
 

 
 
Frequently Asked Questions FAQ 
CE-markering en  
KOMO kwaliteitskeurmerk 
 
 
Met de invoering van de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) is de CE-markering en 
bijbehorende Prestatieverklaring per 1 juli 2013 in de Europese Unie verplicht voor bouwproducten. 
Door de CE-markering communiceren alle producenten op een zelfde manier over bepaalde 
producteigenschappen: de ‘essentiële kenmerken’. Dit maakt onderling vergelijk eenvoudiger en 
bevordert daarmee de vrije handel binnen de lidstaten.  
 
Over de verhouding tussen CE-markering en het KOMO kwaliteitskeurmerk bestaat veel 
onduidelijkheid. Via deze FAQ’s worden de belangrijkste vragen beantwoord. 
 
Wat is CE-markering? 
 

CE-markering is een Europees label dat op producten wordt aangebracht. In de bijbehorende 
prestatieverklaring (DoP) staat informatie over de prestaties van het product. Met de CE-markering 
geeft de producent aan dat de vermelde producteigenschappen zijn bepaald overeenkomstig de 
voorschriften (geharmoniseerde Europese norm (hEN) of Europese technische beoordeling).  
 
Welke productinformatie hoort bij een CE-markering? 

 
Bij de CE-markering hoort een selectie van de producteigenschappen: de ‘essentiële kenmerken’, 
welke verband houden met de fundamentele eisen voor bouwwerken. De essentiële kenmerken zijn 
beschreven in de voor dat product geldende geharmoniseerde Europese norm of technische 
beoordeling. 
 
Wie controleert de CE-markering? 

 
Voor de meeste producteigenschappen van een product bepaalt de fabrikant of importeur zelf door 
eigen metingen en onderzoeken de prestaties van het product die op de CE-markering vermeld 
worden. Voor producteigenschappen zoals constructieve veiligheid of brandwerendheid is het nodig 
dat er ook door onafhankelijke derden (‘notified body’s’) onderzoek wordt gedaan of dat het product 
nog moet worden beoordeeld conform de bijlage (ZA) van de Europees geharmoniseerde norm. 
 
Is CE-Markering verplicht voor alle bouwproducten? 

 
Nee. CE-markering is alleen verplicht voor bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese 
norm (hEN) is opgesteld. Er zijn in totaal ongeveer 450 geharmoniseerde normen voor 
bouwproducten, maar vrijwel geen voor (samengestelde) elementen en/of productcombinaties 
(systemen).  
 
Is CE-markering verplicht voor mij als producent? 
 

Ja, voor alle bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese norm (hEN) is opgesteld, is 
CE-markering verplicht. Een module met alle geharmoniseerde Europese normen is te vinden op 
www.contactpuntbouwproducten.nl. 
 
Hoe kom ik aan een CE-markering voor mijn product? 

 
Controleer of het product valt onder toepassingsgebied van de geharmoniseerde Europese norm. In 
Annex ZA van de betreffende hEN staan details betreffende de verantwoordelijkheden en taken van 
de producent en, indien van toepassing, de controlerende ‘notified body’.  
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Er is geen hEN voor mijn product, maar ik wil toch CE-markering. Kan dat? 

 
Ja, dat kan. In dat geval kan op vrijwillige basis een Europese technische beoordeling worden 
uitgevoerd voor het product, op basis van een Europees Beoordelingsdocument. De fabrikant 
schakelt hiervoor een zogeheten technische beoordelingsinstantie in. De meeste KOMO-
licentienemers zijn ook technische beoordelingsinstantie in het kader van de Verordening 
bouwproducten. Voor meer informatie kan de fabrikant contact opnemen met SBK 
(www.bouwkwaliteit.nl). 
 
Wat moet ik doen als mijn product al voor 1 juli 2013 een CE-markering had? 

 
CE markering is reeds jaren verplicht in Nederland. Producten, die vóór 1 juli 2013 al onder CE-
markering werden geleverd, voldoen automatisch aan de eisen van de CPR. Wel zal voor alle 
producten aanvullend een prestatieverklaring moeten worden opgesteld. Voor levering van producten 
die reeds op de markt zijn gebracht (die bijvoorbeeld op voorraad liggen bij de importeur of 
distributeur) geldt dat deze nog mogen worden geleverd zonder een prestatieverklaring. 
 
Wat is een kwaliteitscertificaat of kwaliteitskeurmerk? 

 
Met een kwaliteitscertificaat verklaart een deskundige, onafhankelijke derde partij, dat een product of 
dienst aan door marktpartijen gewenste eisen voldoet. Dit biedt extra zekerheid aan gebruikers, 
aannemers en opdrachtgevers over zaken die belangrijk zijn in aanvulling op de CE-markering. Dit 
zijn bijvoorbeeld eisen en toleranties die de (lokale) markt stelt aan de producten, verwerking, 
toepassing en controle daarop. 
 
Wie controleert de kwaliteit? 

 
Naast de kwaliteitscontroles van de fabrikant zelf, vindt er bij een kwaliteitscertificaat altijd controle 
plaats door een onafhankelijke derde partij (certificatie-instelling).  
 
Waarom is CE-markering fundamenteel anders dan een kwaliteitscertificaat? 

 
CE-markering is een fabrikant eigen verklaring en daardoor uitdrukkelijk geen kwaliteitskeurmerk of -
certificaat. Bij een kwaliteitskeurmerk of -certificaat verklaart namelijk een onafhankelijke derde partij 
dat het product op al zijn producteigenschappen en vaak ook in zijn toepassing als bouwdeel (attest) 
voldoet aan bepaalde eisen. 
 
Waarvoor heb ik mijn KOMO-certificaat nog nodig? 

 
Kwaliteitsverklaringen, zoals KOMO-certificaten blijven relevant en belangrijk voor de producenten, 
bestekschrijvers, aannemers, verwerkers en opdrachtgevers, omdat daarmee de volgende 
kwaliteitsaspecten geborgd zijn: 
• Het voldoen aan lokale (bouw-)regelgeving; 
• Het ondersteunen van specifieke bouwpraktijken; 
• De toepasbaarheid in specifieke omstandigheden; 
• De interpretatie van technische gegevens; 
• De voorwaarden voor de uitvoering en verwerking; 
• Producteigenschappen die betrekking hebben op ontwerp, uitvoering, esthetica, 

onderhoudsvoorschriften en duurzaamheid. 
Op alle eisen vinden regelmatig controles plaats, zoals bijvoorbeeld door middel van inspecties, 
verificaties of audits door een deskundige onafhankelijke instantie. 
 
Vragen of reacties? 
 

Vragen kunt u sturen naar info@skgikob.nl. Meer informatie vindt u op: www.skgikob.nl. 


