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1 INLEIDING 
 
Dit document vormt een amendement bij het document doc_2.2_S.a [1] de specifieke procedure voor de 
raamprofielen, versie 2.0_20091008. 
 

2 AMENDEMENT 
 
De tweede paragraaf van 7.5 wordt door volgende tekst vervangen. 
 

In het specifieke geval van raamprofielen, dient de neutrale controle-instelling minstens te 
voldoen aan één van volgende eisen: 
- De instelling is aangemeld voor het attesteringssysteem 3, volgens de Beschikking 

99/93/EG [2]. De aanmelding moet gelden voor de thermische kenmerken. 
- De instelling is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instantie volgens EN 

ISO/IEC 17065 [3] voor certificatie van prestaties van ramen of raamprofielen. 
- In geval van bepaling via numerieke berekening gelden volgende bijkomende 

mogelijkheden:  
o De instelling is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instantie 

volgens EN ISO/IEC 17024 [4] voor de certificatie van personen voor 
numerieke thermische berekeningen volgens EN ISO 10211 [5], EN ISO 10077-
2 [6] of gelijkaardige normen. 

o De instelling is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instantie 
volgens EN ISO/IEC 17020 [7] voor de berekening volgens EN ISO 10211 [5] 
of EN ISO 10077-2 [6] of gelijkaardige normen. 

- In geval van experimentele bepaling gelden volgende bijkomende mogelijkheden: 
o De instelling is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instantie 

volgens EN ISO/IEC 17025 [8] voor de beproeving volgens EN 12412-2 [9]. 
 
In alle gevallen is de instelling onafhankelijk (3de partij) ten opzichte van de aanvrager, 
fabrikant, verdeler … 
 
Een nationale accreditatie-instantie is de enige instantie in een lidstaat die door die staat 
gemachtigd is accreditaties te verlenen volgens verordening nr. 765/2008 van het Europees 
parlement en de raad. 
 
Overgangsregime: Tot eind 2019 geldt de vervangen paragraaf naast deze wijziging. 
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4 VERSIEBEHEER 
 
Onderhavig document is de eerste versie. 
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