
 
 
 
Het erkende stelsel gaat verder 
 
Rijswijk, 27 februari 2015 
 

 
In de afgelopen tijd is veel discussie gevoerd over het bestaansrecht van het –door de 
overheid- erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen. Het belangrijkste argument hierbij is dat 
CE-markering met de komst van de Verordening Bouwproducten dwingende beperkingen 
oplegt aan het gebruik van vormen van private certificatie en het gebruik van keurmerken. 
Waar de grenzen exact liggen blijkt een complexe vraag.  
Een uitwerking die zowel in lijn is met de Verordening Bouwproducten als die met de 
doelstelling van het eerder genoemde erkende stelsel liet dan ook lang op zicht wachten.  
De Rijksoverheid stelde vervolgens aan de betrokken marktpartijen een hard ultimatum voor 
het vinden van een uitwerking en de implementatie van de Verordening per 31 december 
2014. 
 
Nu het ultimatum verstreken is kunnen we constateren dat, binnen de randvoorwaarden van 
de Verordening Bouwproducten, de gangbare certificatiesystematiek zodanig aan te passen 
is (en in veel gevallen reeds aangepast is), dat het erkende stelsel haar waarde voor de 
bouwsector  behoudt en kan blijven behouden.  
Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) en ook de daarop door Certificerende Instellingen af te 
geven kwaliteitsverklaringen dien(d)en aangepast te worden.  
 
SBK heeft de afstemming met de verschillende betrokken partijen gezocht en gevonden. 
Door ingehuurde extra capaciteit voor de beoordeling van de vele in korte tijd via KOMO 
door de verschillende partijen aangeboden dossiers zijn momenteel de nodige 
certificatieregelingen onder het stelsel voor de markt behouden.  
KOMO van haar kant heeft eveneens alles in het werk gesteld om dit voor elkaar te krijgen. 
Het doorvoeren van de benodigde aanpassingen en formuleringen vergt nu eenmaal grote 
zorgvuldigheid en soms maatwerk. 
 
Niet alle certificatieregelingen konden de benodigde aanpassingen tijdig ondergaan. Deze 
zijn nu buiten het erkende stelsel geplaatst en zijn dan ook niet langer opgenomen in de 
overzichten die gepubliceerd zijn op de website van Stichting Bouwkwaliteit. 
Het is zeer wel mogelijk dat de nu uit deze overzichten verwijderde regelingen op een later 
moment weer onder het stelsel gebracht zullen worden.  
KOMO stemt dit af al naar gelang de behoeften bij haar achterban. 
 
Bij een nadere uitwerking van het voorgaande is een scheiding aangebracht tussen de 
KOMO-kwaliteitsverklaringen (a), de erkende attesten (b) en de kwaliteitsverklaringen met 
betrekking tot het Besluit bodemkwaliteit (c).  
a- De KOMO-kwaliteitsverklaringen zijn geheel privaatrechtelijk en zonder publieke 

werking. Deze zijn door KOMO buiten het erkende stelsel gehouden en zijn dan ook 
niet aan SBK en haar commissies ter beoordeling voorgelegd. 



b/c- De erkende attesten ten aanzien van het Bouwbesluit en de kwaliteitsverklaringen 
met betrekking tot het Besluit bodemkwaliteit volgen echter wel het - door de 
overheid- erkende stelsel. 

 
Tot slot is een aanzienlijk aantal bestaande certificatieregelingen ongewijzigd van kracht 
gebleven omdat de Verordening Bouwproducten daarop niet van invloed is. 
 
Het actuele overzicht van kwaliteitsverklaringen onder het erkende stelsel en 
certificatieregelingen vindt u op www.bouwkwaliteit.nl  
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