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CE & KOMO bouwfabrikant let op!  
Nieuwegein, 18 december 2014 

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen, met een aansluiting op nationale regelgeving 

(Bouwbesluit, Besluit bodemkwaliteit), voldoen aan de beoordelingscriteria van het erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen in de 

bouw. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat vanaf begin 2015 intensiever controleren bij fabrikanten en importeurs van 

bouwproducten met en zonder CE-markering. ILT is met name geïnteresseerd in de kwaliteits- en prestatieverklaringen die bij uw 

product horen. Heeft u een product met CE-markering, dan verwacht het ILT dat u ook een Declaration of Performance, een 

prestatieverklaring of DoP kunt overleggen. Verder zullen ook kwaliteitsverklaringen zoals KOMO worden gecontroleerd op eventuele 

verklaringen m.b.t. de essentiële kenmerken. ILT en het Ministerie van BZK hebben aangegeven dat alléén de DoP zich mag 

uitspreken over de essentiële kenmerken waarvoor een geharmoniseerde Europese norm bestaat. KOMO heeft zich lang verzet tegen 

deze strikte interpretatie van BZK en ILT met als gevolg dat een groot aantal beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) en 

kwaliteitsverklaringen nog niet CPR-proof zijn (d.w.z. in lijn met de Europese wetgeving zijn (CPR = Construction Products 

Regulation), omdat er nog uitspraken worden gedaan over essentiële kenmerken). Van de 120 BRL-en met een geharmoniseerde 

Europese norm zijn er momenteel 23 in behandeling bij Stichting Bouwkwaliteit voor erkenning. Zowel KOMO als SBK hebben 

toegezegd dat men er alles aan zal doen om te zorgen dat deze BRL-en voor 1-1-2015 CPR-proof zijn. Om te voorkomen dat 

fabrikanten in 2015 in de problemen komen trekt KOMO per 31-12-2014 alle erkende kwaliteitsverklaringen in. In het eerste kwartaal 

van 2015 zal KOMO samen met de certificerende instellingen bij de certificaathouders nagaan wat de wensen zijn ten aanzien van het 

al dan niet erkennen van kwaliteitsverklaringen. ILT kijkt ook hoe het CE-merkteken op uw product of pakbon wordt 

weergegeven. De CPR eist dat er geen verwarring mag ontstaan doordat bijvoorbeeld andere merktekens of keurmerken te dicht bij 

het CE-merkteken staan. U doet er daarom goed aan voor uw bedrijf na te gaan hoe het zit met de kwaliteitsverklaringen van uw 

producten. Wilt u uw ervaringen delen, neemt u dan a.u.b. contact op met het NVTB (p.fraanje@nvtb.nl). Het NVTB houdt u ook in 2015 

op de hoogte van de ontwikkelingen. Zie ook: www.kwaliteitbouwprodukten.nl  www.contactpuntbouwproducten.nl  www.bouwkwaliteit.nl  www.komo.nl 

www.bouwkwaliteit.nl en www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/labels_en_markeringen/cemarkering_bouwproducten/  

 

NVTB verhuist naar Den Haag 
Nieuwegein, 17 december 2014 

NVTB verhuist per 1-1-2015 terug naar Den Haag, de stad waar het Nederlands Verbond Toelevering Bouw in 1988 werd opgericht.  

Het nieuwe adres is: NVTB Spaces / Rode Olifant  Zuid-Hollandlaan 7  2596 AL DEN HAAG. Het postbusnummer en het vaste 

telefoonnummer in Nieuwegein komen te vervallen. Het telefoonnummer van het NVTB is 06-46380802 en het mailadres nvtb@nvtb.nl 

en/of p.fraanje@nvtb.nl. NVTB neemt zijn intrek in het monumentale pand de Rode Olifant aan het begin - of zo u wilt eind - van de 

A12, op loopafstand van Den Haag CS, de ministeries en het centrum. Het markante kantoorgebouw is begin jaren ’20 ontworpen 

door de Rotterdamse architecten Roos en Overeijnder in de stijl van de Amsterdamse school in opdracht van (wat later) Esso (is gaan 

heten). In het gebouw zijn nieuwe technieken toegepast en nieuwe materialen gebruikt. Beeldhouwer Joop van Lunteren maakte 

onder andere de olifantenkop die de toren van het gebouw siert. NVTB houdt kantoor op de derde verdieping in dit pand dat door 

Spaces wordt beheerd www.spaces.nl  en heet u van harte welkom op deze nieuwe locatie. 

                                       
  NVTB Spaces / Rode Olifant  Den Haag    De naamgever van het voormalige Esso-gebouw 
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PvdA Tweede Kamerlid Albert de Vries  VVD Minister Stef Blok 

 

Blok: regel kwaliteit op het niveau van bouwsystemen en -concepten 
Den Haag, 18 december 2014 

PvdA kamerlid en bouwspecialist Albert de Vries heeft eind november vragen gesteld aan Minister Blok m.b.t. de gang van zaken rond 

KOMO/CE en het proces om te komen tot een betere kwaliteitsborging bouw. De vragen werden gesteld mede naar aanleiding van 

artikelen in de Cobouw waarin NVTB wordt geciteerd en n.a.v. ons position paper Verbetering Kwaliteitsborging. Deze week zijn de 

antwoorden naar de Tweede Kamer gestuurd. Een citaat uit de brief van minister Blok willen we u niet onthouden: 

 

‘Ik ben bekend met het standpunt van het NVTB. De CE-markering op bouwproducten biedt kansen voor de fabrikanten om te communiceren over de kwaliteit van 

bouwproducten en toepassing ervan met minder documenten en vaak ook tegen lagere kosten dan met een privaat productcertificaat. Verder ben ik het met het NVTB 

eens dat de fabrikant de keuze moet hebben hoe hij zijn afnemer wil informeren over de verwerkingsvoorschriften, maar ook over de producteigenschappen die niet 

onder de CE-markering vallen. Hij kan daarvoor productcertificaten hanteren, maar hoeft dat niet. In aanvulling op de CE-markering kan hij ook technische documentatie 

en attesten opstellen, behorende bij de CE-markering, die hij meelevert met het product. In het kader van kwaliteitsborging in de bouw verdient het inderdaad de 

voorkeur om de certificatie vooral te richten op bouwdelen, bouwsystemen en bouwconcepten, omdat de CE-markering daarover niet gaat en daarbij ook meerwaarde 

oplevert voor de markt. Een mogelijke uitwerking kan zijn de erkende technische oplossingen’. 

 

NVTB pleit voor erkende of beproefde technische oplossingen (eto’s) als bouwsteen voor het nieuwe stelsel van de kwaliteitsborging. 

De uitdaging voor de Nederlandse bouwindustrie is nu om samen de kwaliteit van samengestelde producten, bouwsystemen en 

complete bouwconcepten te garanderen. Meer weten of wilt u uw mening delen? Neem contact op met het NVTB. 

 

 

Zorgen over inferieure bouwproducten 
Nieuwegein, 17 december 2014 

In het NVTB Adviescollege Milieu & Kwaliteit (AMK) van 4 december jl. kwam de vraag aan de orde hoe op kwaliteit kan worden 

gecontroleerd waar het de essentiële kenmerken betreft, nu KOMO de (erkende) kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten moet 

intrekken. Veel producenten en afnemers maken ook in het onderlinge handelsverkeer gebruik van KOMO-kwaliteitsverklaringen. In 

theorie zou het nu ontstane vacuüm kunnen worden opgevuld door fabrikant-eigen prestatieverklaringen al dan niet in combinatie met 

een technisch document waarin de overige kenmerken worden beschreven. Echter, afnemers zien toch wel graag dat een derde partij 

op kwaliteit controleert. Feit is dat er per 1-1-2015 gaten vallen in het bestaande stelsel van kwaliteitsverklaringen. Het doel van de 

CPR is het bevorderen van vrij handelsverkeer van goederen binnen de EU. De Nederlandse bouwindustrie kan zich hiermee goed 

verenigen, maar maakt zich zorgen over het op de markt komen van inferieure bouwproducten met CE. Steekproeven en incidentele 

controles van het ILT kunnen niet voorkomen dat producten waarvan de fabrikant onterecht het CE-merkteken voert toch in 

bouwprojecten worden toegepast met alle mogelijke gevolgen van dien. NVTB zal bovengenoemde vragen en zorgen inbrengen in het 

debat m.b.t. een betere kwaliteitsborging in de bouw in het algemeen en de CE/KOMO discussie in het bijzonder. NVTB staat 

natuurlijk open voor uw opvatting en suggesties. 
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Wethouder Laurens Ivens: record aantal woningen in aanbouw 
Amsterdam, 11 december 2014 

De vraag naar woningen in Amsterdam trekt aan. Wethouder Laurens Ivens maakte onlangs bekend dat er dit jaar in totaal 5.203 

woningen in aanbouw zijn genomen. Hij toonde zich verheugd dat de productie van middeldure en dure huurwoningen toeneemt. In 

het middensegment huur werden 744 woningen in aanbouw genomen, in het dure segment (> €930 p/m) 773 woningen. Ook de 

nieuwbouw koopsector trekt weer aan (1.899 woningen). In de sociale huursector is gestart met 1.787 huizen incl. studentenwoningen. 

Daarnaast zijn er ook nog 1.925 tijdelijke woningen voor jongeren/studenten in productie genomen. Herbestemming telt bij deze cijfers 

overigens mee als nieuwbouw. Dit jaar is 22 procent van de woningproductie afkomstig uit transformatie van lege kantoren (1.200 

woningen). Op 9 oktober jl. hield Ivens op uitnodiging van o.m. het NVTB een presentatie bij Bouwpoort waarin hij de bouwindustrie 

opriep mee te werken aan een hogere productie van woningen in Amsterdam. Er zijn kansen voor de bouwindustrie om in te spelen op 

deze nieuwe vraag naar woonruimte. Een gevarieerd aanbod, bouwsnelheid en goede prestaties worden gewaardeerd. 

 

               
Start bouw woningen Amsterdam sinds 2000    Wethouder Ivens bij Bouwpoort: bouwen, bouwen, bouwen 

 

 

STABU Bouwbreed 
Ede, 18 december 2014 

Begin 2015 lanceert STABU een nieuwe systematiek voor bouwsystemen en installaties. Fabrikanten kunnen hun (samengestelde) 

producten en systemen op gestructureerde wijze presenteren en de bijbehorende prestaties declareren. De nieuwe classificatie zal 

gaan bijdragen aan het toenemend gebruik van bouwinformatiemodellen (BIM) in de bouw. Ook zal de gestructureerde informatie 

gebruikt kunnen worden voor E-business.  Uiteraard is er een koppeling met de BWBRD productendatabase van STABU die inmiddels 

meer dan 150.000 bouwproducten bevat. Meer informatie: www.stabu.org. 
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Bouw mee met het NVTB 

 

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) vertegenwoordigt de belangen van producenten en toeleveranciers van 

bouwmaterialen en bouwproducten. Er zijn elf brancheorganisaties aangesloten bij het NVTB. Het gaat om BFBN (betonproducten), 

Cascade (zand & grind), C&BC (cement), DBM (bouwmetalen), KNB (keramische bouwproducten), MWA (minerale wol) NBVG (gips), 

NII (synthetische isolatiematerialen), NRK Bouw (kunststof bouwproducten), VNK/NCV (kalkzandsteen, cellenbeton) en VOBN 

(betonmortel). 

 

Het NVTB (www.nvtb.nl) wil de positie van toeleveranciers in de bouw verbeteren en versterken. Toeleveranciers zijn innovatief en 

klantgericht en kunnen veel toegevoegde waarde leveren voor de klant en voor de samenleving. Om effectief te zijn in lobby en 

brancheontwikkeling is het van groot belang dat iedere (vereniging van) toeleverancier(s) inziet dat we samen sterker staan - eenheid 

maakt kracht. Belangrijk speerpunt van het NVTB is het op gang brengen van de woningnieuwbouw bijvoorbeeld met een premie E 

regeling voor duurzame vervangende nieuwbouw (www.vervangendenieuwbouw.nl). Verder pleit het NVTB samen met de Vereniging 

Eigen Huis en Bouwend Nederland voor een lagere hypotheekrente. Het NVTB organiseert samen met NLingenieurs, het Ministerie 

van BZK, Netwerk Conceptueel Bouwen en Cobouw tweemaal per jaar Bouwpoort, in Nieuwspoort te Den Haag (www.bouwpoort.org). 

Toeleveranciers kunnen hier direct in contact treden met Kamerleden, ministers, topambtenaren en met andere ondernemers.  

 

Naast lobbywerk wordt ook veel aan branche-ontwikkeling gedaan. Er is een actief AMK, een Adviescollege Milieu & Kwaliteit, 

gedragen door deskundige medewerkers van de leden. In dit AMK anticiperen we op nieuwe bouwregelgeving, ontwikkelingen op het 

vlak van duurzaamheid, milieu, kwaliteit, brandveiligheid en BIM/ICT. Direct gelieerd aan het NVTB zijn de stichting MRPI (Milieu 

Relevante Product Informatie) (www.mrpi.nl) en het Platform Bodemkwaliteit. Het NVTB is vertegenwoordigd in het OPB 

(Overlegplatform Bouwregelgeving) en het JTC (Juridisch Technische Commissie). In deze gremia stemt de overheid beleid en 

regelgeving af met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het NVTB heeft zitting in de Raad van Toezicht van SBK (Stichting 

Bouwkwaliteit) en is direct vertegenwoordigd in het bestuur van KOMO en STABU.  

 

Het NVTB is aangesloten bij de Europese organisatie van toeleveranciers in de bouw Construction Products Europe. Het NVTB 

fungeert ook als contactpunt en platform voor buitenlandse zakenreizen, beurzen en dergelijke ter bevordering van de afzet en export 

van bouwproducten. Een aantal grote, internationaal opererende bedrijven heeft zich binnen het NVTB verenigd in een Presidium, 

een innovatieplatform van en voor toeleverende bedrijven. NVTB is lid van VNO-NCW en onder meer actief in de commissie Milieu, 

Energie & Verduurzaming. NVTB stemt lobby en beleid af met de andere bouwgerelateerde branches zoals Aedes, BNA, Bouwend 

Nederland, OnderhoudNL, Hibin, NOA en Uneto-VNI, in Cencobouw, een periodiek overleg van genoemde organisaties. Het NVTB is 

kortom voor en van innovatieve toeleveranciers van de bouw. Meer weten of meedoen: bel of mail naar directeur dr. ing. Peter Fraanje 

06-46380802 of p.fraanje@nvtb.nl  Bouw mee aan een sterke en gezonde bouwindustrie! 

 

 

 

Over het NVTB 

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw is de belangenorganisatie van producenten en leveranciers van bouwgrondstoffen en bouwmaterialen. Het NVTB 

vertegenwoordigt elf branches en meer dan 500 bedrijven en leveranciers van bouwmaterialen en bouwproducten, samen goed voor een jaaromzet van 20 miljard 

euro. 

                           
 

                       


