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Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers:
CE‐markering − Controle door de Belgische autoriteiten

Het Rekenhof onderzoekt in zijn verslag aan het federale parlement hoe de
Belgische autoriteiten de naleving controleren van de eisen inzake de CE‐markering
voor producten die in België worden ingevoerd of op de markt worden gebracht. Die
markering geeft aan dat het product voldoet aan de Europese wetgeving ter
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de consumenten, van het
leefmilieu en van de goede werking van de markt. Naast het autocontrolesysteem
van de fabrikant kan ook een onafhankelijke dienstverlener worden ingeschakeld.
Het Rekenhof stelt vast dat er ondanks die waarborgen toch producten op de markt
circuleren die niet in overeenstemming zijn met de essentiële vereisten. De
Belgische autoriteiten voeren controles uit en nemen maatregelen om de
consumenten te beschermen als ze niet‐conforme producten opsporen of nadat
andere landen van de Europese Unie een melding hebben uitgestuurd i.v.m.
gevaarlijke producten. Het Rekenhof formuleert aanbevelingen om de
controleprocessen doeltreffender en efficiënter te maken.
Volgens de Europese wetgeving moet de CE‐markering worden aangebracht op
25 productcategorieën van heel uiteenlopende aard zoals speelgoed, uitrusting voor
persoonlijke bescherming, vuurwerk, machines, meetinstrumenten of bouwproducten.
De CE‐markering geeft aan dat het product voldoet aan alle administratieve en technische
eisen die door de verschillende regelgevingen worden opgelegd. Het kan gaan om vereisten
van veiligheid, prestatie (bouwproducten) of nauwkeurigheid (meetinstrumenten). Het
betreft voornamelijk een verklarend proces ten behoeve van de toezichthoudende
autoriteiten. De producten worden geëvalueerd door de fabrikant of, wanneer de wetgeving
daarin voorziet, door een onafhankelijke, aangemelde instantie (Notified Body ‐ NOBO): een
laboratorium of controleorgaan.
De markttoezichtautoriteiten zoals de FOD Economie, Volksgezondheid, Mobiliteit en het
BIPT moeten controleren of de Europese eisen worden nageleefd voor producten die op de
Belgische markt worden gebracht. De douane is in samenwerking met de
markttoezichtautoriteiten belast met de controle op de invoer.
De aanbevelingen van het Rekenhof hebben voornamelijk betrekking op de selectie van de
te controleren producten en de economische marktdeelnemers, de samenwerking tussen de
markttoezichtautoriteiten onderling alsook met de douane, de opvolging van de controles
en de rol van de consument.
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De markttoezichtautoriteiten zouden moeten beschikken over een gezamenlijke
markttoezichtstrategie en zouden onderling en met de douane gezamenlijke controles
moeten inrichten. Bij de risicoanalyses om de controles te kunnen plannen, zou rekening
moeten worden gehouden met de resultaten van de voorgaande controles en met de
voorgeschiedenis van de economische marktdeelnemers.
Het beroep op onafhankelijke, aangemelde instanties (NOBO) om de conformiteit te
evalueren zou meer zekerheid over de conformiteit en de veiligheid moeten geven. De
markttoezichtautoriteiten zouden feedback moeten geven aan de aanmeldende autoriteiten
en de aangemelde instanties over de niet‐conforme producten die een ernstig risico vormen
voor de consument.
Ook zouden de markttoezichtautoriteiten de genomen maatregelen uitgebreider moeten
opvolgen, in het bijzonder met betrekking tot gevaarlijke producten die in België uit de
rekken worden gehaald en die worden teruggestuurd naar een Europese marktdeelnemer.
Samenwerking met de markttoezichtautoriteiten van de andere lidstaten is in dat opzicht
van primordiaal belang. Het Europese informatie‐ en communicatiesysteem voor
markttoezicht ICSMS moet ruimer worden gebruikt. De Belgische markttoezichtautoriteiten
zouden bovendien de opvolging van de meldingen in het Europese alarmsysteem RAPEX
Rapid Alert System) over gevaarlijke producten beter moeten documenteren.
Tot slot zouden de markttoezichtautoriteiten een sanctiebeleid moeten definiëren dat
rekening houdt met de ernst van de feiten, om de economische marktdeelnemers te
ontraden gevaarlijke producten op de markt te brengen.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het openbaar bestuur door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag “CE‐markering – Controle door de Belgische autoriteiten”, de samenvatting en
dit persbericht zijn enkel in elektronische versie beschikbaar op www.rekenhof.be.
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