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CE-MARKERING OP BOUW
PRODUCTEN NU OOK VOORZ
VAN PRESTATIEVERKLARI
In Afbouwzaken 15 hebben we aangekondigd in
een reeks artikelen aandacht te geven aan de verschillende keurmerken en labels in de bouw. In dit
eerste artikel gaan we in op de CE-markering.
Een CE-markering is een merkteken
waarmee aangegeven wordt of producten voldoen aan de eisen die de
Europese Unie (EU) stelt. Met het
teken geeft de fabrikant aan dat het
product voldoet aan de minimale
eisen over veiligheid, gezondheid,
milieu en consumentenbescherming.
CE met prestatieverklaring
Door wijziging van de Europese
regelgeving is
sinds juli van dit
jaar ook een zogenaamde prestatieverklaring
verplicht. Zonder
deze verklaring
mogen bouwproducten niet meer in de handel
worden gebracht. Fabrikanten (en
importeurs) hebben er dus hard
aan moeten werken om hun producten naast de CE-markering te
voorzien van een prestatieverklaring. Niet onbelangrijk te vermelden
is dat, daar waar de CE van toepassing is, in nationale regelgeving
(private of nationale) keurmerken
voor een product niet langer mogen

worden voorgeschreven.
Waarvoor verplicht?
CE is verplicht als er een Europese
norm voor het product is. En elk
product dat bestemd is om blijvend
te worden verwerkt in ‘bouwwerken’
wordt als ‘bouwproduct’ aangemerkt. Een ruime omschrijving,
waardoor heel veel producten onder
de regeling vallen. Vlechtijzer,
cement, dakpannen, bakstenen,

kosten bespaard doordat testmethoden zijn geharmoniseerd. Voor
bouwproducten en rekenmethoden
voor de toepassingen (constructies,
energiezuinigheid, brandveiligheid,
toekomstig ook gevaarlijke stoffen
en duurzaamheid) gebruiken we
met z’n allen dezelfde bepalingsmethoden. Dat is erg handig en efficiënt! Door de CE-markering met
prestatieverklaring geeft de producent ten minste één van de belangrijke
producteigenschappen van zijn bouwproduct aan. Het kan
gaan over sterkte
(constructieve veiligheid), brandveiligheid, gezondheid,
hygiëne, energiezuinigheid en duurzaamheid. Bouwproducten zonder CE-markering
mogen in de EU-lidstaten (en IJsland, Zwitserland, Liechtenstein en
Noorwegen) niet meer worden verkocht.

Maakt Europese regelgeving
het ons makkelijker?

16 | NOA

mortels, tegels, deurbeslag, kranen
zijn zomaar wat voorbeelden.
Waarom een CE markering?
Met de CE-markering beoogt de
EU handelsbarrières weg te nemen.
Testen en productbeoordelingen
hoeven niet meer per land te worden uitgevoerd en kunnen hierdoor
in ieder EU-land gebruikt worden.
CE heeft de industrie inmiddels veel

De prestatieverklaring
De prestatieverklaring wordt in het
Nederlands (digitaal of in papieren
vorm) met de producten meegele-
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verd. Indien die verklaring niet juist
is opgesteld, verricht de fabrikant
een economisch delict als hij niet
waar maakt wat hij verklaart. Fabrikanten hebben hierdoor meer verantwoordelijkheid gekregen dan de
aansprakelijkheid in het Burgerlijk
Wetboek aangeeft. Maar kijken we
naar een paar prestatieverklaringen,
dan worden we daar niet zoveel wijzer van. De prestatieverklaring zegt
iets over technische eigenschappen
en/of waarden van een product,
maar bijna niets over de toepassing
er van. Daarnaast wordt verwezen
naar normen die veel mensen niet
kennen. Die normen moeten ook
nog eens gekocht worden. En als die
al gekocht worden, dan is het nog
zeer de vraag of ze begrijpelijk zijn.
Het nut van de prestatieverklaring
Het is daarom de vraag of de prestatieverklaring de voorschrijver en
eindgebruiker zo veel helpt? Kan
hij/zij aan de hand van een prestatieverklaring bepalen of het voor de
toepassing geschikt is? Wij denken
van niet. Nederland kent het
KOMO-merk en is voor voorschrij-

vers en eindgebruikers wel duidelijk.
Maar ‘het buitenland’ vindt KOMO
een vorm van protectionisme. In
een volgende uitgave kunt u meer
lezen over KOMO.
Wat moet u hiermee?
Voor afbouwbedrijven kan het van
belang zijn om te kunnen beoordelen of het voorgeschreven bouwproduct voldoende kwaliteit heeft en de
vereiste prestaties kan leveren.
Architecten schrijven producten
voor, die zij doorgaans kiezen op
basis van informatie die de fabrikant levert. Als een product bijvoorbeeld wordt toegepast in een
scheidingswand of als gevelbekleding, dan moet de eindgebruiker er
zeker van zijn dat het product voldoet aan de gestelde eisen voor
brandveiligheid. De prestatieverklaring geeft het antwoord per type
product (blok of plaat), maar niet
voor de wand…
De door de EU beoogde doelstelling
is dat prestaties van producten door
de prestatieverklaring ‘makkelijk’
onderling vergeleken kunnen worden. Daarbij moet men zich realise-

Heeft u al eens een willekeurige prestatieverklaring onder de loep genomen? Op ons
online kenniscentrum vindt u enkele volledige
exemplaren. Kunt u hier wijs uit worden?
We verklappen u graag dat “NPD” staat voor
No Performance Determined. In dat geval zijn
de effectieve prestaties van het product niet
bepaald.

ren dat de prestatieverklaring een
eigen verklaring van de fabrikant is.
En dat het helemaal geen gemakkelijke opgave is!
Makkelijk?
Hoe goed bedoeld ook, de prestatieverklaringen zijn moeilijk leesbaar.
Je moet kennis hebben van normbladen. Die zijn vaak in het Engels,
moeilijk leesbaar en niet gratis.
KOMO- productcertificaten bieden
in dat opzicht meer en daar gaan we
in een volgende uitgave op in. Ook
enkele fabrikanten die wij gesproken
hebben, delen die mening en twijfelen ernstig aan het nut van de CE
prestatieverklaring. De hele Europese regeling is dan wel een mooie
stimulans bij het tegengaan van de
handelsbelemmeringen, maar of het
er allemaal makkelijker op is geworden, blijft voorlopig nog de vraag.
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