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CE-markering op bouwproducten
na 1 jaar onder de loep genomen
Op 1 juli 2014 zal het exact één jaar geleden zijn dat de
verplichte CE-markering voor bouwproducten werd ingevoerd. Tijd voor een kritische evaluatie, vonden ze bij de
Belgische Federatie van Natuursteengroothandelaars, kortweg Febenat.
Read the manual
Het leek allemaal zo simpel: lees de
richtlijn en verordening en pas toe
wat er staat. Blijkbaar is bij sommige
bedrijven niet het geval. De vragen
die Febenat vaak krijgt rond juistheid
en betrouwbaarheid van de prestatieverklaringen (ook DoP genoemd:
Declaration of Performance) tonen
dat aan. Als ik dan die bewuste
DoP’s naast de prestatieverklaringen
opgesteld door Febenat leg, dan lijkt
het wel een opstel van een leerling
uit het eerste studiejaar tegenover
een stuk van Hamlet. Ik denk dat er
voor een aantal bedrijven nog veel
werk aan de winkel is om alles geregeld te hebben. Momenteel strijden
we met verschillende wapens en dan
zou je denken dat de economische
inspectie hard zou optreden tegen
diegene die niet in orde zijn. Zes
maanden lang was er onduidelijkheid rond deze controles, ondanks
de beloftes van Europa. Op 20 januari van dit jaar ging eindelijk de wet

van kracht die bepaalt hoe controles
door bevoegde instanties dienen te
gebeuren. Een klacht die nu dus de
FOD Economie bereikt, kan zware
gevolgen hebben voor bedrijven die
afkomen met een vodje papier als de
Declaration of Performance (DoP).
Ambtenaren krijgen de bevoegdheid om controles ter plaatse uit te
voeren en indien nodig pv’s op te
stellen. In het slechtste geval kan er
zelfs bewarend beslag op goederen
worden gelegd, met een mogelijke
boete die kan oplopen tot 25.000
euro.
Aanpassingen DoP
Eén van de pijnpunten van de
nieuwe verordening was het verplicht meesturen van de DoP bij elke
levering. Terwijl bedrijven overal besparen op werkingskosten moesten
er plots weer extra uitgaven worden
gedaan in de vorm van uitgeprinte
prestatieverklaringen. Febenat heeft
toen beslist om dit niet te doen, ten-

zij op aanvraag. De federatie vond
het echter wel belangrijk om deze
documenten online beschikbaar te
stellen. Op 21 februari 2014 verscheen in het publicatieblad van
de Europese Unie een nieuwe verordening waarin de voorwaarden
staan voor het beschikbaar stellen
van DoP’s op een website. Gelukkig
maar.
De Europese Commissie heeft beloofd om na 1 juli 2013, naargelang
de praktijkervaring rond de nieuwe
verordening, eventueel herzieningen
door te voeren. Uiteindelijk heeft ze
dit ook gedaan. Bijlage III die de inhoud bepaalt van de DoP wordt vereenvoudigd. Uiteraard moet de DoP
steeds de informatie bevatten die
nodig is om het product te verduidelijken. Alle DoP’s die vÓÓr deze
aanpassing zijn gemaakt, blijven sowieso geldig.
Geert Legein directeur Febenat

