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Mede op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 

2013 het Communicatieforum voor de informatie-uitwisseling over CE-markering in de 

bouwsector opgericht. Dit forum is het antwoord op de vraag vanuit de bouwsector en de 

bouwtoelevering om eenduidig te communiceren over de CE-markering, waarbij als 

bijzonder aandachtspunt geldt de relatie tussen de CE-markering en de private merken in 

de bouw. Het forum diende verder een rol te spelen bij de afstemming van de 

communicatie en de doelgroepen in de bouw, zodat de CE-markering en de 

prestatieverklaring gemeengoed worden en de regels beter worden nageleefd.  

 

Communicatieforum voor CE-markering in de bouw 

Naast de communicatie vanuit de overheid over de Europese Verordening bouwproducten 

en de CE-markering op bouwproducten is het van belang dat partijen in de markt hun 

verantwoordelijkheid nemen en een rol spelen in de communicatie over CE-markering. 

De CE-markering is immers opgezet voor de bouwtoelevering om zonder 

handelsbelemmeringen bouwproducten op de Europese markt te kunnen brengen en om 

betrouwbare informatie te leveren over de prestaties van het product wanneer het in een 

gebouw/bouwwerk wordt toegepast.  

 

Het Communicatieforum is het platform van bedrijfsleven en overheid en heeft o.a. als 

taak de afstemming van communicatieactiviteiten van diverse partijen, maar dient ook 

als platform voor de discussie over de rol van CE-markering voor de bouwsector. Het 

forum dient verder een rol te spelen in de kennis- en informatieoverdracht over de CE-

markering op bouwproducten, waarbij de website van het forum als portaal kan dienen 

voor kennisontsluiting. Er is een netwerk van trekkers nodig, een Forum van de bouw 

zelf, om te zorgen dat informatie over CE-markering de achterban bereikt. Het gaat niet 

alleen om de bouwtoelevering, maar ook de andere sectoren van de bouwdriehoek, de 

bouwvoorbereiding en de bouwuitvoering.  

 

In 2013, 2014 en in 2015 heeft het forum vooral een rol gespeeld in de communicatie 

over de relatie tussen CE-markering en private (kwaliteit)merken. 

 

Activiteiten en instrumenten die bijdragen aan de doelstelling van een betere 

kwaliteitsborging op productniveau worden via het portaal van het forum 

(www.kwaliteitbouwprodukten.nl) ontsloten. Ook moeten partijen uit de markt bij het 

forum terecht kunnen met informatieve vragen over de CE-markering, private merken en 

klachten over handelsbelemmeringen door het stellen van aanvullende eisen bij 

opdrachtverlening en inkoop van bouwproducten en handhaving van de regels met 

betrekking tot CE-markering op bouwproducten.  

 

In 2016 is gebleken dat de eerdere frequentie van het aantal bijeenkomsten van het 

Communicatieforum verlaagd kon worden omdat de scherpe kantjes tussen de CE-

markering en de private labels eraf waren en bij de meeste partijen de informatie over 

CE-markering op peil was gekomen. 

De tussentijds ontwikkelde instrumenten zoals het Stappenplan voor Fabrikanten (om 

een goede invulling te kunnen maken van hun Declaration of Performance) en de 

ACHTERGROND 
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verschillende voorlichtingsfilms worden regelmatig via het gezamenlijke platform door de 

bouwpartners benut.  

 

Verwacht wordt dat vanaf 2017 er meer regelgeving betreffende de milieu-eisen / 

duurzaamheid / circulaire economie voor bouwproducten zal komen die weer de nodige 

aandacht vragen van de bouwpartners om goed voorbereid op deze ontwikkelingen te 

kunnen inspelen.  

 

Gezien de bovengenoemde taken van dit Communicatieforum is er inventarisatie gedaan 

naar, òf en hoe de informatie over de CE-markering in opleidingen, cursussen en 

voorlichting via websites bij de diverse partijen in de bouw is opgenomen.  

 

 

 

 

 

De bestaande instanties op het gebied van opleidingen in de bouwnijverheid zijn 

benaderd en er is gevraagd of zij aandacht hebben gegeven aan de nieuwe 

ontwikkelingen rondom CE-markering in hun cursussen en opleidingen en of ze dat nu, 

eind 2016, nog doen.  

De eerste inventarisatie leverde op dat er slechts in een beperkt aantal cursussen en 

opleidingen aandacht aan CE-markering wordt besteed. Er werd regelmatig verwezen 

naar de voorlichting die wèl vanuit deze organisaties over CE-markering wordt of werd 

verstrekt en daarom is deze inventarisatie uitgebreid met een zoektocht langs de diverse 

websites van de bij de bouw betrokken organisaties (voor een groot deel ook 

vertegenwoordigd in het Communicatieforum CE-markering in de bouw). 

 

 

 

 

 

Onderstaand is per organisatie aangegeven of er aan CE-markering in hun 

cursussen/opleidingen aandacht werd of wordt besteed. Inhoudelijk achterhalen hoeveel 

en welke informatie er eventueel weergegeven werd of wordt was niet mogelijk in deze 

inventarisatie omdat dan de cursus aangevraagd of gevolgd moest worden. 

 

 

 

KIWA 

 

 

Heeft in 2013 2 cursussen verzorgd met als titel “CE-markering en bouwproducten 

volgens de CPR” met respectievelijk 10 (mei 2013) en 15 (juni 2013) deelnemers. 

Daarnaast zijn er 3 informatiebijeenkomsten in 2013 verzorgd: april met 39 deelnemers, 

mei met 27 deelnemers en juni met 13 deelnemers.  

Sindsdien geen cursussen of informatiebijeenkomsten over dit onderwerp meer 

georganiseerd.  

 

AANPAK 

OPLEIDINGEN 



 

 

BOUWEN MET STAAL 

 

Deze organisatie heeft in combinatie met de invoering van de NEN 1090 1 en 2 vanaf 

2012 cursussen verzorgd inzake CE

opdrachtgevers met in totaal 

activiteiten meer.  

 

 

MBO-opleidingen 

 

Waar vroeger nog een leerplancommissie functioneerde die de inhoud van alle 

lespakketten voor de Middelbare Beroeps Opleidingen vaststelde is dit nu steeds meer 

een zaak van de leraren zelf geworden zodat moeilijk te achterhalen valt of er bij 

bepaalde vakken ook aandacht aan CE

De speurtocht via internet bij de

In de volgende vier opleidingen wordt aandacht aan CE besteed:

 

Tekening lezen niveau 2 – Summa College

Locatie: Eindhoven 

Type: Cursus 

Niveau: MBO 

 

Tekening lezen niveau 1 – Summa College

Locatie: Eindhoven 

Type: Cursus 

Niveau: MBO 

 

NEN EN ISO 9601-1 certificering 

Locaties: Apeldoorn, Heerenveen

Type: Bedrijfsvoering 

 

AWS D 1.1 certificering – lascertificering 

Locaties: Apeldoorn, Heerenveen

Type: Bedrijfsvoering 

 

 

VOLANDIS 

 

Dit nieuwe kenniscentrum voor de bouw en infra

opgeheven!) zet zich in voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid van 

werknemers in de bouw en infra, ondermeer door opleidingen en cursussen en 

gesprekken met werknemers. In één opleiding “Leermeestercursus” wordt aanda

CE besteed. Dit is een lopende cursus met regelmatige aantallen deelnemers. 

 

 

 

 

Deze organisatie heeft in combinatie met de invoering van de NEN 1090 1 en 2 vanaf 

2012 cursussen verzorgd inzake CE-markering voor ontwerpers, hoofdaannemers en 

totaal meer dan 200 deelnemers. Op dit moment geen CE

 

Waar vroeger nog een leerplancommissie functioneerde die de inhoud van alle 

etten voor de Middelbare Beroeps Opleidingen vaststelde is dit nu steeds meer 

een zaak van de leraren zelf geworden zodat moeilijk te achterhalen valt of er bij 

bepaalde vakken ook aandacht aan CE-markering wordt gegeven.  

De speurtocht via internet bij de diverse scholen leverde toch een beperkt resultaat op. 

In de volgende vier opleidingen wordt aandacht aan CE besteed: 

Summa College 

Summa College 

1 certificering - lascertificering - Cottus Vakschool 

Locaties: Apeldoorn, Heerenveen 

lascertificering - Cottus Vakschool 

Locaties: Apeldoorn, Heerenveen 

 

Dit nieuwe kenniscentrum voor de bouw en infra (Arbouw en Fundeon zijn recent 

opgeheven!) zet zich in voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid van 

werknemers in de bouw en infra, ondermeer door opleidingen en cursussen en 

gesprekken met werknemers. In één opleiding “Leermeestercursus” wordt aanda

CE besteed. Dit is een lopende cursus met regelmatige aantallen deelnemers. 
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Deze organisatie heeft in combinatie met de invoering van de NEN 1090 1 en 2 vanaf 

markering voor ontwerpers, hoofdaannemers en 

meer dan 200 deelnemers. Op dit moment geen CE-

Waar vroeger nog een leerplancommissie functioneerde die de inhoud van alle 

etten voor de Middelbare Beroeps Opleidingen vaststelde is dit nu steeds meer 

een zaak van de leraren zelf geworden zodat moeilijk te achterhalen valt of er bij 

diverse scholen leverde toch een beperkt resultaat op. 

(Arbouw en Fundeon zijn recent 

opgeheven!) zet zich in voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid van 

werknemers in de bouw en infra, ondermeer door opleidingen en cursussen en 

gesprekken met werknemers. In één opleiding “Leermeestercursus” wordt aandacht aan 

CE besteed. Dit is een lopende cursus met regelmatige aantallen deelnemers.  

 

 

 



 

 

BOUWEND NEDERLAND

 

Via contact met de onderwijsdeskundige van deze organisatie mevrouw M. van der Post

kwam naar voren dat CE niet in één van de ruim 200 opleidingen, trainingen en 

cursussen voorkomt. Dit is gebaseerd op het uitgangspunt dat CE voor aannemers 

een relevant onderwerp is maar dat de website van Bouwend Nederland aan CE 

aandacht besteed. Zie verder blz. 8.

 

 

STABU 

 

STABU heeft in het verleden speciale kennisbijeenkomsten betreffende CE

voor bestekschrijvers georganiseerd.   

STABU heeft diverse samenwerkingspartners op het gebied van cursussen en 

opleidingen (te weten: CROW, NCOI). Deze cursussen/opleidingen zien vooral toe op de 

rol van het STABU-bestek, waarbij CE

wordt behandeld. 

Ook organiseert STABU met regelmaat workshops voor licentiehouders om de adaptatie 

van de nieuwe Bouwbreed systematiek te bevorderen. Deze worden gegeven in een 

variant specifiek bestemd voor bestekschrijvers en in een variant specifiek bestemd voor 

fabrikanten. In beide varianten is het onderwerp CE

terugkomend in de workshops.

 

 

ASPECTIBUS 

 

Deze organisatie richt zich vooral op de mensen in de bouw die een project moeten 

kunnen specificeren en deze specificaties kunnen vertalen naar bouwkundige 

oplossingen.   

 

Bij Aspectibus draaien momenteel 30 cursussen en opleidingen. Het onderwerp CE

markering komt daarin zowel 

(het komt als onderwerp impliciet aan bod).

 

Van de: 

10 dagdeelcursussen: 

13 dagcursussen: 

4 meerdaagse cursussen: 

2 opleidingen: 

1 leergang: 

Incompany: 

Er zijn dus 3 cursussen die specifiek gaan over CE

onderwerp aan de orde komt. 

 

BOUWEND NEDERLAND 

 

Via contact met de onderwijsdeskundige van deze organisatie mevrouw M. van der Post

kwam naar voren dat CE niet in één van de ruim 200 opleidingen, trainingen en 

cursussen voorkomt. Dit is gebaseerd op het uitgangspunt dat CE voor aannemers 

een relevant onderwerp is maar dat de website van Bouwend Nederland aan CE 

verder blz. 8. 

 

STABU heeft in het verleden speciale kennisbijeenkomsten betreffende CE

voor bestekschrijvers georganiseerd.    

STABU heeft diverse samenwerkingspartners op het gebied van cursussen en 

opleidingen (te weten: CROW, NCOI). Deze cursussen/opleidingen zien vooral toe op de 

bestek, waarbij CE-markering één van de deelonderwerpen is dat 

Ook organiseert STABU met regelmaat workshops voor licentiehouders om de adaptatie 

van de nieuwe Bouwbreed systematiek te bevorderen. Deze worden gegeven in een 

variant specifiek bestemd voor bestekschrijvers en in een variant specifiek bestemd voor 

anten. In beide varianten is het onderwerp CE-markering één van de hoofdthema’s 

terugkomend in de workshops. 

 

Deze organisatie richt zich vooral op de mensen in de bouw die een project moeten 

kunnen specificeren en deze specificaties kunnen vertalen naar bouwkundige 

Bij Aspectibus draaien momenteel 30 cursussen en opleidingen. Het onderwerp CE

ering komt daarin zowel geheel voor (de cursus gaat er expliciet over) en 

(het komt als onderwerp impliciet aan bod). 

  
1x geheel 

2x geheel 

 

 

 

 

 

 
1x deels 

5x deels 

1x deels 

2x deels 

1x deels 

deels 

 

Er zijn dus 3 cursussen die specifiek gaan over CE-markering en 11 cursussen waarin het 

onderwerp aan de orde komt.  
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Via contact met de onderwijsdeskundige van deze organisatie mevrouw M. van der Post 

kwam naar voren dat CE niet in één van de ruim 200 opleidingen, trainingen en 

cursussen voorkomt. Dit is gebaseerd op het uitgangspunt dat CE voor aannemers niet 

een relevant onderwerp is maar dat de website van Bouwend Nederland aan CE 

STABU heeft in het verleden speciale kennisbijeenkomsten betreffende CE-markering 

STABU heeft diverse samenwerkingspartners op het gebied van cursussen en 

opleidingen (te weten: CROW, NCOI). Deze cursussen/opleidingen zien vooral toe op de 

markering één van de deelonderwerpen is dat 

Ook organiseert STABU met regelmaat workshops voor licentiehouders om de adaptatie 

van de nieuwe Bouwbreed systematiek te bevorderen. Deze worden gegeven in een 

variant specifiek bestemd voor bestekschrijvers en in een variant specifiek bestemd voor 

markering één van de hoofdthema’s 

Deze organisatie richt zich vooral op de mensen in de bouw die een project moeten 

kunnen specificeren en deze specificaties kunnen vertalen naar bouwkundige 

Bij Aspectibus draaien momenteel 30 cursussen en opleidingen. Het onderwerp CE-

voor (de cursus gaat er expliciet over) en deels 

markering en 11 cursussen waarin het 

 

 

 



 

 

INSTITUUT VOOR BOUWRECHT

 

Dit instituut verzorgt veel cursussen en opleidingen voor het juridisch kader in en rond 

de Bouwnijverheid maar heeft geen specifieke rol voor CE weggelegd in dit pakket.  

 

 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT 

DELFT 

 

Faculteit Bouwkunde 

Na de afschaffing van het vak betreffende kwaliteitszorg in de bouw bij de afdeling 

Bouwtechnologie wordt er geen aandacht meer besteed aan het onderwerp CE

markering. 

 

Faculteit Techniek, Bestuur en Management

Het wordt door de informatiebronnen zeer onwaarschijnlijk geacht d

aan CE wordt besteed.  

 

Faculteit Civiele Techniek 

Hiervoor geldt hetzelfde. 

 

 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT 

EINDHOVEN 

 

Uit de algemene informatie die beschikbaar is

Bouwkunde en de Major Bouwkunde komen geen specifieke kwaliteitszorgsystemen en 

ook geen CE-markering naar voren. De verwachting is dat CE geen onderdeel is van het 

leerprogramma.  

 

 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT 

TWENTE 

 

Noch in de bacheloropleiding Civil Engineering als in de masteropleiding Civil 

Engineering and Management wordt aandacht besteed aan CE

geraadpleegde docent vanwege het zeer specifieke karakter van deze technische 

informatie 

 

 

NEN 

 

Deze organisatie verzorgt een training om zelf CE

ontwikkelen. 

INSTITUUT VOOR BOUWRECHT 

 

Dit instituut verzorgt veel cursussen en opleidingen voor het juridisch kader in en rond 

de Bouwnijverheid maar heeft geen specifieke rol voor CE weggelegd in dit pakket.  

TECHNISCHE UNIVERSITEIT  

 

het vak betreffende kwaliteitszorg in de bouw bij de afdeling 

Bouwtechnologie wordt er geen aandacht meer besteed aan het onderwerp CE

Faculteit Techniek, Bestuur en Management 

Het wordt door de informatiebronnen zeer onwaarschijnlijk geacht dat hier wel aandacht 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT  

 

Uit de algemene informatie die beschikbaar is over de inhoud van de opleiding Bachelor 

Bouwkunde en de Major Bouwkunde komen geen specifieke kwaliteitszorgsystemen en 

markering naar voren. De verwachting is dat CE geen onderdeel is van het 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT 

 

Noch in de bacheloropleiding Civil Engineering als in de masteropleiding Civil 

Engineering and Management wordt aandacht besteed aan CE-markering aldus de 

geraadpleegde docent vanwege het zeer specifieke karakter van deze technische 

 

Deze organisatie verzorgt een training om zelf CE-markeringen voor eigen producten te 
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Dit instituut verzorgt veel cursussen en opleidingen voor het juridisch kader in en rond 

de Bouwnijverheid maar heeft geen specifieke rol voor CE weggelegd in dit pakket.   

het vak betreffende kwaliteitszorg in de bouw bij de afdeling 

Bouwtechnologie wordt er geen aandacht meer besteed aan het onderwerp CE-

at hier wel aandacht 

over de inhoud van de opleiding Bachelor 

Bouwkunde en de Major Bouwkunde komen geen specifieke kwaliteitszorgsystemen en 

markering naar voren. De verwachting is dat CE geen onderdeel is van het 

Noch in de bacheloropleiding Civil Engineering als in de masteropleiding Civil 

markering aldus de 

geraadpleegde docent vanwege het zeer specifieke karakter van deze technische 

markeringen voor eigen producten te 

 

 

 

 

 



 

 

CROW 

 

STABU verzorgt samen met het CROW de “Opleiding Directievoering”, binnen deze 

cursus wordt ruime aandacht besteedt aan 

Hierbij wordt o.a. als leerdoel gesteld dat cursisten kunnen vaststellen of en wanneer 

een bouwproduct moet worden geleverd met CE

advies over hoe om te gaan met CE

het kader van het keuren van bouwstoffen en deelnemers kunnen de relatie tussen de 

CPR, het Bouwbesluit 2012 en het STABU

 

 

BNA 

 

In 2013 en 2014 heeft de BNA aandacht besteed aan het toen nieuwe onderwerp CE

markering maar in het huidige BNA Academy

voor.  

 

 

VERENIGING HOGESCHOLEN

 

Deze organisatie, tot 2013 HBO Raad geheten, is de vereniging van alle 37 bekostigde 

Hogescholen in Nederland waarvan er 12 een bouwkundige opleiding verzorgen

civieltechnische opleiding. 

 

Per school en per leraar wordt het studiepakket nader ingevuld en de steekproefsgewijze 

benadering van enkele docenten leverde geen enkele positieve CE

 

 

WEBSITE 

WWW.KWALITEITBOUWPRODUCTEN.

 

De in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

vervaardigde 9 verschillende voorlichtingsvideo’s van de hand van Casper van den 

Thillart zijn sinds september 2015 op de bovengenoemde website beschikbaar gesteld. 

De inventarisatie op 10 december 2016 van het aantal keren dat deze video’s bekeken 

zijn levert het volgende beeld op:

Video 1 De bouw kan niet meer om CE

Video 2 Fundamentele eisen   

Video 3 Geharmoniseerde normen

Video 4 EAD 

Video 5 AVCP 

Video 6 DOP 

Video 7 Marktdeelnemers 

Video 8 Aansluitmatrices 

Video 9 CE-markering en private kwaliteitsborging

 

STABU verzorgt samen met het CROW de “Opleiding Directievoering”, binnen deze 

cursus wordt ruime aandacht besteedt aan CE-markering. 

Hierbij wordt o.a. als leerdoel gesteld dat cursisten kunnen vaststellen of en wanneer 

een bouwproduct moet worden geleverd met CE-markering, cursisten krijgen praktisch 

advies over hoe om te gaan met CE-markering en de daarbij behorende documentatie in 

t kader van het keuren van bouwstoffen en deelnemers kunnen de relatie tussen de 

CPR, het Bouwbesluit 2012 en het STABU-bestek toelichten. 

 

In 2013 en 2014 heeft de BNA aandacht besteed aan het toen nieuwe onderwerp CE

huidige BNA Academy aanbod komt dit onderwerp niet meer 

VERENIGING HOGESCHOLEN 

 

Deze organisatie, tot 2013 HBO Raad geheten, is de vereniging van alle 37 bekostigde 

Hogescholen in Nederland waarvan er 12 een bouwkundige opleiding verzorgen

Per school en per leraar wordt het studiepakket nader ingevuld en de steekproefsgewijze 

benadering van enkele docenten leverde geen enkele positieve CE-markering score op.  

WWW.KWALITEITBOUWPRODUCTEN.NL  

 

De in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

verschillende voorlichtingsvideo’s van de hand van Casper van den 

zijn sinds september 2015 op de bovengenoemde website beschikbaar gesteld. 

De inventarisatie op 10 december 2016 van het aantal keren dat deze video’s bekeken 

zijn levert het volgende beeld op: 

De bouw kan niet meer om CE-markering heen          538 keer

Fundamentele eisen    120 keer

Geharmoniseerde normen 89 keer

58 keer

70 keer

102 keer

52 keer

82 keer

markering en private kwaliteitsborging 130 keer
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STABU verzorgt samen met het CROW de “Opleiding Directievoering”, binnen deze 

Hierbij wordt o.a. als leerdoel gesteld dat cursisten kunnen vaststellen of en wanneer 

markering, cursisten krijgen praktisch 

markering en de daarbij behorende documentatie in 

t kader van het keuren van bouwstoffen en deelnemers kunnen de relatie tussen de 

In 2013 en 2014 heeft de BNA aandacht besteed aan het toen nieuwe onderwerp CE-

aanbod komt dit onderwerp niet meer 

Deze organisatie, tot 2013 HBO Raad geheten, is de vereniging van alle 37 bekostigde 

Hogescholen in Nederland waarvan er 12 een bouwkundige opleiding verzorgen en 8 een 

Per school en per leraar wordt het studiepakket nader ingevuld en de steekproefsgewijze 

markering score op.   

De in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

verschillende voorlichtingsvideo’s van de hand van Casper van den 

zijn sinds september 2015 op de bovengenoemde website beschikbaar gesteld. 

De inventarisatie op 10 december 2016 van het aantal keren dat deze video’s bekeken 

538 keer  

120 keer  

89 keer  

58 keer  

70 keer  

102 keer  

52 keer  

82 keer  

130 keer  
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Het nadere onderzoek naar informatie op de websites van de deelnemende partijen in 

het Communicatieforum CE-markering in de bouw leverde de volgende informatie op. 

 

 

 

STICHTING KOMO 

www.komo.nl  

 

 

Uiteraard wordt op deze site veel aandacht gegeven aan CE-markering, zowel in de 

rubriek Frequently Asked Questions als in de Nieuwsrubriek. Bijna de helft van alle 

relevante informatie op deze website heeft raakvlakken met CE-markering en dat is 

gezien de positie van KOMO bij de private keurmerken niet verwonderlijk.  

Hier is geen koppeling met de website van het Communicatieforum 

www.kwaliteitbouwprodukten.nl te vinden.  

 

 

STICHTING BOUWKWALITEIT 

www.bouwkwaliteit.nl  

 

 

Op deze site is een aparte rubriek CE-markering opgenomen waarin de Verordening 

Bouwproducten, CE en de bouw, CE en andere merken, Vragen over CE en links zijn 

weergegeven. Vaak wordt voor vragen doorverwezen naar het Contactpunt 

Bouwproducten.   

Tevens zijn de Brochure CE-markering op bouwproducten, het Infoblad Van Richtlijnen 

naar Verordening bouwproducten en het Infoblad CE-markering en erkende 

kwaliteitsverklaringen via deze site te ontsluiten. 

Helaas ontbreekt bij de links de verwijzing naar de site www.kwaliteitbouwprodukten.nl 

die het Communicatieforum beheert.  

 

 

NEN 

www.nen.nl 

 

 

Op deze site staan na zoeken 868 resultaten voor CE-markering. Een groot aantal van 

deze resultaten is gekoppeld aan Normen en Richtlijnen, Trainingen, Publicaties, 

Commissies, Artikelen e.d. maar dan over een breed scala van onderwerpen, veel breder 

dan de bouw alleen.  

Via CE-markering bouw worden 84 resultaten op deze site gevonden, gerelateerd aan 

Normen, Trainingen, Nieuwsberichten, Commissies en Pagina’s. 

 

 

 

 

VOORLICHTING 

 

 

 



 

 

STABU 

www.stabu.org 

 

Op deze site is ook veel CE-informatie beschikbaar en gerangschikt vanaf 2013 met 

tussenstanden in 2015.  

Van de door twee STABU-medewerkers opgerichte stichting CEMMA wordt afstand 

genomen. Deze stichting bood een dienstenpakket voor toeleveranciers aan maar het is 

zeer stil en de informatie verwijst naar de site 

Ook is op de STABU-site een FAQ

aandacht besteedt aan de relatie private keurmerken en CE.

 

 

BOUWEND NEDERLAND

www.bouwendnederland.nl 

 

Deze organisatie geeft bij invoer zoeken op CE resultaten weer waarbij veel eigen 

nieuwsberichten over CE-toepassing en de rol voor 

aannemer wordt nogal passief omschreven want de hoofdtaak bij de CE

bij de fabrikanten en toeleveranciers en de ondernemer behoeft slechts van de 

resultaten kennis te nemen. Ook wordt gewezen op het minder beschikbaar zijn van 

producten met KOMO-kwaliteitsverklaringen. 

 

 

NEDERLANDS VERBOND 

TOELEVERING BOUW 

www.nvtb.nl 

 

Het NVTB geeft regelmatig informatie over de ontwikkelingen rondom CE, de aansluiting 

op het Bouwbesluit en de ruimte voor private kwaliteitsverklaringen. De link naar 

www.kwaliteitbouwprodukten.nl

 

 

FBS 

www.fbs-index.nl 

 

De enige informatie aan CE gerelateerd die op deze website te vinden is

persbericht van de Nederlandse Vereniging Certificatie

inzake de verbijstering over de lijst van “verdachte” bouw

ILT. Er is geen inleiding of commentaar van FBS bij.

  

 

 

 

 

 

 

informatie beschikbaar en gerangschikt vanaf 2013 met 

medewerkers opgerichte stichting CEMMA wordt afstand 

genomen. Deze stichting bood een dienstenpakket voor toeleveranciers aan maar het is 

zeer stil en de informatie verwijst naar de site www.kwaliteitbouwprodukten.nl

site een FAQ-rubriek inzake CE-markering beschikbaar die veel 

aandacht besteedt aan de relatie private keurmerken en CE. 

BOUWEND NEDERLAND 

 

Deze organisatie geeft bij invoer zoeken op CE resultaten weer waarbij veel eigen 

toepassing en de rol voor aannemers daarin. De rol voor d

aannemer wordt nogal passief omschreven want de hoofdtaak bij de CE

abrikanten en toeleveranciers en de ondernemer behoeft slechts van de 

resultaten kennis te nemen. Ook wordt gewezen op het minder beschikbaar zijn van 

kwaliteitsverklaringen.  

NEDERLANDS VERBOND 

 

 

Het NVTB geeft regelmatig informatie over de ontwikkelingen rondom CE, de aansluiting 

op het Bouwbesluit en de ruimte voor private kwaliteitsverklaringen. De link naar 

www.kwaliteitbouwprodukten.nl ontbreekt. 

 

De enige informatie aan CE gerelateerd die op deze website te vinden is

persbericht van de Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen d.d. 9 maart 2016 

de verbijstering over de lijst van “verdachte” bouw-Beoordelingsrichtlijnen van 

T. Er is geen inleiding of commentaar van FBS bij. 
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informatie beschikbaar en gerangschikt vanaf 2013 met 

medewerkers opgerichte stichting CEMMA wordt afstand 

genomen. Deze stichting bood een dienstenpakket voor toeleveranciers aan maar het is 

www.kwaliteitbouwprodukten.nl  

markering beschikbaar die veel 

Deze organisatie geeft bij invoer zoeken op CE resultaten weer waarbij veel eigen 

aannemers daarin. De rol voor de 

aannemer wordt nogal passief omschreven want de hoofdtaak bij de CE-markering ligt 

abrikanten en toeleveranciers en de ondernemer behoeft slechts van de 

resultaten kennis te nemen. Ook wordt gewezen op het minder beschikbaar zijn van 

Het NVTB geeft regelmatig informatie over de ontwikkelingen rondom CE, de aansluiting 

op het Bouwbesluit en de ruimte voor private kwaliteitsverklaringen. De link naar 

De enige informatie aan CE gerelateerd die op deze website te vinden is, is een 

instellingen d.d. 9 maart 2016 

eoordelingsrichtlijnen van 

 

 

 

 



 

 

BNB 

www.bestekdeskundigen.nl 

 

Deze site beschikt over een rubriek CE

een breed scala aan informatie over de ontwikkeling van CE gegeven wordt. Er is geen 

link met andere websites beschikbaar en de frequentie van aanpassing van deze site is 

niet hoog.  

 

 

BNA 

www.bna.nl 

 

Op basis van zoeken naar CE informatie worden enkele resultaten gevonden waaronder 

een toelichting op de Aanpassing STABU

doorverwijzing naar alle relevante STABU

 

 

HIBIN 

www.hibin.nl 

 

Vanaf 2013 heeft HIBIN via deze website veel informatie over de CE

en bijna altijd op basis van de documenten van de deelnemers aan het 

Communicatieforum CE-markering. 

 

 

NEDERLANDSE VERENIGING 

VAN LEVERANCIERS VAN

BOUWGRONDSTOFFEN (NVLB)

www.nvlb.nl 

 

Deze organisatie heeft in september 2013 een brochure laten opstellen door 

dr. ir. C.C.A.M. van den Tholland 

Verder is er geen nieuws omtrent CE op deze site te vinden.

 

 

MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN EN 

KONINKRIJKSRELATIES

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie

van-binnenlandse-zaken-en-

koninkrijksrelaties  

 

Deze website levert over de periode eind 2012 tot heden 26 zoekresultaten op CE

markering met veel vragen en antwoord

 

Deze site beschikt over een rubriek CE-markering en BRL-en waarin vanaf medio 2013 

een breed scala aan informatie over de ontwikkeling van CE gegeven wordt. Er is geen 

link met andere websites beschikbaar en de frequentie van aanpassing van deze site is 

 

Op basis van zoeken naar CE informatie worden enkele resultaten gevonden waaronder 

een toelichting op de Aanpassing STABU-systematiek door CE-markering met 

doorverwijzing naar alle relevante STABU-documenten.  

 

Vanaf 2013 heeft HIBIN via deze website veel informatie over de CE-markering verstrekt 

en bijna altijd op basis van de documenten van de deelnemers aan het 

markering.  

NEDERLANDSE VERENIGING 

VAN LEVERANCIERS VAN 

BOUWGRONDSTOFFEN (NVLB) 

 

Deze organisatie heeft in september 2013 een brochure laten opstellen door 

dr. ir. C.C.A.M. van den Tholland “De CE-markering voor de bouwgrondstoffenbranche”. 

nieuws omtrent CE op deze site te vinden. 

BINNENLANDSE ZAKEN EN 

KONINKRIJKSRELATIES 

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-

-

 

Deze website levert over de periode eind 2012 tot heden 26 zoekresultaten op CE

met veel vragen en antwoorden, rapporten, brochures, Keurmerken, 
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en waarin vanaf medio 2013 

een breed scala aan informatie over de ontwikkeling van CE gegeven wordt. Er is geen 

link met andere websites beschikbaar en de frequentie van aanpassing van deze site is 

Op basis van zoeken naar CE informatie worden enkele resultaten gevonden waaronder 

markering met 

markering verstrekt 

en bijna altijd op basis van de documenten van de deelnemers aan het 

Deze organisatie heeft in september 2013 een brochure laten opstellen door  

markering voor de bouwgrondstoffenbranche”. 

Deze website levert over de periode eind 2012 tot heden 26 zoekresultaten op CE-

, rapporten, brochures, Keurmerken, 
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Nieuwsberichten en Besluiten. 

 

www.contactpuntbouwproducten.nl  

 

Deze separaat door de Rijksoverheid voor de voorlichting rondom CE opgezette website 

geeft zeer veel informatie. 

De eerder genoemde videofilms (zie website www.kwaliteitbouwprodukten.nl) zijn hier 

ontsloten met trefwoorden. Er is veel informatie over de Aansluiting op het Bouwbesluit 

2012, de Brochure CE-markering op bouwproducten, de lijst met vertalingen van 

essentiële kenmerken (NEN) enz. tot en met het advies Landsadvocaat uit 2014 inzake 

de ruimte die resteert voor private kwaliteitsverklaringen.  

Een aparte rubriek is de beschikbare lijst FAQ’s van het Contactpunt Bouwproducten met 

een ontsluiting per hoofdonderwerp zoals bijvoorbeeld CE-markering en 

Prestatieverklaring, Bestekken en aanbestedingen enz.  

 

Er is ook een aparte CE-markering module beschikbaar waar op producten, Normen en 

ETAGS gezocht kan worden.  

Er is geen doorverwijzing naar de volgende website: 

 

 

www.kwaliteitbouwprodukten.nl 

 

Deze door het Communicatieforum CE-markering voor de bouw opgezette en door het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gefinancierde website bevat alle 

relevante informatie die door een van de leden van het Communicatieforum beschikbaar 

is gesteld. 

Daarnaast is een elektronisch Stappenplan voor fabrikanten en toeleveranciers voor het 

opstellen en beheren van alle relevante informatie rondom het door hen afgegeven CE-

keurmerk ontwikkeld en op deze site toegankelijk voor iedereen gemaakt. Per doelgroep 

is de meest relevante informatie toegankelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


