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Betreft: Toetsing van wetgeving i.v.m. de tenuitvoerlegging van de verordening 
betreffende bouwproducten (Verordening (EU) nr. 305/2011)

Praktische informatie

Naar aanleiding van het verzoek van de IMCO-coördinatoren d.d. 4 december 2019 toetst de 
Commissie IMCO op 22 januari 2020 de stand van de tenuitvoerlegging van de 
bouwproductenverordening1. Daarnaast hebben de IMCO-coördinatoren besloten een verslag 
over de tenuitvoerlegging van deze verordening op te stellen.

Een vertegenwoordiger van DG GROW zal de leden van IMCO toespreken, waarna een debat 
met de leden zal plaatsvinden. De bevoegde dienst van DG GROW is Eenheid C1 (schone 
technologieën en producten). 

Achtergrondinformatie over de verordening

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (de 
bouwproductenverordening) werd in 2011 aangenomen en wordt sinds juli 2013 volledig 
toegepast. De belangrijkste doelstelling van de verordening is gelijk aan de doelstelling van de 
eerdere richtlijn bouwproducten (Richtlijn 89/106/EEG van de Raad), namelijk het waarborgen 

1 Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van 
geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 
89/106/EEG van de Raad.
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van een goed werkende interne markt voor bouwproducten door middel van de vaststelling van 
geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van die producten.

Evaluatie van de bouwproductenverordening door de Commissie

Op 24 oktober 2019 publiceerde de Commissie een evaluatie van de 
bouwproductenverordening2. Op dezelfde dag publiceerde zij een verslag over de uitkomst van 
de evaluatie van de relevantie van de in artikel 31, lid 4, bedoelde taken die een uniale 
financiering genieten overeenkomstig artikel 34, lid 2, van de bouwproductenverordening3.

Het doel van de evaluatie was om na te gaan in hoeverre de bouwproductenverordening haar 
doelstellingen heeft bereikt en in hoeverre zij ertoe heeft bijgedragen de belemmeringen voor 
de interne markt voor bouwproducten weg te nemen.

De beoordeling van de doeltreffendheid (in het kader waarvan werd gekeken in hoeverre de 
doestellingen van de verordening zijn bereikt) laat zien dat de grensoverschrijdende handel 
sinds de inwerkingtreding van de bouwproductenverordening is toegenomen, waarbij een 
oorzakelijk verband evenwel niet is aangetoond. Uit de evaluatie blijkt dat de belangrijkste 
behoeften en problemen die door de bouwproductenverordening worden aangepakt de volgende 
zijn: i) toegenomen handelsmogelijkheden voor economische actoren binnen de interne markt 
van de EU; ii) een ruimere keuze aan producten voor eindgebruikers; iii) betere communicatie 
en voorlichting (o.a. omvattende productinformatie); en iv) minder rechtsonzekerheid.

Uit de evaluatie blijken de volgende tekortkomingen:

i) de prestaties en de kwaliteit van de output van het normalisatiesysteem op grond 
van de bouwproductenverordening zijn onvoldoende;

ii) de lidstaten spelen in het kader van het markttoezicht een onvoldoende doeltreffende 
rol; en

iii) er wordt slechts weinig gebruik gemaakt van de vereenvoudigingsbepalingen. 

Volgens de Commissie zou er bij herziening van de verordening wellicht verbetering mogelijk 
zijn wat betreft:

i) de consistentie met andere productwetgeving;

ii) de relevantie van de alternatieve route voor normalisatie;

iii) de verhouding tussen kosten en baten;

iv) overlapping van informatievoorschriften; en

v) bepaalde test- en informatievoorschriften, met name op milieugebied, en het 
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, veiligheid en gezondheid.

2 SWD(2019)1770 en SWD(2019)1771. Het tweede document bevat een samenvatting van het eerste document.
3 COM(2019)800.
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Normalisatie in het kader van de bouwproductenverordening

Het verslag van de Commissie over de uitkomst van de evaluatie van de relevantie van de in 
artikel 31, lid 4, [van de bouwproductenverordening] bedoelde taken die een uniale financiering 
genieten overeenkomstig artikel 34, lid 2, bevat meer informatie over en een meer 
gedetailleerde beoordeling van de alternatieve route voor normalisatie waarin de 
bouwproductenverordening voorziet.

In dat verslag wordt geanalyseerd hoe de Europese Organisatie voor technische goedkeuringen 
(EOTA) de taken heeft verricht waarvoor zij EU-subsidie heeft ontvangen. De EOTA biedt 
fabrikanten een alternatieve route om een CE-markering te verkrijgen voor bouwproducten die 
niet onder een geharmoniseerde Europese norm van het Europees Comité voor normalisatie 
(CEN) vallen. Voor die bouwproducten kunnen fabrikanten een Europese technische 
beoordeling (ETB) aanvragen, op basis waarvan een prestatieverklaring wordt afgegeven en de 
CE-markering wordt aangebracht. De Commissie merkt op dat de EOTA-route bedoeld was 
voor innovatieve producten, maar daarvoor nauwelijks gebruikt is. De overgrote meerderheid 
van de gevallen waarin deze route is gevolgd had geen betrekking op innovatieve producten 
maar op producten die al in de handel waren. Daarnaast, zo blijkt uit het verslag, duidt indirect 
bewijs er sterk op dat het grootschalige gebruik van de EOTA-route voortkomt uit de 
ondermaatse prestaties van het normalisatiesysteem en dat de ETB’s zelfs kunnen worden 
beschouwd als via een alternatieve route ontwikkelde normen. Bovendien zijn de kosten voor 
de ontwikkeling van ETB’s hoog, waardoor de route duur is en ongunstig is voor kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Het doel van de toetsing van wetgeving

Het doel van de toetsing van wetgeving is om de leden de gelegenheid te bieden zich een oordeel 
te vormen over de evaluatie van de bouwproductenverordening door de Commissie. Er kan in 
dit kader bijzondere aandacht worden besteed aan normalisatiekwesties, zoals die zijn 
uiteengezet in het verslag over de taken die een uniale financiering genieten overeenkomstig de 
bouwproductenverordening, dat op dezelfde datum als de evaluatie werd gepubliceerd.

Daarnaast kunnen de leden de Commissie vragen stellen over de ideeën die zij heeft over een 
eventuele follow-up van de evaluatie en over de voorstellen die zij zou willen doen in het kader 
van een mogelijke herziening van de bouwproductenverordening.


