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Het hing al een tijdje in de lucht, maar vanaf 1 juli 2013 is de CE-markering voor bouwproducten een feit. Wij geven U
graag een kort overzicht maar waarschuwen U ook voor het gevaar van af te gaan op CE-markering zonder de ondersteuning die Febenat hieraan kan bieden.
BETEKENIS VAN DE CE-MARKERING

VERORDENING 305/2011
vervangt Richtlijn 89/106/EEG

Wanneer de CE-Markering op een product (of op de verpak- Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbinking) aangebracht werd, mag het product vrij verhandeld dend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
worden in de Lidstaten. Afhankelijk van de criteria die voor in elke lidstaat.
bepaalde bouwplaatsen en bepaalde toepassingen gelden,
kunnen de producten gebruikt worden.
WAT IS HET BELANG VOOR DE AANNEMER EN DE ARCHITECT

WAT IS HET BELANG VAN FEBENAT IN
DEZE

CE-Markering omvat nuttige technische informatie m.b.t.
productkenmerken. Het is een verantwoordelijkheid van de
fabrikant waarmee zij te kennen geven dat zij de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de conformiteit van het
product met de aangegeven prestaties.
Vermits het een plicht is, moet een aannemer of architect
niet vragen naar CE-Markering.
Aannemers en architecten moeten naar producten met bepaalde prestaties vragen, volgens de behoeften van specifieke bouwwerken.

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. Bij Febenat kunnen we niet genoeg benadrukken dat dit een gevaarlijk precedent is. Natuurstenen die niet getest zijn en
geen duidelijke kenmerken hebben komen op dezelfde markt
terecht. De klant weet dan niet wat hij koopt. De particulier
Twee belangrijke eisen
is tevens de laatste die op de hoogte is van de heersende
wetgeving. Zij moeten zeker beseffen dat een CE-markering
1. Voorschriften en voorwaarden voor het aan- vanuit Febenat echt is. CE is geen bevestiging van kwaliteit.
brengen van de CE-Markering.
Febenat-leden kunnen U wel die continuïteit in kwaliteit leZichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar, op het bouwproduct of veren. Zo wordt voor U CE betrouwbaar.
op een etiket daarvan aangebracht. Indien dit door de aard
van het product niet mogelijk of niet gerechtvaardigd is,
wordt de CE-markering aangebracht op de verpakking of in
de begeleidende documenten, voordat het bouwproduct in
de handel wordt gebracht.
2. Verstrekken van de prestatieverklaring
Van elk product dat op de markt wordt aangeboden, wordt
op papier of in elektronische vorm een exemplaar van de
prestatieverklaring verstrekt.
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WANNEER CE ?

WAAROM CE ?
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vrij verhandelen van goederen in de EU

WAT IS CE ?

WAAROM FEBENAT ?

CE is GEEN bevestiging van kwaliteit
Leden van Febenat leveren de kwaliteit
de prestatieverklaring van een product

Febenat controleert verder dan CE dat
doet
Febenat is strenger dan CE
Febenat zorgt voor continuïteit
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