CE-markering

Nieuwe versie
aansluitmatrices
Het Ministerie van BZK heeft op het Contactpunt bouwproducten een nieuwe versie van
de aansluitmatrices laten opstellen. De aansluitmatrices zijn opgesteld voor de verplichte
CE-markering. Die geldt voor alle bouwproducten die onder een geharmoniseerde
Europese productnorm vallen. Deze aansluitmatrices functioneren als leidraad bij het
opstellen en gebruiken van prestatieverklaringen voor de CE-markering in Nederland.
Tekst Dr. ir. Caspar van den Thillart

I

n de oude versie van de aansluitmatrices
was een globale relatie gelegd tussen de
producteigenschappen van de CE-markering en het Bouwbesluit. In totaal ging het
daarbij om aansluitmatrices op het niveau van
33 globale harmonisatiemandaten. Bij de
praktische uitwerking van deze mandaten
naar geharmoniseerde normen hebben zich
steeds wijzigingen voorgedaan. De aansluitmatrices zijn daarom aangepast aan deze wij-

zigingen. In totaal gaat het om een uitbreiding
van 33 matrices op mandaatniveau, naar 170
aansluitmatrices op productgroepniveau. Hierbij is ook aandacht besteed aan de gebruikersvriendelijkheid. Hierna zijn de wijzigingen
van de nieuwe versie in het kort weergegeven.
Wijzigingen
Gewijzigde opzet aansluitmatrices, nieuwe
versie:

• Verbetering van de gebruikersvriendelijkheid: ieder mandaatonderwerp is voorzien
van een voorblad met als hoofdindeling de
productinformatie bij een mandaat en de
aansluitmatrices zelf van dat mandaat. Vanuit dit voorblad kan worden genavigeerd
naar alle relevante informatie, behorend bij
een bepaalde vraagstelling. Alle tabellen
van de productinformatie zijn via hyperlinks
gekoppeld aan de aansluitmatrices.
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• Updating van de onderliggende communautaire regelgeving (Commissiebeschikkingen,
Delegated Acts, amendementen Mandaten,
CWFT klassen) en in het Nederlands vertaalde essentiële kenmerken.
• Uitbreiding van informatie over het beoogd
gebruik van bouwproducten met een koppeling aan de aansluitmatrices. Dit beoogd
gebruik is gerelateerd aan het borgingsniveau (AVCP) en de taken van een derde partij (Notified Body).
• Uitbreiding van de tabellen voor geharmoniseerde normen met nadere informatie over
toepassingen, publicaties en de allocatie
naar productgroepen.
• Wijziging lay-out en inhoud van de aansluitmatrices. Naast de producteigenschappen
(essentiële kenmerken) zijn nu ook het beoogd gebruik en de wijze waarop prestaties
worden uitgedrukt vermeld met een link
naar het Bouwbesluit op artikelniveau. Voor
een praktisch gebruik zijn de artikelteksten
van het Bouwbesluit ingekort en betrokken
op het bouwproduct.
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Relatie Bouwbesluit en stappenplannen (quick reference)
Een exacte opgave van de vereiste productprestaties voor het opstellen van prestatieverklaringen is niet mogelijk voor lidstaten die
geen of weinig productregelgeving hebben,
zoals Nederland. Wel is het mogelijk om in
aansluitmatrices aan te geven welke producteigenschappen van de CE-markering een relatie hebben met de voorschriften van het Bouwbesluit. Een verdere invulling van de
product-prestaties is een verantwoordelijkheid van de fabrikant. Om praktisch aan de
slag te gaan met de aansluitmatrices zijn twee
stappenplannen in de vorm van quick reference cards voor gebruikers (vraagzijde) en fabrikanten (aanbodzijde) uitgewerkt:
Vraagzijde: Quick reference card voor
gebruikers bij de vraagstelling:
Valt dit bouwproduct onder de verplichte
CE-markering? Zo ja, heeft de fabrikant een
prestatieverklaring geleverd en voldoet deze,
gelet op de beoogde toepassing?

Aanbodzijde: Quick reference card voor
fabrikanten bij de vraagstelling:
Valt dit bouwproduct onder de CE-markering?
Zo ja, welke productprestaties behoor ik op te
geven, gelet op de bouwregelgeving en de
beoogde toepassing in het gebied waar ik dat
bouwproduct op de markt wil brengen?
Deze quick reference cards zijn uitgewerkt in
de handleiding bij de aansluitmatrices,
nieuwe versie, op het Contactpunt bouwproducten: www.contactpuntbouwproducten.nl.
De aasluitmatrices zijn ontwikkeld door Caspar
van den Thillart, in samenwerking met de
Toetsingscommissie van de Stichting Bouwkwaliteit.

↘ Informatie over de auteur
Dr. ir. Caspar van den Thillart is adviseur CE-markering en
industrieel bouwen.
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