
Blik op geschiedenis, 
toekomst en 
maatschappelijk 
belang CE-markering

Jolien Huisman en Roger Zee
j.d.c.huisman@minezk.nl ; r.t.m.zee@minezk.nl

Directie Mededinging en Consumenten

Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat

mailto:j.d.c.huisman@minezk.nl
mailto:r.t.m.zee@minezk.nl


Agenda

• Maatschappelijk belang

• Achtergrond

• Aandachtspunten

• Toekomst



Maatschappelijk
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Maatschappelijk belang (RAPEX)



Maatschappelijk belang

• Uitgangspunt 

• Gevolg verkrijgen CE-markering

• Tweeledig doel: gelijk speelveld & bescherming algemene belangen

“Het dient gewaarborgd te worden dat producten die vallen onder het vrije verkeer van goederen 

binnen de Gemeenschap voldoen aan eisen die een hoog beschermingsniveau bieden voor algemene 

belangen, zoals gezondheid en veiligheid in het algemeen, gezondheid en veiligheid op het werk, 

consumentenbescherming, milieubescherming en beveiliging […]”

(Europese Verordening (EG) Nr. 765/2008 (PbEU 2008, L 218/30))



Achtergrond

1959: EEG-regels voor arbeid, vestiging van personen, vrij handelsverkeer en 

productveiligheid

1985: De Nieuwe Aanpak wordt geïntroduceerd

1992: Besluit inzake gebruik CE-markering

2008: Het Nieuwe Wetgevingskader voor het verhandelen van producten



Achtergrond -
Reikwijdte
Overzicht productgroepen

En binnenkort: 
kunstmatige 
intelligentie



Achtergrond – inrichting CE 
systeem 



Achtergrond - normen

Essentiële eisen in richtlijnen en verordeningen vertaalt naar normen



Aandachtspunten

1. Praktijkervaring: non-conformiteit producten met CE-markering

2. Beperkte kennis van complexe regelgeving – opportunistisch gedrag;

3. Vrije keuze voor aangemelde ‘notified bodies’ – kwaliteitsverschillen;

4. Product buiten de EER geproduceerd? → verschuiving in verantwoordelijkheden



Toekomst – relevante ontwikkelingen

• General Product Safety Regulation (‘GPSR’)

• Strekking

• Reikwijdte

• GPSD → GPSR

• Consultatie evaluatie Nieuwe wetgevingskader

• Hoe effectief is de CE`-markering met de huidige digitale en groene transities?



“Praktijkproblemen”

• Vragen aan RVO

• Variatie: van algemeen tot zeer specifiek

• Vaak voorkomende vragen:

1. Een fabrikant uit China stuurt mij een testcertificaat van zijn product. Hoe controleer ik deze op 
betrouwbaarheid?

2. Ik verricht lichte aanpassingen aan een aangekocht product. Vervalt daarmee de oorspronkelijke CE-
markering?

3. Er circuleren niet-conforme producten op de EU-markt. Bij wie kan ik dit melden en wat zijn mogelijke 
sanctiemaatregelen?
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