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Vanaf 1 juli 2013 kan het vrij verhandelen van bouwproducten (dus ook natuursteen) binnen de Europese Unie
enkel nog wanneer op product (of verpakking) de alom CEmarkering is aangebracht. Op 31 januari, tijdens de Dag van
de Openbare Ruimte in Brussels Expo, gaf Febenat-directeur
Geert Legein daarover een interessante presentatie. Hij
wees daarbij op de toegevoegde waarde die de Belgische
Federatie van Natuursteengroothandels aan deze nieuwe
verplichting biedt.

Febenat garandeert betrouwbare
CE-markering voor natuursteen
Geen kwaliteitslabel
Het hing al een tijdje in de lucht,
maar vanaf 1 juli 2013 is de CEmarkering voor natuursteen en andere bouwproducten een feit! Veel
Europese producenten liggen blijkbaar niet wakker van deze nieuwe
wetgeving. En denken allicht dat het
wel niet zo’n vaart zal lopen. Deze
‘non believers’ zullen wel anders
piepen wanneer het hen begint te
dagen dat bij niet naleving ze hun
materialen niet langer vrij mogen
verhandelen op de Europese markt.
Febenat, de Belgische federatie voor
Natuursteengroothandels, probeert
al geruime tijd de sector in te lichten
over deze CE-markering. En waarschuwt ook voor het gevaar van af
te gaan op de nieuwe verplichting
zonder de ondersteuning die de federatie hieraan kan bieden. Eigenlijk
zou iedereen natuursteen moeten
behandelen zoals Febenat dit doet:

op een heel transparante manier de
technische en andere gegevens verspreiden zodat de juiste steen voor
de juiste toepassing kan gekozen
worden. Het belangrijkste deel van
de CE-markering is de declaratie. De
fabrikant of de invoerder tekent een
papier met daarop de prestaties van
het product. Febenat test de stenen
en declareert dat het voldoet aan
bepaalde kenmerken zodat de klant
weet wat hij koopt. Echter kan het
formulier ook
declareren dat het product niet is
getest en zodoende geen technische
kenmerken bevat. Dit is vreemd genoeg voldoende om het product in
de handel te brengen waardoor deze
op dezelfde markt als de geteste materialen terecht komen.
Gevaarlijk precedent
Febenat kan niet genoeg benadrukken dat dit een gevaarlijk precedent is! Want hoe kan een klant

dan weten welke natuursteen hij
voor welke toepassing mag gebruiken? Het antwoord is simpel.
Natuurstenen gedeclareerd door
Febenat zijn onderworpen aan een
verregaande controle. Febenat
neemt zoals steeds haar verantwoordelijkheid en beschrijft eenduidig
waarvoor men een natuursteenproduct kan toepassen. Kortom, de
CE-markering door Febenat is wel
100% betrouwbaar en heeft daardoor veel meer waarde. CE is namelijk geen bevestiging van kwaliteit!
De Febenat-leden kunnen die continuïteit in kwaliteit wel elke dag
garanderen.
Wie interesse heeft in de presentatie
van Geert Legein, kan die steeds opvragen door een mail te sturen naar
info@febenat.be.
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