
CE markering: 
aandachtspunten voor aannemers

De wijze waarop de brandveiligheid van bouwproducten wordt aangetoond is aan het veranderen. 
Dit heeft consequenties voor u als aannemer. 

In de huidige bouwpraktijk worden bouwproducten vaak (bewust of onbewust) net een beetje 
anders toegepast dan zoals ze ooit getest zijn. De introductie van CE markering op steeds meer 
bouwproducten stelt hier grenzen aan. Een fabrikant mag alleen nog producten leveren waarvan 
de brandveiligheid middels geharmoniseerde Europese normen is aangetoond. Bij afwijkingen in 
de praktijk, hoe klein ook, is de brandveiligheid niet meer direct aantoonbaar. De 
verantwoordelijkheid om de brandveiligheid in geval van afwijkingen aan te tonen ligt in dat geval 
(veel meer dan nu) bij de aannemer of eigenaar/opdrachtgever.
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Aandachtspunten

 De brandveiligheid van bouwproducten waarvoor CE markering verplicht is, is alleen 
onderbouwd als het product in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant 
wordt toegepast;
Indien een product toch afwijkend wordt toegepast is de aannemer/verwerker of eigenaar/
opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het aantonen van de brandveiligheid; 
De brandveiligheid van de uitgevoerde situatie kan mogelijk worden beoordeeld (Expert 
Judgement) op basis van gelijkwaardigheid;
Als het niet lukt de brandveiligheid middels een beoordeling aan te tonen kan het 
bijvoorbeeld noodzakelijk zijn een brandproef uit te voeren of de uitgevoerde situatie aan 
te passen zodat alsnog aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 









Toelichting
CE markering heeft als doel het creëren van een gelijk speelveld (vrije handel en eenduidige bepaling 
van prestaties) voor fabrikanten die producten binnen de EER in de handel willen brengen alsmede 
het aantoonbaar garanderen van een constante prestatie van die producten.

Elk bouwproduct dat in de EER op de markt gebracht wordt moet voorzien zijn van CE-markering als 
hiervoor door de Europese Commissie een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd in de 
Official Journal of the European Union (OJEU) waarvan de coëxistentieperiode is afgelopen. Voor 
bouwproducten is dit geregeld in de verordening bouwproducten (CPR: Europese regelgeving 
nummer 305/2011). In de NANDO database op de website van de Europese Commissie1  is een 
overzicht opgenomen van de bouwproducten waarvoor de Europese Commissie een 
geharmoniseerde Europese norm heeft aangewezen.

Efectis kan de brandveiligheid van de gerealiseerde situatie beoordelen. Dit wordt gedaan door 
middel van een gelijkwaardigheidsbepaling als bedoeld in artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012. Hiervoor 
krijgt u de (algemeen geaccepteerde) mening van Efectis waarbij wij de beoordelingsrichtlijn2 voor het 
opstellen van beoordelingen en verzamelrapport hanteren. 

Mocht de brandveiligheid van de gerealiseerde situatie niet onderbouwd kunnen worden dan kan 
Efectis u hierin tevens verder adviseren. Wellicht kan een andere oplossing worden gevonden, zoals 
het verleggen van een brandscheiding, het uitvoeren van een brandproef, het ter discussie stellen van 
de gestelde eisen (bijvoorbeeld door een project specifieke brandcurve te bepalen op basis van onder 
andere de werkelijk aanwezige vuurlast) of het aanpassen van de uitgevoerde situatie. Bovendien 
kunnen fabrikanten bij Efectis terecht voor zowel certificering als het hiervoor benodigde testwerk in 
het kader van CE markering.
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Efectis is de expert op vele gebieden van 
brandveiligheid zoals Fire Safety Engineering, design 
en modellering, brandonderzoek, testen, risico 
analysering, inspectie en certificatie. 

Met laboratoria en kantoren in Frankrijk, Nederland, 
Turkije, Spanje, UK/Ierland, en het Midden-Oosten 
bedienen we de wereldwijde
markt met onze kennis, diensten en producten.
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 1 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
2 https://www.efectis.com/en/the-group/publications/
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