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Het weten waard

In de markt van agrarische betonproducten bestaat er nog steeds verwarring over CE-markering en het
verschil met het KOMO-certificaat. In dit artikel wordt toegelicht wat de verschillen zijn tussen KOMO en
CE en wat de meerwaarde is van KOMO ten opzichte van CE.

Het KOMO-label is al 50 jaar hét kwaliteitskeurmerk voor producten in de bouw. Een KOMO-certificaat  staat
voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Bij een KOMO-certificaat kan men er
blindelings op vertrouwen dat ze voldoen aan het Bouwbesluit, Besluit bodemkwaliteit en specifieke kwaliteits-,
prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen.

CE-markering
Een product met CE-markering (veelal een fabrikant-eigen-verklaring) voldoet volgens geharmoniseerde normen
en  testmethoden  aan  de  fundamentele  voorschriften  van  de  Europese  richtlijn  voor  Bouwproducten.  De
CE-markering geeft de waardes van een aantal producteigenschappen weer, maar is niet specifiek gericht op de
verwerking van het product in een bouwwerk. De CE-markering is ook geen kwaliteitsverklaring.

Verschillen met KOMO
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen KOMO en CE weergegeven.
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Meerwaarde KOMO
Uit  het  bovenstaande  kan geconcludeerd  worden dat  KOMO-gecertificeerde  producten,  in tegenstelling  tot
producten met  CE-markering,  voldoen  aan de eisen die door  de Nederlandse overheid én de marktpartijen
worden gesteld. De onafhankelijke controlesystematiek van KOMO waarborgt de kwaliteit van producten en de
juiste toepassing ervan. Bij CE-markering ontbreekt dit controlemechanisme door derden. Door de aansluiting op
het Bouwbesluit en Besluit bodemkwaliteit, een vanzelfsprekend onderdeel van een KOMO-certificaat, mag het
product direct toegepast worden. Dat betekent ook dat KOMO-gecertificeerde producten niet hoeven te worden
gecontroleerd bij de aanvraag van een bouwvergunning. Bovendien voldoet het product aan de eisen die gesteld
worden door  de  marktpartijen.  Hierdoor  zijn KOMO-gecertificeerde  producten bij  uitstek  geschikt  voor  de
toepassing in een bouwwerk.

Agrarisch beton
Binnen de markt van agrarisch betonproducten zijn de meeste producenten KOMO-gecertificeerd. CE-markering
voor agrarische betonproducten is momenteel alleen verplicht voor beloopbare roostervloeren voor vee volgens
de Europese productnorm NEN-EN 12737. Voor berijdbare roostervloeren en overige agrarische betonproducten
is er (nog) geen Europese productnorm en daarmee ook nog geen verplichting voor CE-markering.

Lees ook: Normen voor betonnen roostervloeren
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