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Met ingang van 1 juli 2013 is de richtlijn bouwproducten (CPD) opgevolgd door de Europese 
verordening bouwproducten (CPR). De CPR beoogt een minimale mate van veiligheid van 
bouwproducten voor consumenten en het milieu te garanderen evenals de vrije handel binnen de EU 
te bevorderen. De richtlijn heeft gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distribiteurs van 
bouwproducten.  
 
Wat zijn per 1/7/2013 de verplichtingen voor de bouw? 
Het doel van de CPR is, voor die bouwproducten waarvoor in meerdere EU -landen regelgeving 
bestaat, uniforme eisen te formuleren welke duidelijk worden door CE-markering. Fabrikanten en 
importeurs moeten hiervoor hun bouwproducten (laten) testen of beoordelen volgens één set regels 
voor heel Europa. Dit dient te gebeuren volgens Europese technische specificaties1, veelal 
geharmoniseerde Europese normen (NEN-EN normen). Voordeel hiervan is dat producenten en 
importeurs niet voor ieder afzetgebied steeds weer opnieuw hoeven aan te tonen dat ze aan de 
regels voldoen. Dit is in één keer geregeld voor heel Europa. 
Bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde norm beschikbaar is waarvan de overgangstermijn 
is verlopen, moeten verplicht de CE-markering hebben. 
 
Wat is een CE-markering? 
Een CE-markering is een soort Europees productmerkteken. Aan de CE-markering is te zien dat een 
bouwproduct is getest of beoordeeld volgens Europese specificaties. 
 
Naast CE-markering ook een prestatieverklaring  
Producten met een CE-markering moeten vanaf 1 juli 2013 een prestatieverklaring hebben. Daarmee 
krijgen afnemers - bouwers, architecten, particulieren - van deze bouwproducten informatie over de 
prestaties van deze producten. Is een bouwproduct door de producent of importeur voorzien van 
een CE-markering, dan zal er ook altijd een prestatieverklaring beschikbaar zijn. De 
bouwmaterialenhandel dient deze desgevraagd op papier of digitaal aan zijn klanten te verstrekken. 

 Let op! CE-markering en de prestatieverklaring bestaan naast elkaar, sluiten op elkaar aan en zijn 
niet los van elkaar te voeren. 

 

                                                           
1
 Deze technische specificaties hebben betrekking op: mechanische sterkte en stabiliteit, brandveiligheid, 

hygiëne, gezondheid en milieu, gebruiksveiligheid, geluidshinder en energiebesparing en warmtebehoud. 



Wat betekent de nieuwe CPR voor de distribuerende bouwmaterialenhandel? 
Fabrikanten en importeurs zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering. Van 
de groothandel (distributeur) wordt verwacht dat zij erop toezien die producten waarvoor CE-
markering verplicht is, deze ook voeren. Bouwproducten die niet van een CE-markering zijn voorzien, 
terwijl dat o.b.v. de CPR wel zou moeten, mogen niet verhandeld worden. Dit betekent dat de 
distribuerende bouwmaterialenhandel vanaf 1 juli 2013 eigenlijk moet nagaan: Voor welke 
bouwproducten binnen haar assortiment een NEN-EN norm bestaat en of de overgangstermijn van  
 
deze norm verlopen is, waardoor een CE-markering verplicht is. Dit is na te gaan door het overzicht 
van productnormen voor bouwproducten te raadplegen, te vinden via de Europese NANDO-
database, http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs2. 
 
In de praktijk zal het voorkomen dat volstaan wordt met na te gaan of ingekochte producten zijn 
voorzien van een CE-markering waarna de prestatieverklaringen wordt opgevraagd. Daarbij wordt er 
van uitgegaan dat alle toeleverende producenten (op tijd) voldoen aan hun verplichtingen vanuit de 
CPR. Bij deze handelswijze loopt de groothandel wel het risico dat zij producten in de handel brengt 
die ten onrechte niet voorzien zijn van een CE-markering en daarbij horende prestatieverklaring. 
 
Eisen ten aanzien van de importerende bouwmaterialenhandel gaan verder! 
Voor de producent van bouwproducten zijn de gevolgen van de CE-markering het grootst. Deze moet 
er voor zorgen dat de bouwproducten die zijn bedrijf vervaardigt en waarvoor een Europees 
technische specificatie bestaat, zijn voorzien van een CE-markering. Deze verplichting geldt ook voor 
bedrijven die bouwproducten van buiten de EU importeren. Met name de importerende houthandel 
heeft te maken met deze verplichting. Maar ook importeurs van bijvoorbeeld tegels afkomstig van 
buiten de EU. Deze moeten - zo nodig - hun producten voorzien van een CE-markering. Daarmee gaat 
hun verplichting dus verder dan die van de distribuerende handel. Met name deze bedrijven doen er 
verstandig aan serieus na te gaan of een CE-markering verplicht is door: 
1. na te gaan of er een Europese specificatie bestaat voor het betreffende bouwproduct waarvan 

de overgangstermijn is verlopen. Deze specificaties staan in een Europese database, de zgn. 
NANDO-database, 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs. 

2. zo ja, dan dienen deze producten te zijn voorzien van een CE-markering die voldoet aan de CPR. 
Is die er niet dan dient de importeur daar zelf voor te zorgen. Niet gemarkeerd materiaal mag 
niet in de handel worden gebracht! Gebeurt dat wel dan is dat een economisch delict. De 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is belast met de controle en kan in voorkomende 
gevallen bedrijven beboeten. 

 
Voor verdere informatie klik hier. 

 
Informatie 
Voor meer informatie3 kunt u contact opnemen met Olav Pouw via o.pouw@vvnh.nl of met Jaap 
Breunesse via j.breunesse@ijsselhof.nl. 
 

                                                           
2
 De database bevat de titels van de Europese normen en de overgangstermijnen, maar niet de normen zelf. 

Deze dienen separaat te worden opgevraagd.  
3
 Op het gebied van de CE-markering van (overige) bouwproducten werken de VVNH en de HIBIN samen en 

dragen zij gemeenschappelijk informatie uit. 
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