
Inbraakwerende gevelelementen
De ‘inbraakwerendheid’ van een gevelelement speelt een belangrijke rol in de bescherming van een gebouw tegen 
inbraakpogingen. De huidige normen beschrijven hoe de prestatie inbraakwerendheid bepaald en gedeclareerd moet 
worden, maar geven geen informatie over het vereiste prestatieniveau van een inbraakwerend gevelelement voor een 
bepaalde toepassing. Op Belgisch niveau heeft het WTCB, in samenwerking met SECO, een referentiesysteem voor 
inbraakwerende gevelelementen opgesteld dat toelaat een prestatieniveau voor de inbraakwerendheid van gevelelementen 
aan te bevelen.

De uitvoering van ieder onderdeel van een inbraakwerend gevelelement alsook de plaatsing van het gevelelement in de 
ruwbouw is minstens zo belangrijk als het inbraakwerende product zelf. Het WTCB heeft daarom een typebestek ontwikkeld 
met eisen en aanbevelingen voor inbraakwerende raam- en deuronderdelen en de plaatsing van inbraakwerende ramen en 
deuren voor de klasse RC2 (NBN EN 1627).

Aangedreven gevelelementen
Aangedreven gevelelement moeten voldoen aan de wettelijk eisen uit de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG). Dit 
betekent dat de importeur, distributeur of installateur via een risicoanalyse moet bepalen welke fundamentele voorschriften 
uit de voornoemde Machinerichtlijn van toepassing zijn op het product en of hieraan voldaan is. Tijdens deze informatieavond 
zullen de algemene principes van de uit te voeren risicoanalyse toegelicht worden aan de hand van een praktisch voorbeeld.
In 2016 worden de nieuwe laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU (LVD), de nieuwe EMC-richtlijn (2014/30/EU) en de nieuwe 
radio-apparatuurrichtlijn 2014/53/EU (RED) van toepassing. 

De belangrijkste wijzigingen en de gevolgen ervan voor de CE-markering van aangedreven gevelelementen zullen worden 
toegelicht.

8 november 2016, Cedubo, Heusden-Zolder
29 november 2016, Syntra Midden-Vlaanderen, Sint-Niklaas
5 december 2016, Syntra West, Kortrijk

Typebestek voor inbraakwerende 
gevelelementen en actualiteit betreffende 
de normalisatie van gevelelementen

17u30  - 21u00



Programma 
17u30 Ontvangst van de deelnemers
 Inbraakwerende gevelelementen
18u00 Standaardisatie, E. Kinnaert, WTCB
18u15 Referentiesysteem ter bepaling van de prestaties, E. Kinnaert, WTCB
18u35 Typebestek voor inbraakwerende ramen en deuren RC2, E. Kinnaert, WTCB
19u00 Pauze met broodjes
 Aangedreven gevelelementen
19u30 Risicoanalyse, S. Belaen, Sirris
20u15 De nieuwe laagspanningsrichtlijn, de nieuwe EMC-richtlijn en de nieuwe ra-

dioapparatuurrichtlijn en hun gevolgen voor de CE-markering, Marc Cumps, 
Agoria

20u30 Vragenkwartiertje
20u45 Afsluiting

InschrIjvIng
De deelname is gratis, maar inschrijving 
is verplicht 2 weken voor aanvang van 
de infoavond. Het aantal plaatsen is 
beperkt. Uw inschrijving wordt vóór het 
begin van de infoavond bevestigd.

AnnulerIng

Iedere annulering van deelname moet 
schriftelijk gemeld worden, vóór 
aanvang van de infoavond. 

Doelgroep

Schrijnwerkers, plaatsers en fabrikanten 
van manueel bediende en aange dreven 
poorten, plaatsers en fabrikanten van 
rolluiken, binnen- en buiten zonweringen 
al of niet aange dreven en voorschrijvers/
architecten.

Gelieve terug te sturen of te faxen naar: 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum 
voor het Bouwbedrijf - Wim Steeno, 
Lombardstraat 42 | 1000 BRUSSEL | 
Fax: 02/653 07 29 | wim.steeno@bbri.be

Naam: ...................................................................................................................... 

Voornaam: ...............................................................................................................

Functie / Beroep: .....................................................................................................

Firma: ......................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................

Postcode: .....................................  Woonplaats: .................................................... 

Telefoon: ......................................  GSM: ...............................................................

Fax: ................................................ BTW-nr.: ..........................................................

E-mail: .....................................................................................................................

Infoavond
CEDUBO
Industrieterrein De Schacht nr. 1112

Schachtplein (parking)

Marktplein 7 bus 1

B-3550 HEUSDEN-ZOLDER 

Syntra Midden-Vlaanderen 
Campus Sint-Niklaas

Hogekouter 1 

9100 SINT-NIKLAAS

Syntra West
Doorniksesteenweg 220A

8500 KORTRIJK

 Ik wens niet geïnformeerd te worden over bouwgerelateerde evenementen(*).

Schrijft zich in voor de infoavond ‘Normalisatie van gevelelementen’:

 8 november 2016, Cedubo, Heusden-Zolder

 29 november 2016, Syntra Midden-Vlaanderen, Sint-Niklaas

 5 december 2016, Syntra West, Kortrijk

(*) Uw persoonsgegevens worden door de organisatoren in een bestand opgenomen om u te kunnen informeren over hun activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8.12.1992 ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en eventueel corrigeren.

Datum en handtekening:

U kan zich ook online inschrijven op 

www.wtcb.be onder de rubriek ‘Agenda’

Typebestek voor inbraakwerende 
gevelelementen en actualiteit betreffende 
de normalisatie van gevelelementen


