horizontaal schuivende poorten, horizontaal schuivende hekken, rolluiken 
en rolhekken om de weerstand tegen het uit de rails komen van het poortblad te verhogen. 
Om die reden wordt de rail voorzien van een inwendig omgehaalde kant waarin een reeks 
haken schuiven; deze haken worden doorgaans in opdek op het poortblad bevestigd. 

Gegalvaniseerde stalen onderdelen moeten conform zijn aan 6.3: Staal. De meest gebruikte 
staalsoort voor het vormen van geplooide onderdelen 1.0226, uitgevoerd met een galvanisatielaag 
met opleggewicht van 275 g/m2 (opleggewicht verdeeld over de twee zijden, dus een gemiddelde 
laagdikte van 20 µm), voldoet hieraan; deze staalsoort inclusief de galvanisatielaag is ook gekend 
onder de benaming DX51D+Z275, conform NBN EN 10327. 

Corrosievaste stalen onderdelen moeten conform zijn aan 6.4: Corrosievast staal. De meest gebruikte 
staalsoorten zoals vermeld in Tabel 39 voldoen hieraan. 

Tabel 39: Gangbare corrosievaste staalsoorten voor metselankers, hoekijzers, 
verstevigingselementen, storm- en windhaken volgens toepassing 

 Binnen- en buitentoepassing Binnentoepassing 

Niet lasbaar 
1.4401 

(oude benaming: 316) 
1.4301 

(oude benaming: 304) 

Lasbaar 
1.4404 

(oude benaming: 316L) 
1.4306 

(oude benaming: 304L) 

6.7.2 Deurblad toebehoren 

6.7.2.1. Loopdeuren 

In overeenstemming met NBN EN 12604 § 5.8, zullen loopdeuren dusdanig ontworpen en 
gepositioneerd worden dat ze hun gesloten toestand niet onbedoeld kunnen verlaten wanneer de 
poort waarin ze werden vervat, in normaal gebruik beweegt. 

Indien één paneel van een vouwpoort gebruikt wordt als een scharnierende loopdeur, zal de maximale 
oppervlakte van dit paneel niet groter zijn dan 4 m². 

Iedere drempel hoger dan 0,1 m zal beschouwd worden als zijnde intrinsiek zichtbaar. Deurdrempels 
lager dan 0,1 m zullen gemerkt worden met geel-zwarte strepen aan de bovenzijde. 

6.7.2.2. Ventilatie-elementen 

Indien de poort geplaatst wordt in een gebouw bestemd voor menselijke bezetting (zowel voor 
residentieel als niet-residentieel gebruik) en er ventilatie-elementen in de poort worden voorzien, zijn 
bijlage VI (“Ventilatievoorzieningen In Woongebouwen”) en VII (“Ventilatievoorzieningen In Niet-
residentiële Gebouwen: Bepalingsmethode En Eisen”) van het EPB-Besluit (of het Besluit van de 
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Brusselse hoofdstedelijke regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en 
het binnenklimaat van gebouwen of het Besluit van de Waalse regering tot vaststelling van de 
berekeningsmethode en de eisen, de goedkeuringen en de sancties op het vlak van de 
energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen) van toepassing voor de bepaling van de 
aerolische karakteristieken van de ventilatie-elementen. 

6.7.3 Beslag (hang- en sluitwerk) 

6.7.4 Ophangings- en geleidingselementen 

6.7.4.1. Veren 

De voorschriften opgenomen in NBN EN 12604 § 5.7.1 zijn van toepassing. Deze voorschriften stellen 
dat: 

– veren zo moeten worden opgesteld dat er geen onderling contact is tussen de veren bij 
normaal gebruik of bij optreden van een enkele fout; en 

– voorzorgen moeten worden genomen om uitwerpen van veren of onderdelen ervan te 
verhinderen in geval van breuk van een veer. 

6.7.4.2. Tegengewichten 

De voorschriften opgenomen in NBN EN 12604 § 5.7.2 zijn van toepassing. Deze voorschriften stellen 
dat: 

– De weg van de tegengewichten zal in overeenstemming met EN 294 worden afgeschermd 
en/of met beweegbare afschermingen in overeenstemming met EN 953 tot 2,5 m boven 
vloerniveau of tot 2,5 m boven enig ander permanent toegangsniveau worden afgeschermd. 
Indien de tegengewichten zich volledig buiten de afschermingen bevinden tijdens een deel 
van de beweging, moeten de tegengewichten door een geleider weer achter de 
afgeschermde zone worden geleid; 

– De bevestiging van de tegengewichten aan de draagstructuur zal niet loskomen om zo 
schade aan gebouwen of personen in de nabijheid te voorkomen. Indien meerdere touwen, 
kettingen of riemen aan de tegengewichten worden bevestigd, worden deze elk individueel 
aan het tegengewicht bevestigd; 

– Tegengewichten mogen niet worden bevestigd op stangen of hefbomen met klemschroeven. 
Elke verplaatsing van het tegengewicht op de bevestiging moet met een intentionele 
menselijke ingreep gebeuren; 

– Betonnen tegengewichten mogen niet worden toegepast, tenzij voorzorgen worden 
genomen tegen breuk, bijvoorbeeld door het tegengewicht in een frame te bevestigen. 

6.7.4.3. Touwen, kettingen en riemen 

6.7.4.3.1. Algemeen 

De voorschriften opgenomen in NBN EN 12604 § 5.7.3 zijn van toepassing. Deze voorschriften stellen 
dat: 

– Wanneer de verticaal werkende deuren ophangelementen hebben die rechtstreeks met het 
deurblad worden verbonden, zal een minimum van twee onafhankelijke staaldraden, 
kettingen of riemen worden gebruikt; 

– Waar twee of meer ophangelementen worden gebruikt, zal men verzekeren dat, in normale 
werkomstandigheden, de lasten op een vooraf bepaalde manier worden verdeeld; 

– De gegarandeerde minimum breuklast van elk ophangelement zal worden bevestigd door 
een testcertificaat van de fabrikant van deze elementen; 

– Touwen, kettingen en riemen moeten zo worden geplaatst dat zij kunnen worden 
geïnspecteerd over hun volledige lengte, eventueel na het verwijderen van kappen en 
dergelijke, of eventueel door gebruik te maken van niet-permanente toegangen; 
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– Eindbevestigingen van touwen, kettingen en riemen hebben een minimale breukbelasting 
van 90 % van het touw, de ketting of de riem; in variante mag gekozen worden om twee 
wikkelingen op de trommels te behouden in de volledig gesloten positie. 

6.7.4.3.2. Touwen 

Staaldraad dient in overeenstemming te zijn met EN 12385-4. 

Staaldraad moet een minimale veiligheidsfactor hebben van 6 (verhouding tussen de gegarandeerde 
breuklast en de statische belasting op één draad). 

Katrollen en trommels hebben een doormeter, gemeten op de aslijn van de kabel, van minstens 
18 maal de doormeter van de kabel. Trommels moeten gegroefd zijn, en de kabels worden slechts in 
een enkele laag gewikkeld. 

Draadeinden anders dan splitsen in overeenstemming met EN 13411-2, persklemmen in 
overeenstemming met EN 13411-3 of asymmetrische wigklemmen in overeenstemming met 
NBN EN 13411-6 zullen een minimale breuklast hebben van 90 % van het touw, bewezen door 
beproeving.  

Waar touwen op gegroefde delen lopen op trommels of loopwielen, is het ontwerp van het groefde 
deel zo dat het touw niet tegen de spoed kan winden. 

Katrollen en trommels moeten zo ontworpen zijn dat het touw niet uit de trommel of katrol kan lopen. 

6.7.4.3.3. Kettingen 

Enkel rollenkettingen en schalmkettingen mogen gebruikt worden voor ophangingen. Kettingen met 
gekalibreerde ronde schalmen mogen niet gebruikt worden voor ophangingen. 

Kettingen moeten een minimale veiligheidsfactor hebben van 6 (verhouding tussen de gegarandeerde 
breuklast en de statische belasting op één ketting). 

Enkel rollenkettingen mogen gebruikt worden voor overbrengingen. Tandwielen met geprofileerde 
flanken mogen niet worden gebruikt. 

Kettingingangen aan tandwielen tot 2,5 m boven vloerniveau of tot 2,5 m boven enig ander permanent 
toegangsniveau worden afgeschermd. 

6.7.4.3.4. Riemen 

Riemen moeten een minimale veiligheidsfactor hebben van 6 (verhouding tussen de gegarandeerde 
breuklast en de statische belasting op één riem). 

6.7.5 Dichtingselementen 
Dichtingselementen moeten vervangbaar zijn, gebruik makend van eenvoudige werktuigen. 

6.7.6 Veiligheidsvoorzieningen 

6.7.6.1. Veiligheidsafstanden 

De voorschriften opgenomen in NBN EN 12453 § 5.1.1.1 zijn van toepassing. Deze voorschriften 
stellen dat: 

– Plaatsen met risico’s op pletten, knippen en intrekken worden vermeden indien 
veiligheidsafstanden ten opzichte van de bedreigde lichaamsdelen worden behouden. 

– Wanneer veiligheidsafstanden afhankelijk zijn van de installatie en de omgevingsfactoren 
moeten de installatievoorschriften duidelijk omschrijven op welke wijze wordt gegarandeerd 
dat de veiligheidsafstanden afdoend zijn. 

– Veiligheidsafstanden kunnen niet worden toegepast op de hoofdsluitkant. 
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6.7.6.2. Afscherming 

De voorschriften opgenomen in NBN EN 12453 § 5.1.1.2 zijn van toepassing. Deze voorschriften 
stellen dat afschermingen zoals afkastingen, afsluitingen, veiligheidsrailingen, schermen en andere 
moeten ontworpen zijn zodat: 

– Gevaarlijke punten tot 2,5 m boven vloerniveau of tot 2,5 m boven enig ander permanent 
toegangsniveau worden afgeschermd; 

– De afschermingen moeten stevig en duurzaam zijn ten opzichte van hun functie betreffende 
de veiligheid; 

– De afschermingen moeten enkel met gereedschap kunnen worden verwijderd; 

– De afschermingen mogen geen bijkomende risico’s veroorzaken; 

– De afschermingen mogen niet eenvoudig kunnen tenietgedaan worden, omzeild worden of 
ondoeltreffend gemaakt worden. 

6.7.6.3. Vorm van deurbladen 

De voorschriften opgenomen in NBN EN 12453 § 5.1.1.3 zijn van toepassing. Deze voorschriften 
stellen dat: 

– Het poortblad moet zo ontworpen zijn dat er geen scherpe randen zijn; 

– Het poortblad moet zo ontworpen zijn dat er geen uitstekende onderdelen zijn die 
verwondingen kunnen veroorzaken; verwondingen kunnen worden vermeden door voor de 
uitstekende onderdelen gebruik te maken van geschikte vormen of bedekkingen. 

6.7.6.4. Dodemansbesturing 

De voorschriften opgenomen in NBN EN 12453 § 5.1.1.4 zijn van toepassing. Deze voorschriften 
stellen dat: 

– De stopafstand van het deurblad nadat de dodemansbesturing wordt losgelaten zal in 
overeenstemming zijn met Tabel 8; 

– De beweging van het poortblad mag niet worden gestart door enig ander handmatig 
besturingselement anders dan de dodemansbesturing; 

– De bediener van de poort moet zich in het zicht van de volledige poort bevinden. 
Daarenboven mag de bediener zich niet in een gevaarlijke positie bevinden. Dit geldt ook 
voor afstandsbedieningen die als dodemansbesturing werken; 

– De bediening van de dodemansbesturing moet beschermd zijn tegen onbedoelde bediening; 

– De snelheid waarmee de poortopening zich sluit mag niet groter zijn dan 0,5 m/s. Deze 
snelheid wordt gemeten tussen de hoofdsluitkant en de aanslag of tussen twee naar elkaar 
toe bewegende sluitkanten; 

– Indien de poort enkel door een beperkt aantal personen mag worden bediend, moeten er 
duurzame maatregelen (van technische of organisatorische aard) worden getroffen die dit 
bewerkstelligen. 

6.7.6.5. Krachtsbeperking 

De voorschriften opgenomen in NBN EN 12453 § 5.1.1.5 zijn van toepassing. Deze voorschriften 
stellen dat: 

– Optredende krachten worden beschouwd als veilig wanneer de waardes gespecifieerd in 
NBN EN 12453 bijlage A niet worden overschreden (zie 4.3.3: Veiligheid van de 
werkingskrachten); 

– Indien krachtsbeperking wordt gerealiseerd door middel van 
meldingsbeschermingsuitrusting, dan moet deze voldoen aan NBN EN 12453 § 5.1.1.6 (zie 
6.7.6.6) en NBN EN 12978; 

– Het risico op pletten mag worden ondervangen door krachtsbeperking. Een omkeerfunctie, 
indien voorzien, mag worden uitgeschakeld wanneer de sluitende opening kleiner is dan 
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25 mm voor een horizontaal bewegende poort of 50 mm voor een verticaal bewegende 
poort; 

– Het risico op snijden of knippen aan een secundaire rand mag worden ondervangen door 
krachtsbeperking, op voorwaarde dat 

– De gemeten statische kracht aan de secundaire rand minder is dan 150 N; 

– De gemeten dynamische kracht aan de secundaire rand minder is dan 400 N; 

en 

– Een afstand van 25 mm wordt bewaard tussen de secundaire rand en 
een ander onderdeel;  

of 

– De randen glad en afgerond zijn met een straal van minstens 2 mm en de 
som de afrondingsstralen van overstaande randen minstens 6 mm is. 

– Het risico op grijpen kan niet worden ondervangen door krachtsbeperking alleen. 

6.7.6.6. Meldingsbeschermingsuitrusting 

De voorschriften opgenomen in NBN EN 12453 § 5.1.1.6 zijn van toepassing. Deze voorschriften 
stellen dat in normaal gebruik: 

– Wanneer ze operationeel zijn, de meldingsbeschermingsuitrusting reageren met een gepast 
signaal: 

– wanneer (een deel van) een persoon wordt gedetecteerd in het werkingsgebied van 
de elektrisch gevoelige beschermingsvoorzieningen (ESPE); 

– wanneer (een deel van) een persoon kracht uitoefent op het werkingsgebied van de 
drukgevoelige beschermingsvoorzieningen (PSPE); 

– bij het sluiten op een teststuk dat bij om het even welke hoek tussen 90° en 45° aan 
de richting van de beweging wordt geplaatst als het signaal van de ontdekkende 
eenheid binnen een gespecificeerde signaalwaaier voor ingebouwde systemen is. 

– Het stuursignaal om de gevaarlijke beweging van de poort tegen te houden wordt 
aangehouden zolang de meldingsbeschermingsuitrusting geactiveerd is (signaal geeft om de 
poort te stoppen) of tot wanneer een signaal gegeven wordt om de poortbeweging om te 
keren; 

– De meldingsbeschermingsuitrusting zal verhinderen dat krachten die groter zijn dan deze 
gespecifieerd in bijlage A worden geleverd op om het even welk punt van hoofd en/of 
secundaire randen, of zal ervoor zorgen dat, in geen omstandigheden, een persoon door het 
bewegende deurblad kan worden geraakt. Voor drukgevoelige beschermingsvoorzieningen 
(PSPE), kunnen deze krachten voor de uiterste 30 mm van de beweging worden 
overschreden, maar het apparaat zal actief blijven; 

– De gevaarlijke punten worden beschermd tot een hoogte van 2,50 m boven de vloer; 

– Indien een enkele fout optreedt in de uitrusting tussen de meldingsbeschermingsuitrusting 
en de deurbedieningseenheid die verhinderd dat het stuursignaal de deurbeweging 
onderbreekt: 

– moeten de meldinsbeschermingsuitrusting en de deurbedieningseenheid hun 
beschermende functie behouden (in overeenstemming met categorie 3 of 4 volgens 
NBN 954-1); of  

– wordt de poortbediening herleid tot categorie 2 volgens NBN 954-1. Er wordt 
aanvaard dat de zelfcontrole van het systeem wordt uitgevoerd in slechts één van de 
eindposities van het deurblad, waardoor de controle eventueel niet wordt uitgevoerd 
voor een potentieel gevaarlijke poortbladbeweging. Wanneer de fout wordt 
vastgesteld door het systeem, wordt elke verdere potentieel gevaarlijke 
poortbladbeweging verhinderd of wordt de poortbediening overgeschakeld naar een 
dodemansbediening. 
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– Indien een enkele fout optreedt in de meldingsbeschermingsuitrusting die verhindert dat het 
stuursignaal de deurbeweging onderbreekt: 

– moeten de meldingsbeschermingsuitrusting en de deurbedieningseenheid hun 
beschermende functie behouden (in overeenstemming met categorie 3 of 4 volgens 
NBN 954-1); of  

– wordt de poortbediening herleid tot categorie 2 volgens NBN 954-1. Er wordt 
aanvaard dat de zelfcontrole van het systeem wordt uitgevoerd in slechts één van de 
eindposities van het deurblad, waardoor de controle eventueel niet wordt uitgevoerd 
voor een potentieel gevaarlijke poortbladbeweging. Wanneer de fout wordt 
vastgesteld door het systeem, wordt elke verdere potentieel gevaarlijke 
poortbladbeweging verhinderd of wordt de poortbediening overgeschakeld naar een 
dodemansbediening. Indien locale defecten in de meldingsbeschermingsuitrusting niet 
kunnen worden vastgesteld door het systeem, moeten in de onderhoudshandleiding 
controles (door de gebruiker of enige andere instelling) worden voorgeschreven, 
minstens om de 6 maand. 

– In overeenstemming zijn met EN 12978. 

6.7.7 Besturingssystemen 
Het aantal bewegingen die een poort uitvoert tijdens een bepaalde periode kan worden gereduceerd 
door gebruik te maken van intelligente besturingssystemen. Voor bepaalde poorttypes (bijvoorbeeld 
horizontaal of verticaal bewegende deuren) kan eventueel de grootte van de beweging worden 
gereduceerd door gebruik te maken van intelligente besturingssystemen. 

Om het nut en de efficiëntie van dergelijke sturingssystemen te beoordelen, moeten verschillende 
aannemelijke gebruikspatronen worden geëvalueerd. Om deze gebruikspatronen op te stellen, kan 
het nuttig zijn een meetcampagne te organiseren in gelijkaardige en/of vergelijkbare situaties. 

Deze gebruikspatronen kunnen worden uitgeschreven door een oplijsting te maken, onderverdeeld in 
minimale tijdseenheden, met per tijdseenheid de aantallen te verwerken gebruikers. Deze gebruikers 
kunnen daarenboven worden gedifferentieerd naar  

– aantallen, 

– bundeling (bijvoorbeeld vijf maal één gebruiker of één groep van vijf gebruikers, …), 

– type (bijvoorbeeld voetgangers, voertuigen, …). 

Het kan nuttig zijn een onderscheid te maken in de aansturing van de poort, afhankelijk van externe 
factoren (tijd van de dag, temperatuur, windsnelheid, …). De verbanden tussen deze factoren en de 
gebruikspatronen moet worden onderzocht op potentiële conflicten. 
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7. Monstername en keuring 

7.1. Voorafgaande bepaling van gedeclareerde eigenschappen 

Vooraleer wordt overgegaan tot de bestelling en de vervaardiging van de poorten en de deurvleugels, 
moeten de eigenschappen die in België onder de reglementaire eisen vallen, vastgesteld zijn volgens 
de in de norm voorziene methodes (analyses van prototypes of berekeningen). Aanvullend mogen de 
overige eigenschappen die vermeld zijn in de norm vastgesteld worden volgens de in de norm 
voorziene methodes. 

Die proeven vallen ten laste van de verkoper, welke ook de uitslag is. 

7.2. Vrijstelling van voorafgaande keuring van een prototype 

Componenten en basismaterialen van poorten die vergezeld worden door een kwaliteitsverklaring met 
productcertificatie in overeenstemming met onderstaande bepalingen zijn vrijgesteld van de 
keuringsproeven die de plaatsing van het product voorafgaan. 

7.2.1 Overeenstemmingsmerk met de Belgische normalisatie 
Overeenstemmingsmerken met de Belgische normalisatie zijn deze overeenstemmingsmerken die 
aangeven dat een product in overeenstemming is met een Belgische norm (NBN) en/of op andere 
normen en die door het NBN gevalideerd worden als technische grondslag voor een dergelijk 
overeenstemmingsmerk met de Belgische normalisatie of alle gelijkwaardige 
overeenstemmingsmerken. 

7.2.2 Technische goedkeuring 
Technische goedkeuringen zijn gunstige beoordelingen van de geschiktheid voor toepassing in de 
Belgische bouwnijverheid van niet-traditionele systemen, materialen, onderdelen, producten of 
inrichtingen, vergezeld van een beschrijving waarmee de gebruiker het product kan identificeren. 
Onder niet-traditioneel wordt verstaan dat deze niet door Belgische normen behandeld worden. 

Deze beoordeling geldt niet voor de kwaliteit van de uitvoering op de bouwplaats en al dan niet voor 
een bepaald toepassingsdomein. 

Steeds moet erover gewaakt worden dat de toepassing overeenstemt met deze waarvoor het product 
is goedgekeurd of waarvoor het overeenstemmingsmerk werd afgeleverd. 

Voor de beschouwde producten, dient in het kader van een technische goedkeuring de conformiteit 
aan deze STS te zijn onderzocht en moeten volgende eigenschappen worden vastgesteld door middel 
van proeven en/of berekeningen: 

– Overschakeling naar manuele bediening (zie 4.3.1.1), Eindeloopbeveiliging (zie 4.3.1.2), 
Noodstop en stopafstand (zie 4.3.1.3), Optillen van mensen (zie 4.3.1.4), Veiligheid van de 
werkingskrachten (zie 4.3.3) voor aangedreven poorten voor de poort met de grootste 
oppervlakte van het poortblad onder goedkeuring; 

– Brandreactie (zie 4.5.2.1) indien deze eigenschap wordt verklaard door de fabrikant; 

– Brandweerstand (zie 4.5.2.2) indien deze eigenschap wordt verklaard door de fabrikant; 

– Vrijgave van gevaarlijke substanties (zie 4.5.3.1); 

– Waterdichtheid (zie 4.5.3.2); 

– Weerstand tegen windbelasting (zie 4.5.4.1); 

– Inbraak vertragend vermogen (zie 4.5.4.2) indien deze eigenschap wordt verklaard door de 
fabrikant; 
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– Thermische weerstand (zie 4.5.6.1); 

– Luchtdoorlatendheid (zie 4.5.6.2); 

– Hechting en kleurvastheid (zie hoofdstuk 6: Voorschriften voor onderdelen) voor alle met 
organische coating of dekkende filmogene afgewerkte materialen. 

7.2.3 Productcertificatie 
In beide hiervoor genoemde gevallen wordt productcertificatie, in overeenstemming met 
productcertificatiesysteem 5 volgens ISO/IEC Guide 67 "Conformity assessment - Fundamentals of 
product certification", uitgevoerd van de producten waaraan het merk werd toegewezen. 

De certificatie-instelling betrokken bij deze productcertificatie beantwoordt aan de eisen van 
NBN EN 45011 en is hiertoe geaccrediteerd door een organisme dat lid is van de EA (European 
Accreditation) – voor België is dit BELAC. 

De productcertificatie-instelling voert minstens de volgende taken uit of laat deze uitvoeren onder haar 
verantwoordelijkheid, voor zover deze taken een onderdeel vormen van de erkende 
certificatieprocedure voor het betreffende product: 

– de monsterneming van het product in de fabriek of op de plaats van productie, 

– de vaststelling van de kenmerken van het product door onderwerping aan proeven, keuring 
of nazicht van het ontwerp, 

– de beoordeling van de conformiteit van het gecertificeerd product met de geldende eisen, 

– een certificatiebeslissing aangaande toekenning, instandhouding, uitbreiding, opschorting of 
intrekking van het certificaat, 

– de vergunning om het certificaat of merk te gebruiken, en/of 

– het toezicht om de doorlopende conformiteit van het gecertificeerde product met de 
geldende eisen vast te stellen. 

De beoordeling, de certificatiebeslissing en de vergunning worden door de certificatie-instelling zelf 
verricht. 

Het toezicht in het kader van de productcertificatie omvat minstens de volgende elementen, voor 
zover deze elementen ook deel uitmaken van de erkende certificatieprocedure: 

– onderwerping aan proeven of keuring van monsters ontnomen op de markt en/of in de 
fabriek,  

– toezicht op het productieproces van grondstoffen en materialen tot eindproduct, en 

– in voorkomend geval, toezicht op het kwaliteitssysteem dat de productie ondersteunt. 

Alle elementen die deel uitmaken van het doorlopend toezicht op de conformiteit, worden 
gecontroleerd in de fabriek of op de plaats van productie met een controlefrequentie, die minstens 
even groot is als deze die vereist is onder de erkende certificatieprocedure; 

De certificatieprocedure is volledig gedocumenteerd zodat het vervullen van de vermelde 
voorwaarden kunnen worden nagegaan. Alle documenten ter staving van de gelijkwaardigheid van de 
andere certificatieprocedure moeten originele documenten zijn met een Nederlands- of Franstalige 
vertaling. 
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7.3. Technische keuring vóór de uitvoering 

Deze paragraaf is enkel geldig indien hoofdstuk 7.2: Vrijstelling van voorafgaande keuring van een 
prototype niet van toepassing is. 

7.3.1 Keuringsmodaliteiten 
Van alle poorten, met inbegrip van diegene die na de aanvaarding van het prototype worden 
vervaardigd, mogen in de werkplaats monsters genomen worden met het oog op de normale controles 
en keuringsproeven op monsters die hernomen worden in de tabel van hoofdstuk 7.5. Deze proeven 
en controles mogen in geen geval gelijk gesteld worden aan de tegenproeven. 

Onder voorbehoud van het overmaken van de EG-conformiteitsverklaring die de overeenstemming 
met de in paragraaf 0.3: “Europees kader” vermelde richtlijnen bewijst, of een document dat 
equivalente informatie verschaft aangevuld met een bewijs dat de fabrikant over een 
gedocumenteerde, technisch onderbouwde productiecontrole beschikt, kunnen alle poorten voor deze 
eigenschappen van een technische keuring voor de uitvoering worden vrijgesteld, behoudens in 
uitzonderlijke omstandigheden, vermeld in 7.3.2: Bijkomende proeven. 

Deze proeven vallen ten laste van de koper als de resultaten positief zijn en ten laste van de verkoper 
als de resultaten negatief zijn. 

Opmerking: indien de Richtlijn 2004/18/EG: “Richtlijn betreffende de coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten” niet van 
toepassing is, wordt aanbevolen dat voor aangedreven poorten daarenboven 
proefondervindelijk worden bepaald, uitgezonderd indien hoofdstuk 7.2 van toepassing is: 

– Overschakeling naar manuele bediening (zie 4.3.1.1) 

– Eindeloopbeveiliging (zie 4.3.1.2) 

– Noodstop en stopafstand (zie 4.3.1.3) 

– Optillen van mensen (zie 4.3.1.4) 

– Veiligheid van de werkingskrachten (zie 4.3.3) 

Het is aangewezen hiervan een schriftelijk verslag op te stellen, ondertekend door alle 
betrokken partijen. 

7.3.2 Bijkomende proeven 
Ingeval er twijfel bestaat over de kwaliteit, de leveringen of de identiteit van de proefstukken, mag de 
koper bijkomende controles en proeven laten uitvoeren in één of meerdere laboratoria van zijn keuze. 

De omvang van deze bijkomende controles en proeven mag voor de proefstukken, de materialen of 
de te leveren onderdelen niet die van de normale proeven (zie hoofdstuk 7.1) overtreffen. 

De kosten van deze proeven vallen volledig ten laste van de koper. 

7.3.3 Vrijstelling van de keuring vóór de uitvoering 
De volgende categorieën van poorten zijn vrijgesteld van de technische keuring die de plaatsing 
voorafgaat: 

– de poorten die genieten van het merk van overeenkomstigheid conform 7.2: Vrijstelling van 
voorafgaande keuring van een prototype48; 

– de poorten die een technische goedkeuring met certificatie hebben verkregen of een 
equivalent kwaliteitsmerk met certificatie in een lidstaat van de Europese Economische 

                                                      
48 Op het ogenblik van publicatie van deze STS voldeed geen enkele poort aan deze voorwaarde 
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Ruimte en die worden gebruikt in het toepassingsgebied en volgens alle voorwaarden die in 
de goedkeuringsbeslissing zijn vermeld, 

in zoverre de door het vrijwillige kwaliteitsmerk gedekte toepassingen en de daarbij horende prestaties 
overeenstemmen met die van deze STS. 

7.4. Voorwaarden van de monsterneming 

De producten kunnen het voorwerp uitmaken van monsternemingen. De monsternemingen gebeuren 
tegensprekelijk, dat wil zeggen dat zij verricht worden in aanwezigheid van koper en verkoper.  

Indien de behoorlijk verwittigde verkoper niet aanwezig is, worden de monsternemingen door de koper 
alleen verricht. Op alle poorten en deurvleugels, die gekozen worden voor de proeven of 
tegenproeven, moeten, onuitwisbaar op een plaats die na de plaatsing niet zichtbaar is, de merken 
van de verkoper en de koper aangebracht worden, zodat de monsters op om het even welk ogenblik 
geïdentificeerd kunnen worden. De producten die gediend hebben voor de proeven of de 
tegenproeven, worden (na eventuele correctie) opnieuw bij de levering gevoegd, voor zover ze niet 
beschadigd zijn en mits de toestemming van de koper. 

7.5. Omvang van de monsternemingen 

De monsters die met het oog op de gemeenschappelijke proeven samengesteld worden, bestaan uit 
ten minste twee eenheidsstukken waarvan er één is voor de proeven en controles en één voor de 
tegenproeven. 

Indien de productie van de te leveren onderdelen of gehelen een grote periode beslaat (één jaar of 
meer), is het aangewezen dat de fabrikant een verslaggeving over zijn productiecontrole opstelt ter 
informatie van de koper. 

Indien het aantal te leveren poorten groot is (meer dan 500 stuks), is het gerechtvaardigd om de 
technische keuring vóór de uitvoering uit te breiden met één of meer bijkomende proevenreeksen 
indien de producten hiervan niet zijn vrijgesteld. Een geschikt aantal bijkomend te beproeven 
onderdelen kan bepaald worden als volgt: 

 
n: aantal bijkomend te beproeven onderdelen 

N: aantal te leveren poorten 

7.6. Voorlopige keuring 

Deze heeft tot doel vast te stellen dat: 

– het geheel van de levering en de plaatsing uitgevoerd is; 

– de levering en de uitvoering in overeenstemming zijn met de voorschriften van het bijzonder 
bestek; 

– de poorten voldoen aan de prestaties voorgesteld in hoofdstuk 4. 

7.7. Definitieve keuring van de levering 

Gedurende één jaar en dit vanaf de voorlopige keuring, moet de verkoper die stukken vervangen die 
afwijkingen vertonen die groter zijn dan de toegestane afwijkingen op het gebied van de afmetingen, 
de haaksheid en de vlakheid van de deurvleugels voor zover de blootstellingsvoorwaarden niet 
strenger geweest zijn dan de proefvoorwaarden. 

Voor wat betreft de vlakheid van de deurvleugel wordt vereist dat de poort kan gesloten worden 
zonder buitengewone inspanningen, rekening gehouden met de gegeven waarden volgens de 
categorie van de deur. 
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9 Verdere informatie 
Verdere informatie met betrekking tot CE-markering van bouwproducten, normalisatie, technische 
goedkeuringen en certificatie vindt u op de volgende websites: 

– Belgian Construction Certification Association: http://www.bcca.be 

– Belgian Union of Certification and Attestation Bodies for Construction Products: 
http://www.bucp.be 

– Bureau voor Normalisatie: http://www.nbn.be 

– Belgische Unie voor de technische goedkeuringen in de bouw: http://www.butgb.be  

– Bouweenheid van de Europese Commissie: 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/index_en.htm  

– Cel octrooien WTCB: http://www.wtcb.be/go/patent/  

– Cel octrooien WTCM: http://www.wtcm.be 

– Europees Normalisatie Comité: http://www.cen.eu 

– Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen: http://www.eota.eu  

– Europese Unie voor de technische goedkeuringen in de bouw: http://www.ueatc.com  

– Federale Overheidsdienst Economie – Kwaliteit in de bouw: http://economie.fgov.be/bouw  

– Infopoint: http://www.infopoint.be  

– Kwaliteit in de Bouw website van de Regio’s: http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl/index.jsp  

– Normenantenne TCHN: http://www.ctib-tchn.be/antenne_N/frames/F_antenne_N.htm  

– Normenantenne WTCB: http://www.normen.be  

– Normenantenne Sirris: http://www.sirris.be  
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 Bijlage 1: Overzicht van de aanbevolen prestaties in functie 
van de toepassing 

Onderstaande opmerkingen maken integraal deel uit van deze bijlage. 

Type toepassing 

 Eigenschap 
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Voor binnen- en buitentoepassingen 

4.2.3 Manuele bediening1 150 N 150 N 260 N volgens type 
toepassing 
150 N of 
260 N 

4.2.5 Mechanische duurzaamheid2     

 – Basisduurzaamheid 10.000 50.000 zie noot zie noot 

 – Verhoogde 
duurzaamheid 

50.000 100.000   

4.3.1.1 Overschakeling naar manuele 
bediening 

225 N 225 N 390 N volgens type 
toepassing 
225 N of 
390 N 

4.3.1.2 Eindeloopbeveiliging3 “zacht” “zacht” “zacht” of 
“hard” 

“zacht” of 
“hard” 

4.3.1.3 Noodstop en stopafstand4 “afstand” “afstand” “afstand” of 
“andere” 

“afstand” of 
“andere” 

4.3.1.4 Optillen van mensen5 kracht-
bescherming

kracht-
bescherming

kracht-
bescherming 

of andere 

kracht-
bescherming 

of andere 

4.3.1.7 Geluidsoverlast — — — — 

4.3.3 Veiligheid van de 
werkingskrachten6 

— — — — 

4.5.2.1 Brandreactie — — — — 

4.5.2.2 Brandweerstand — — — zie 4.5.2.2 

 – Zelfsluitend — — — zie 4.5.2.2 

 – Rookdicht — — — zie 4.5.2.2 

 – Duurzaamheid — — — zie 4.5.2.2 
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Voor buitentoepassingen 

4.5.3.2 Waterdichtheid 1 1 1 

4.5.4.1 Weerstand tegen windbelasting 3 3 3 

4.5.4.2 Inbraak vertragend vermogen    

 – Basis inbraak 
vertragend vermogen

WK1 WK2 — 

 – Verhoogd inbraak
vertragend vermogen

WK2 WK3 — 

4.5.5 Geluidshinder - 
Luchtgeluidsisolatie 

— — — 

4.5.6.1 Thermische weerstand Upoortblad ≤ 2,0 Upoort ≤ 2,9 Upoort ≤ 2,9 

4.5.6.2 Luchtdoorlatendheid 3 3 3 

zie 
belangrijke 
voetnoot7 

 

                                                      
1 Het strekt tot aanbeveling de poort te automatiseren wanneer de bedieningskrachten de gebruiker 
voor moeilijkheden stellen. 
2 De mechanische duurzaamheid wordt gedefinieerd als het aantal volledige bedieningscycli (één 
cyclus bestaat uit een volledige opening en sluiting) ten gevolge van het normaal gebruik verwacht 
tijdens een periode van 10 jaar (basisduurzaamheid) of 20 jaar (verhoogde duurzaamheid). Als 
normaal gebruik wordt beschouwd: 

– voor de toegang tot (auto-)standplaatsen 

– voor een eengezinswoning: 2 à 3 bedieningscycli per dag per bediende standplaats, 
met een minimum van 10.000 cycli (basisduurzaamheid) of 50.000 cycli (verhoogde 
duurzaamheid). 

– voor een meergezinswoning: 3 à 4 bedieningscycli per dag per bediende standplaats. 
Indien een loopdeur of een nabijgelegen deur dezelfde binnenruimte bedient, mag het 
aantal bedieningscycli herleid worden tot 2 à 3 per dag per bediende standplaats, met 
een minimum van 50.000 cycli (basisduurzaamheid) of 100.000 cycli (verhoogde 
duurzaamheid). 

– voor een parkeergarage bij een kantoorgebouw: 1 à 2 bedieningscycli per dag per 
bediende standplaats met een minimum van 50.000 cycli (basisduurzaamheid) of 
100.000 cycli (verhoogde duurzaamheid). Indien intelligente besparende sturingen 
worden gebruikt en de verwachte gebruiksprofielen het toelaten, mag het aantal 
bedieningscycli herleid worden tot 0,2 à 0,5 per dag per bediende standplaats met een 
minimum van 10.000 cycli (basisduurzaamheid) of 50.000 cycli (verhoogde 
duurzaamheid). 

– voor voorspelbaar gebruik (situaties waarbij het aantal cycli kan worden bepaald met een 
hoge mate van zekerheid) 

– basisduurzaamheid: het normaal gebruik verwacht tijdens een periode van 10 jaar. 

– verhoogde duurzaamheid: het normaal gebruik verwacht tijdens een periode van 
20 jaar. 

– ander gebruik: de classificatie voorgesteld in 4.5.2.2 kan worden aangehouden tenzij 
uitzonderlijke situaties. 

– deuren die regelmatig worden gebruikt: 200.000, 100.000 of 50.000 cycli. 
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– deuren die normaal geopend blijven wanneer het gebouw in gebruik is doch die 
daarbuiten worden gesloten om redenen van veiligheid of beperking van toegang: 
10.000 cycli. 

– deuren die normaal open zijn en uitgerust met een voorziening die de deur openhoudt: 
500 cycli. 

– deuren die normaal gesloten en vergrendeld zijn (nooduitgangen) en die 
overeenstemmend zijn gemarkeerd: geen eis. 

Merk op dat dit geenszins wil zeggen dat een poort een levensduur heeft van 10 of 20 jaar. Er kan 
enkel worden gesteld dat een nieuwe poort moet kunnen weerstaan aan het voorgeschreven aantal 
cycli onder laboratoriumomstandigheden mits tussentijds onderhoud en eventuele reparaties, volgens 
de voorschriften van de fabrikant. 
3 Door toepassing van een eindeloopbeveiliging door middel van “zachte” stop en/of start (elektrische 
of elektronische eindbegrenzingsregeling, “ramp stop”) of “harde” stop en/of start (mechanische vaste 
stop, aandrijfeenheid met een vaste lengte van mechanische slag). 
4 Stilstand van het poortblad binnen de voorziene stopafstand (“afstand”) of door gebruik van een 
beschermingsstrip (“andere”). 
5 Beveilgiging tegen het optillen van personen door krachtbescherming of door andere methodes. 
6 Het strekt tot aanbeveling de poort te beveiligen met bijkomende veiligheidsvoorzieningen wanneer 
een verhoogde veiligheid van de werkingskrachten wordt gevraagd. 
7 Het strekt tot aanbeveling dat het ontwerp van het gebouw zo wordt opgevat dat poorten met 
gedeclareerde brand-eigenschappen niet worden aangewend in een buitentoepassing. Op deze 
manier wordt de betrouwbaarheid van de werking substantieel verhoogd en worden potentieel 
tegenstrijdige concepten (bij voorbeeld brandveiligheid en inbraak vertragend vermogen) op een 
organisatorisch vlak opgelost. 
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