CE versus KOMO
CE-markering van bouwproducten is een Europees keurmerk dat aangeeft dat
een bepaald product voldoet aan een bepaalde geharmoniseerde product
standaard. In de Europese Normalisatie Commissie (CEN) worden voor alle
bouwproducten per categorie productnormen ontworpen en geharmoniseerd.
In deze productnorm worden alle testmethoden genoemd waardoor het
product in heel Europa op dezelfde wijze getest wordt. In de productnorm
staan echter geen eisen (of slechts enkele). Dit heeft als reden dat de prestatie
van het product pas in een systeem tot zijn recht komt. Systeem eisen worden
echter per land aangestuurd (aansluiting aan locale bouwregelgeving), dit deel
is nog lang niet Europees geharmoniseerd door grote verschillen in
bouwcultuur en - praktijk tussen de verschillende landen.
CE-markering is daarmee niets anders dan een paspoort voor de vrije handel
van bouwproducten, niet voor zijn toepassing. Daarvoor verwijzen we graag
naar het KOMO-keurmerk.
KOMO is het Nederlandse label dat aangeeft dat een product voldoet aan de
beoogde toepassing. Voor de toepassing van onze lijmproducten, wordt dit
getoetst aan de BRL 4101-7. Hierin zijn opgenomen de wettelijke bepalingen
van het Bouwbesluit (zoals duurzaamheid, luchtweerstand) en Besluit
bodemkwaliteit (voorheen Bouwstoffenbesluit, uitlogen in het milieu).
Deze toetsingresultaten worden vervolgens vastgelegd in een KOMO
productcertificaat.
Voor de inhoud van een CE-markering is de fabrikant verantwoordelijk is en er
is geen externe onafhankelijke controle dat de fabrikant levert de juiste
kwaliteit.
Door KOMO is een uitgebreide audit systeem en onafhankelijke bemonstering
en beoordeling van KOMO-gecertificeerde producten.
Er is dus wel degelijk een groot verschil tussen CE- en het KOMO-keurmerk en
is dus ook niet onderling uit te wisselen: CE heeft niets te maken met kwaliteit,
maar het is een verklaring, afgegeven door de fabrikanten zelf, terwijl KOMO
wordt toegekend door een onafhankelijke, geaccrediteerde instelling.
Daarbij zijn KOMO producten en processen voortdurend gecontroleerd door
een externe onafhankelijke certificatie-instelling.

Natuurlijk is CE ook gebaseerd op Europese normen, maar geeft ook veel
vrijheid met betrekking tot de kenmerken van het product: waarden, klassen of
tolerantiegrenzen vaak ontbreken. CE-gemarkeerde producten zijn dus
onderling onvergelijkbaar. KOMO sluit aan bij de kwaliteitseisen en regelgeving
in de Nederlandse bouw die volledig aansluiten op de Europese normen.
Op het moment dat een geharmoniseerde CPR verschijnt zullen wij natuurlijk
onmiddellijk aansluiten. Maar onze kwaliteitsnorm blijft omwille van
bovengenoemde reden KOMO.

