
1 



CE  markering  
verplicht vanaf 1 juli 2014  

Ing. Raoul Heremans – ewe 
Vinçotte 



3 

 

 Inleiding 
  Het doel van deze sessie 
  Verleden, heden en toekomst 
  De richtlijn versus de verordening 

 
 Wat moet CE gemarkeerd worden 

  Het toepassingsgebied 
  Praktijkvoorbeelden 
 

 Wie mag CE markeren 
 

 Hoe CE markeren 
  CE markering vereist 3 grote stappen 
  De CE markering zelf en de bijhorende prestatieverklaring DOP 
 

  Prognose 
  Bottle necks 
  De klok tikt  
  Sancties 
 

  Info 
 

 
 
 
 



Het doel van deze sessie  
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Geen uiteenzetting van techniek, wel systeeminfo 
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  De zuiver technische aspecten worden niet behandeld. 
 
 

 Maar wel : 
 Wat betekent dit voor mijn onderneming ? 
 Wat betekent het voor mijn productengamma ? 
 Hoe stel ik me in orde met de nieuwe wetgeving ? 
 … 
 En last but not least : hoe ga je er mee om ? 

 
 

 
 
 
 



Verleden, heden en toekomst  
Over de richtlijn, de verordening en de normen 
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Verleden en heden 
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 De invoering van richtlijn 89/106/EEG werd in het 
publicatieblad nr L040 dd. 11/02/1989 van de EC 
aangekondigd. 

 Dit is de CPD (construction products directive). 
De BPR (bouwproducten richtlijn). 
 

- Richtlijn 89/106/EEG van de raad van 21/12/1988 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor 
de bouw bestemde producten. 
 

• Hierdoor werd de CE markering voor bouwproducten in het 
leven geroepen. 



Verleden en heden - vervolg 
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 Geen geharmoniseerde norm voor metalen constructies !? 
- De bouwproductenrichtlijn en verordening kent slechts een 

uitvoering wanneer er voor de toepassing een geharmoniseerde 
norm bestaat. 

 

 En er bestond op dat ogenblik (1989) geen geharmoniseerde 
norm voor metalen constructies. 

 

 Resultaat 
- GEEN “CE” voor metalen constructies 
- GEEN toepassing van de richtlijn voor metalen 

constructies. 
 

 



Verleden en heden - vervolg 
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 De implementatie van de geharmoniseerde norm  

EN 1090-1 
- Juli 2009 

 
• Uitvoering van de staal- en aluminiumconstructies – Deel 1 

Eisen voor conformiteitsbeoordeling van dragende delen 
 
 In bijlage ZA wordt verwezen naar de CE markering. 

 



Verleden en heden - vervolg 
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De norm NBN EN 1090-1:2009 “Uitvoering van staalconstructies en aluminiumconstructies – Deel 1 :  
Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen”  
vervangt vanaf januari 2010 de volgende normen : 
 

NBN ENV 1090-1:1996 Execution of steel structures - General rules and rules for buildings 

NBN ENV 1090-2:1998 Execution of steel structures - Supplementary rules for cold formed thin  
            gauge components and sheeting 

NBN ENV 1090-3:1997 Execution of steel structures - Supplementary rules for high yield strength  
                                      steels 

NBN ENV 1090-4:1997 Execution of steel structures - Supplementary rules for hollow section  
                                      structures 

NBN ENV 1090-5:1998 Execution of steel structures - Supplementary rules for bridges 

NBN ENV 1090-6:2000 Execution of steel structures - Supplementary rules for stainless steel 



Verleden en heden - vervolg 
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 Eerste coëxistentieperiode voor EN 1090-1 
- tot 1/7/2012 

• Datum dat CE markering voor de betreffende stalen en 
aluminium structurele componenten en pakketten (kits) 
verplicht “zou” worden. 

 Verlenging van de coëxistentieperiode met 2 jaar 
- tot 1/7/2014 

• Vanaf die datum is CE markering voor de 
betreffende stalen en aluminium structurele componenten 
en pakketten (kits) VERPLICHT. 



Verleden en heden - vervolg 
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 De normen 
  

EN 1090-2 (staal) en  
EN 1090-3 (aluminium) 
  
zijn de technische uitvoeringsnormen. 
 

- Dit zijn “geen” geharmoniseerde normen. 
• Maar het is ook niet nodig dat ze het zouden zijn. 

 Ze hebben immers geen verwijzing naar CE markering. 



Via het heden naar de toekomst 
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 Richtlijn 89/106/EEG werd nietig verklaard door 
 
- Verordening (EU) 305/2011 

• 9 maart 2011 
 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 de Richtlijn 
89/106/EEG van de Raad. 

 Dit is de CPR (construction products regulation). 
De BPV (bouwproducten verordening) 



Richtlijn versus Verordening 
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 Verschil tussen een richtlijn en een verordening ? 
 

 Een richtlijn moet eerst omgezet worden in nationale 
wetgeving om toegepast te kunnen worden. 

 

 Een verordening is direct van toepassing zonder de 
stap van omzetting tot nationale wetgeving. 
 

Waarschijnlijk zullen alle bestaande richtlijnen stelselmatig omgezet 
worden in verordeningen. 

 



Richtlijn versus Verordening - vervolg 
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 De richtlijn 89/106/EEG was geldig  …  tot  

 30/6/2013. 
• CE + conformiteitsverklaring 

 

 De verordening 305/2011 
- is wettelijk verplicht sinds 1/7/2013. 

• CE + prestatieverklaring 
 

 Maar voor metalen componenten geen enkele CE 
verplichting tot 1/7/2014 
wegens de (verlengde) coëxistentieperiode. 

 
 



Richtlijn versus Verordening - vervolg 
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 Is er een groot verschil tussen richtlijn en verordening ? 
- Geen verschil op de toepassingen van de normen 

 EN 1090-1 
 EN 1090-2 
 EN 1090-3. 

 
 Momenteel is er geen overeenstemming tussen een enkel 

begrip van de EN 1090 serie en de CPR 
• DoC en DoP. 

• De normen spreken over “conformiteitsverklaring”,  
de CPR daarentegen over “prestatieverklaring” 



WAT   moet CE gemarkeerd worden ?  
Markeer ik al mijn producten en constructies met CE ? 
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Het toepassingsgebied is bepalend 
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 Het toepassingsgebied wordt bepaald door : 
 
 

• de verordening 305/2011, 
• EN 1090-1, 

 
• en naargelang de toepassing 

 EN 1090-2, of 
 EN 1090-3. 



Het toepassingsgebied is bepalend - vervolg 
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 De algemene voorwaarden zijn : 
 

- Het betreft stalen of aluminium structuren of componenten die 
als bouwproducten en kits op de markt geplaatst worden, 
geconstrueerd volgens EN1090-2 voor staal en EN1090-3 voor 
aluminium.   

- Aan de materialen moet minimaal één van volgende bewerkingen 
gebeuren, 

  -          lassen, 
  -          mechanische bewerking, 
  -          oppervlaktebehandeling. 

 
- Het betreft niet de bouwproducten waarvoor CE markering door een 

andere norm is geregeld. 
 
 



Toepassingsgebied van de Verordening 305/2011 
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Artikel 1  
 Onderwerp 

Deze verordening bepaalt de voorwaarden voor het  
in de handel brengen of aanbieden van bouwproducten  
door geharmoniseerde voorschriften vast te stellen voor de wijze 
waarop de prestaties van bouwproducten met betrekking tot hun 
essentiële kenmerken worden uitgedrukt, en voor het gebruik 
van de CE- markering op die producten. 



Toepassingsgebied van de Verordening 305/2011- 
vervolg 

Artikel 2  
 Definities  
 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:  
 „bouwproduct”:  

elk product of kit dat wordt vervaardigd en in de handel wordt gebracht 
om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen ervan, en 
waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de prestaties van het 
bouwwerk met betrekking tot de fundamentele eisen voor bouwwerken;  

 „kit”:  
een bouwproduct dat door één fabrikant in de handel wordt gebracht met 
ten minste twee afzonderlijke componenten die gecombineerd moeten 
worden om in het bouwwerk te worden verwerkt;  

 „bouwwerken”:  
bouwkundige en civieltechnische werken; 
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Toepassingsgebied van EN 1090-1 
 Deze Europese norm schrijft de eisen voor voor de vaststelling van de conformiteit van 

prestatiekenmerken voor  
constructieve stalen en aluminium onderdelen,  
alsook voor bouwpakketten  
op de markt gebracht als constructieve producten. 
  

 De vaststelling van de conformiteit omvat de fabricagekenmerken en, voor zover van 
toepassing, de constructieve ontwerp- en berekeningskenmerken. 

 Deze Europese norm omvat ook de vaststelling van de conformiteit van stalen onderdelen 
gebruikt in staalbetonconstructies en betonconstructies. 

 De onderdelen kunnen direct zijn gebruikt in een bouwwerk of als constructieve onderdelen in 
de vorm van een bouwpakket. 
 

 De Europese norm geldt voor constructieve onderdelen in serie en eenmalig 
gefabriceerde onderdelen inclusief bouwpakketten. 
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Toepassingsgebied van EN 1090-1 vervolg 

 De onderdelen kunnen zijn gemaakt van warmgewalste of koudgevormde materialen of 
materialen geproduceerd met andere technologieën. Ze kunnen zijn geproduceerd van 
profielen met verschillende vorm, vlakke producten (platen, dunne plaat, strip), massieve 
staven, gietvormen, smeedstukken gemaakt van staal en aluminium, onbeschermd of 
beschermd tegen corrosie door deklagen of enige andere oppervlaktebehandeling, 
bijvoorbeeld anodiseren van aluminium. 

 Deze Europese norm omvat constructieve koudgevormde onderdelen en beplating zoals 
gedefinieerd in EN 1993-1-3 en EN 1993-1-4.  

 Deze Europese norm omvat niet de vaststelling van de conformiteit van onderdelen voor 
hangende plafonds, rails of dwarsliggers voor toepassing in spoorwegsystemen.  

 OPMERKING 
Voor bepaalde stalen en aluminium onderdelen zijn bijzondere prestatievoorschriften en 
andere eisen ontwikkeld. De bijzondere voorschriften kunnen zijn uitgegeven als een EN of 
als bepalingen binnen een EN. Een voorbeeld is gegeven in EN 13084-7 voor stalen 
schoorstenen met een enkelvoudige wand en stalen voeringen. Dergelijke bijzondere 
voorschriften prevaleren in het geval ze niet overeenkomen met de eisen van deze Europese 
norm. 
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Toepassingsgebied van EN 1090-2 
 Deze Europese norm schrijft de eisen voor de uitvoering van constructief staalwerk voor, 

zoals constructies of gefabriceerde onderdelen gemaakt van: 
  - warmgewalste producten van constructiestaal tot en met staalsoort S690; 
  - koudgevormde onderdelen en beplating tot en met staalsoort S700; 
  - warmvervaardigde en koudgevormde producten van austenitisch, austenitisch  

             ferritisch en ferritisch roestvast staal; 
  - warmvervaardigde en koudgevormde constructieve buisprofielen, met inbegrip van  

   de standaardreeks en speciaal gemaakte gewalste producten en door middel van  
    lassen gefabriceerde buizen.  

 Deze Europese norm mag ook worden toegepast voor constructiestaalsoorten tot en met 
S960, mits de voorwaarden voor de uitvoering zijn getoetst aan de betrouwbaarheidscriteria 
en alle noodzakelijke aanvullende eisen zijn gespecificeerd. 
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Toepassingsgebied van EN 1090-2 - vervolg 

 Deze Europese norm schrijft de eisen voor onafhankelijk van het type en de vorm van de 
staalconstructie (bijvoorbeeld gebouwen, bruggen, plaatliggers of vakwerken) met inbegrip 
van constructies onderhevig aan vermoeiing of aardbevingsbelasting.  

 De eisen zijn uitgedrukt in termen van uitvoeringsklassen. 
 Deze Europese norm geldt voor constructies ontworpen en berekend volgens het van 

toepassing zijnde deel van EN 1993. 
 Deze Europese norm geldt voor constructieve onderdelen en beplating zoals gedefinieerd in  

EN 1993-1-3. 
 Deze Europese norm geldt voor stalen onderdelen in staal-betonconstructies en 

betonconstructies ontworpen en berekend volgens het van toepassing zijnde deel van  
EN 1994. 

 Deze Europese norm mag worden gebruikt voor constructies ontworpen en berekend volgens 
andere ontwerp- en berekeningsregels, mits de voorwaarden voor de uitvoering hieraan 
voldoen en eventuele noodzakelijke aanvullende eisen zijn gespecificeerd. 

 Deze Europese norm dekt niet de eisen voor waterdichtheid en luchtdoorlatendheid van 
beplating. 
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Toepassingsgebied van EN 1090-3 (Nederlandse tekst 
is ’nog’ niet beschikbaar) 

 This European Standard specifies requirements for the execution of aluminium structural 
components and structures made from: 
a) rolled sheet, strip and plate; 
b) extrusions; 
c) cold drawn rod, bar and tube; 
d) forgings; 
e) castings. 

 NOTE 1 The execution of structural components is referred to as manufacturing, in accordance with  
EN 1090-1. 
This European Standard specifies requirements independent of the type and shape of the aluminium 
structure, and this European Standard is applicable to structures under predominantly static loads as well 
as structures subject to fatigue. It specifies requirements related to the execution classes that are linked 
with consequence classes. 

 NOTE 2 Consequence classes are defined in EN 1990. 
 NOTE 3 Recommendations for selection of execution class in relation to consequence class are given in EN 

1999-1-1. 
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Toepassingsgebied van EN 1090-3 – vervolg 

 This European Standard covers components made of constituent products with thickness 
not less than 0,6 mm for welded components not less than 1,5 mm. 

 This European Standard applies to structures designed according to the relevant parts of  
EN 1999. If this European Standard is used for structures designed according to other 
design rules or used for other alloys and tempers not covered by EN 1999, a judgement of the 
reliability elements in these design rules should be made. 

 This European Standard specifies requirements for surface preparation prior to application 
of a protective treatment, and gives guidelines for application for such treatment in an 
informative annex. 

 This European Standard gives options for specifying requirements to match project specific 
requirements. 

 This European Standard is also applicable to temporary aluminium. 
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Praktijkvoorbeelden 
 
Onder voorbehoud van de beslissingen/aanbevelingen van de Commissie die 
nog kunnen volgen, komen volgende onderdelen (components & kits) en  
onderdelen van volgende constructies in aanmerking: 
 
   Beplatingen 
   Geprofileerde platen 
   Binnendozen 
   Hoedprofielen 
   Langsverstijvers 
   Kolommen 
   Gordingen 
   Profielen  
   Draagconstructies 
   Ondersteuningen 
   Trappen en leuningen 
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   Schuren 
   Fabrieks- en opslaghallen 
   Serres 
   Gebinten in woningen 
   Appartementen 
   Wolkenkrabbers 
   Torens (klokken, sirenes…) 
   Fundatietorens voor  
     onshore windmolens 
   Masten (gsm, radio, …) 
   Stations 
   Dakconstructies 

 

   Stadia 
   Bruggen 
   Spoorwegbruggen 
   Overspanningen 
   Kraanbanen 
   Schoorstenen 
   Sluisdeuren 
   Gevelbeplating 
   Kraanbanen in kerncentrales  
(indien geen andere strengere voorschriften) 
   … 



Voorbeelden van constructies en basisproducten 
afgedekt door andere normen, komen dus NIET in aanmerking voor FPC 

volgens EN 1090-1 : 
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 Lichtmasten    EN40 
 Opleggingen   EN1337 
 Verticale verkeerstekens  EN12899 
 Voorspanstaalkits   ETAG013 
 Bouwstaal    EN10025 
 Betonstaal    EN10080 
 Voorspanstaal   EN10138 
 … 

 
 Dit wil echter niet zeggen dat ze niet voor CE in aanmerking 

komen ! 



Komen eveneens niet in aanmerking … 
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 Hangende plafonds     (bv EN 14716) 
 Rails      (bv EN 13146) 
 Dwarsliggers in spoorwegsystemen   (bv EN 13481-4) 
 Stalen schoorstenen met een enkelvoudige wand EN 13084-7  
 Stalen voeringen     EN 13084-7  
 … 

 
En ook volgende oppervlaktebewerkingen komen niet in aanmerking : 

 
 waterdichtheid en luchtdoorlatendheid van beplating. 



Wat ook niet in aanmerking komt (*) 
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 De “kunstwerken” in hun geheel 
 Bijvoorbeeld een stalen spoorwegbrug wordt NIET CE 

gemarkeerd. 
 Daarentegen, kleine voetgangersbruggen die in een werkhuis 

gemaakt worden, moeten wel CE gemarkeerd worden. 
 

 De woorden “voor het verhandelen van bouwproducten”,   
“het in de handel brengen” en “handelsverkeer”  
van de verordening zijn uiterst belangrijk voor de bepaling van  
al dan niet CE markering. 
 

 (*) Info bevestigd tijdens de OCW informatiesessie d.d. 14 juni 2012    
(met CE commissieleden in het pannel). 

  



Specifieke toepassingen, die vragen (kunnen) oproepen 

32 

… onderdelen voor : 
 Torens voor windmolens, offshore 

   BCSA (UK) zegt “niet” voor offshore, De Duitse beheerders echter … “wel” 
 Pilonen hoogspanningsleidingen – combinatie met het A.R.E.I. Art 155 
 Elektriciteitspalen en gevelbevestigingen – combinatie met het A.R.E.I. Art 155 
 Dragende constructies van roller coasters – combinatie wetgeving pretparken en speeltuigen 
 Andere dragende constructies in pretparken 
 Podia voor evenementen - Rock Werchter, Pukkelpop, … 
 Draagconstructies voor tenten – circus, bierfeesten, huwelijken, … 
 Schoringen 
 Silo’s 
 Opblaasbare constructies met lichte metalen structuur- denk aan “ballonnen” over tennisvelden en zwembaden 
 Draagconstructies voor kranen en rolbruggen 
 Draagconstructies voor bagger-, transport- … lijnen van steenkool en bruinkool etagebouw 
 … 
      
Dit lijstje krimpt iedere dag langs één zijde terwijl het langs de andere zijde aangroeit. 



Specifieke toepassingen, die vragen kunnen oproepen - vervolg 
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JA voor de onderdelen, wanneer geen andere geharmoniseerde standaarden van toepassing zijn. 
 
 
NEEN op de finale constructie. 

De mening van de EC  
voor CE markering van  

civiele constructies : 



Mandaat M 120 

MANDATE TO CEN/CENELEC CONCERNING THE 
EXECUTION OF STANDARDISATION WORK FOR 

HARMONIZED STANDARDS ON  
STRUCTURAL METALLIC PRODUCTS  

and ancillaries 
 

Het huidige mandaat 120 is gebaseerd op de CPD 
en dus verouderd. 

 



 01/33 : TRAFFICKED AREAS 
 02/33 : FOUNDATIONS AND RETAINING WALLS 
 03/33 : PILE FOUNDATIONS 
 04/33 : EXTERNAL WALLS (INCLUDING CLADDING), INTERNAL WALLS AND PARTITIONS 
 05/33 : FLOORS , GALLERIES, CEILINGS 
 06/33 : PREFABRICATED SYSTEMS FOR FLOORS AND GALLERIES, STAIRS, RAMPS, RAISED ACCESS  

            FLOORS, BALUSTRADES AND HAND RAILS, INCLUDING EXTERNAL WORKS 
 07/33 : ROOFS 
 08/33 : FRAME ( INCLUDING CHIMNEYS AND SHAFTS) 
 13/33 : FLOORS AND STAIR FINISHES 
 24/33 : SUPPLY OF ELECTRICITY 
 25/33 : LIGHTING 
 26/33 : COMMUNICATION 
 27/33 : TRANSPORT-LIFTS, HOISTS, ESCALATORS, CONVEYORS 
 30/33 : CIRCULATION FIXTURES 
 33/33 : STORAGE FIXTURES 

Wat omvat het huidige mandaat? 



Het nieuwe mandaat  -  M 120 

 Het mandaat 120 wordt herzien ! 
En zal het toepassingsgebied verduidelijken. 
 
“EN 1090-1 shall fulfil the requirements in Mandate M 120 
for harmonized standards covering metallic components.”  

 



Huidige vuistregel(*)         

EN 1090-1 CE of geen EN 1090-1 CE ? 
Wanneer je op alle navolgende vragen met een “JA" antwoordt, dan is CE markering volgens  
EN 1090-1 “waarschijnlijk” een verplichting.  
 
  1.    Is het een metalen component?  
  2.    Wordt de metalen component vervaardigd in een werkplaats?  
  3.    Wordt de metalen component op de Europese markt gezet (= verkocht of zelfs gratis)?  
  4.    Is het een metalen component bestemd voor een gebouw of civiele constructie?  
  5.    Moet de metalen component lasten/krachten opnemen?  
  6.    Betreft het een "vaste" constructie waarin de component terecht komt?  
  7.    Kan de metalen component met Eurocodes berekend worden (zelfs wanneer hij met andere   
         Codes of standaarden ook kan berekend worden).  
  8.    Is de metalen component "niet" expliciet genoemd als onderdeel van een DoC of DoP van een  
         andere richtlijn of verordening (bijv. machinerichtlijn, PED, low voltage, ....)  
  9.    Is de metalen component "niet" expliciet onderworpen aan een andere richtlijn of verordening?  
10.    Is de metalen component "niet" expliciet uitgesloten in het toepassingsgebied van de EN 1090  
         serie. 

 
(*) zonder enige garantie, daarom is het een vuistregel 
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WIE   mag CE markeren ?  
Wie heeft het recht ? 
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Alleen fabrikanten (*) 
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 Aannemers ? 
     Neen. 

- Met uitzondering voor producten die ze vervaardigen om op 
de markt te brengen. 

- Dan worden ze “fabrikant”. 
 

 Architecten of ingenieursbureaus ?  
     Neen. 

- Maar ze moeten kennis van zaken hebben om de bestekken 
op te stellen. 
 

(*) in het bezit van een EN 1090-1, systeem 2+ FPC certificaat - zie later 



HOE   “CE” markeren ?  
 
Hoe gaat dit in zijn werk ? 
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CE – markering vereist 3 grote stappen 

41 

 Stap 1 : niet “a priori” van toepassing 
De uitvoering van type testing en/of type calculation 

- ITT  initiële type testing (initial type testing) 
- ITC  initiële type berekenning (initial type calculation) 
 

 Stap 2 :  
Het verwerven van een EN 1090-1  
Factory Production Control (FPC) certificaat 
 

 Stap 3 : 
 Het opstellen van de DoP (prestatieverklaring)  

en aanbrengen van CE 



Stap 1 :  ITT en/of ITC 
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 Ofwel  ITT 
- Aantonen van conformiteit door Initial Type Testing  

• D.w.z. door constructief beproeven 
• Door (erkende) laboratoria 

 

 Ofwel  ITC 
- Aantonen van conformiteit door Initial Type Calculation 

• D.w.z. door constructief berekenen 
• Door eigen of externe ingenieursbureaus 

 

 Of een combinatie van ITT en ITC 
 

 



Stap 1.a :  ITT 
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 Constructief beproeven moet gebaseerd zijn op Europese normen en    
      moet vergezeld zijn van constructieve berekeningen. 

 OPMERKING 1 Er is momenteel geen algemene Europese norm  
      beschikbaar voor constructief beproeven ! 

 OPMERKING 2 Voor onderdelen waarvoor een verklaring van  
      conformiteit is gemaakt volgens methode 3b, zie bijlage A van EN1090-1,     
      kan nationale regelgeving voor constructief beproeven van toepassing zijn. 

 OPMERKING 3 Beproevingsmethoden voor koudgevormde profielen en  
      beplating zijn gegeven in bijlage A van EN 1993-1-3:2006 en EN 1999-1-4. 

 OPMERKING 4 Bepalingen voor de beoordeling van de resultaten van  
      constructief beproeven zijn gegeven in bijlage D van EN 1990:2002. 



Stap 1.b :  ITC 
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 De constructieve berekeningen moeten gemaakt zijn in  
        overeenstemming met de van toepassing zijnde EN Eurocodes. 

 In het algemeen vereist dit het toepassen van: 

a) EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp 

b) EN 1991 Eurocode 1:  
            Belastingen op constructies (alle van toepassing zijnde delen) 

c) EN 1993 Eurocode 3:  
           Ontwerp en berekening van staalconstructies  
           (alle van toepassing zijnde delen) 



Stap 1.b :  ITC - vervolg 
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d) EN 1994 Eurocode 4:  
          Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies  
          (alle van toepassing zijnde delen voor de stalen delen in   
          samengestelde constructies) 

e) EN 1998 Eurocode 8:  
          Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies    
          (alle van toepassing zijnde delen) 

f) EN 1999 Eurocode 9:  
         Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies  
         (alle van toepassing zijnde delen) 

 Om de constructieve kenmerken van een onderdeel te bepalen,    
      moeten de bepalingen als gegeven in de nationale bijlage bij de EN  
      Eurocode voor het land waar het onderdeel moet worden gebruikt,       
      zijn toegepast. 



Stap 1 : ITT en/of ITC - vervolg 
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 Iedere ITT of ITC voor elk product en 
constructie moet NIET door een NoBo (*) 
goedgekeurd worden. 
 

 Het assessment van het  
“ITT en/of  ITC systeem”  
gebeurt tijdens de “aanvangskeuring” en 
“continu toezicht” door de NoBo. 

 
(*) NoBo = notified body, aangemelde instantie met EN 1090 in het toepassingsgebied van de notificatie 

 



Stap 2 : “FPC 2+” certificatie 
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 “Factory Production Control” certificatie  
moet verworven worden volgens  
Systeem “2+” van de verordening 305/2011 

- Geen geldig certificaat, 
• geen CE markering, 
• geen prestatieverklaring. 

 
 Het “2+ certificaat” heeft een  

beperkt, nauwlettend te respecteren 
toepassingsgebied. 
 



“FPC 2+” certificatie - vervolg 
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 Aanvangskeuring door een NoBo .  
 Assessment van het MS 
 Conformiteitsrapport 

 
 Periodiek Continu toezicht door een NoBo. 

 Periode afhankelijk van de EXC 
 EXC1 en EXC2 :  1, 2, 3, 3 … jaar 
 EXC3 en EXC4 :  1, 1(*), 2, 3, 3 … jaar 

 
(*)  In de nieuwe EN 1090-1 versie zal dit “tussenliggende”   
    jaar waarschijnlijk verdwijnen.  

 
 



Elementen van het “FPC 2+” certificaat 
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  Parameters :  

  EXC (Execution classes) – zie hierna 

  Basismetalen 

  Lasprocessen (ISO 3834) 

  Naam van de lascoördinator (ISO 14731) 

  EN 1090-2 en/of EN 1090-3 

  de declaratiemethode(s) (4 +1 methodes) – zie later 
 

  Maar ook parameters zoals (**)  

•  naam en locatie van het bedrijf 
 (**) niet limitatief 

 



Types “FPC 2+” certificaten 
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(*)  nvt voor EXC1 

Activiteit Type FPC certificaat 

A B C D 

vervaardiging Ja Ja Ja Ja 

ontwerp Neen Ja Neen Ja 

lassen Neen Neen Ja Ja 

VLC Neen Neen Ja (*) Ja (*) 



Een formule om te onthouden 
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(ITT en/of ITC) + FPC  =  CE + DoP 



EXECUTION CLASS 
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 Wat is een Execution class (uitvoeringsklasse) EXC1, -2, -3 en -4 
• legt de link met de toe te passen eisen (via ISO 3834). 

1 betekent minimale eisen, stijgend tot  4, extreem hoge eisen. 
 

 Wie bepaalt de EXC 
 Ofwel de klant 

- Via de eisen in het bestek 
- Wanneer niets is opgegeven, normaliter EXC2 

 Het blijft echter de plicht van de fabrikant zich te vergewissen of EXC2 wel voldoet, en … de 
eigenschappen moeten aldus in zijn DOP vermeld worden. 

 Ofwel de fabrikant 
- Via zijn prestatieverklaring (DOP) 

 
 Hoe wordt de EXC bepaald 

• CC gevolgklassen met stijgend risico van 1 tot 3 (consequence class), 
• SC de gebruikscategorie 1 ≈  statisch of 2 ≈  dynamisch (service category), 
• PC de productiecategorie 1 ≈ niet-gelast en staal < S355 

                                             2 ≈ gelast en staal ≥ S355. 
 



 Vb 1 : Een standaard gelast BFS profiel als muurdrager van een schuur 
 
 
 

 Vb 2 : Elementen voor een brug met grote overspanning 
    Lange Wapperbrug  

           
 
 

 Vb 3 : 200 identieke, gelaste vakwerken met een speciale vorm voor de  
           renovatie van het Atomium (denkbeeldig voorbeeld)  

53 

Voorbeelden van EXC 



Een standaard gelast BFS profiel als muurdrager van een 
schuur 

54 

ga naar tabel 

ga naar tabel 

ga naar tabel 

ga naar tabel 

Gevolgklasse 

Gebruikscategorie 

Productiecategorie 
gelast materiaal met S < 355 N/mm²  

PC1  
 
Uitvoeringsklasse EXC 

EXC1 

CC1 : laag 

SC1 : statisch 

volgende 



Elementen voor een brug met grote overspanning  
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ga naar tabel 

ga naar tabel 

ga naar tabel 

ga naar tabel 

Gevolgklasse 

Gebruikscategorie 

Productiecategorie 
gelast materiaal met S ≥ 355 N/mm²  

PC2  
 
Uitvoeringsklasse 

EXC4 

CC3 : hoog 

SC2 : dynamisch 

volgende 



200 identieke, gelaste vakwerken met een speciale vorm voor 
de renovatie van het Atomium (denkbeeldig voorbeeld) 
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ga naar tabel 

ga naar tabel 

ga naar tabel 

ga naar tabel 

Gevolgklasse 

Gebruikscategorie 

Productiecategorie 
gelast materiaal met S ≥ 355 N/mm²  

PC2  
 
Uitvoeringsklasse 

EXC 4 …. MAAR  

CC3 : hoog 

SC2 : dynamisch 

volgende 



200 identieke, gelaste vakwerken met een speciale vorm voor 
de renovatie van het Atomium (denkbeeldig voorbeeld) - vervolg 
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het bouwproduct op een traditionele manier of met het oog 
op monumentenzorg in een niet-industrieel proces is 
vervaardigd voor de deugdelijke renovatie van bouwwerken 
die, overeenkomstig de toepasselijke nationale regels, als 
onderdeel van een geklasseerd gebied of vanwege hun 
bijzondere architecturale of historische waarde, officieel 
beschermd zijn.  

       CPR  305/2011 – art 5 (c) : geen prestatieverklaring wanneer  

volgende 

De CPR is echter geschreven voor ALLE bouwproducten.   
Deze uitzonderingsregel is eerder van toepassing voor andere producten zoals bijv. hout. 
Vermoedelijk zullen weinig lastenboeken voor renovaties van metalen structuren deze regel toestaan. 



 Bepaling van de CC  (consequence classes)  
 

– Waar te vinden ? 
• EN 1990 tabel B1 
• EN 1991-1-7 § 3.4 en tabel A1 (met voorbeelden) 
• Nationale bijlage EN 1990-ANB bijlage A1. 
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Terug naar voorbeeld 



 Bepaling van de SC (service category)  
– Waar te vinden ?  EN 1090-2 
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Terug naar voorbeeld 



 Bepaling van de PC (production category)  
– Waar te vinden ?  EN 1090-2 
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Terug naar voorbeeld 



 Bepaling van de EXC (execution class)  
 Niet normatief maar slechts informatief !! 

− Waar te vinden ?  EN 1090-2 
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Terug naar voorbeeld 



62 

Stap 3 : De CE markering zelf 
en de bijbehorende DoP 

 De verklaring van eigenschappen van constructieve 
onderdelen, in relatie tot CE markering, is 
afhankelijk van de methode van verklaren, 

 1, 2, 3a of 3b 
 

 
 Geen CE zonder DoP 

Geen DoP zonder CE 
 



4 (+ 1)  DOP / declaratiemogelijkheden 
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  Methode 2 uitgesplitst in 2 modellen : 
  2a - je weet  
    waar de constructie terechtkomt, 
  2b - je weet niet  
    waar ze terechtkomt. 

PPCS (purchaser provided 
component specification) 

-De specificatie is opgesteld door 
de klant. 

 

MPCS (manufacturer provided 
component specification) 

-De specificatie is opgesteld door 
de fabrikant. 



Elementen van de DoP 
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 De DoP vermeldt  
- de geometrische gegevens (toleranties) 
- lasbaarheid (eventueel NPD) 
- gevoeligheid voor brosse breuk 
- reactie op brand (Klasse A1 of de relevante klasse van de organische bestanddelen 

van de coating) 
- het vrijkomen van cadmium en zijn componenten (NPD) 
- de emissie van radioactiviteit (NDP) 
- de duurzaamheid 
- de EXC 
- referentie naar de componentenspecificatie. 

 
 Er moet minimaal één eigenschap verklaard worden. 

 
 NPD = no performance declared (geen prestatie verklaard) 
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Voorbeeld van een markering 
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 Alleen DIE producten waarvoor een wettelijke CE 
markering geëist wordt. (*) 
 

 Alleen DIE producten die aan alle technische eisen 
voldoen (EN 1090-2 of EN 1090-3). 
 
 

 (*) Info bevestigd tijdens de OCW informatiesessie d.d. 14 juni 2012    
    (met CE commissieleden in het pannel). 
 

 

 

Ik bezit een FCP 2+ certificaat, 
mag ik nu al mijn producten CE markeren ? 



Bij welke contracten “voor” 1/7/2014 moet ik  
CE markeren ? 
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 De datum van de “fysische overdracht” van 
de producten is bepalend. (*) 
 

 Denk aan uw stockproducten ! 
Inmiddels is er en strekking die zegt dat stockproducten zonder CE na datum 
mogen verkocht worden, maar … 
er moet bewijs aanwezig zijn dat ze niet na algemene bekendwording van de 
vereisten en mogelijkheid tot FPC certificatie gefabriceerd werden. 

 
 (*) Consensus bereikt tijdens de OCW informatiesessie d.d. 14 juni 2012    

     (met CE commissieleden in het pannel). 
 

 

 



Prognose  
Hoe ziet de nabije toekomst eruit ? 

68 



Bottle necks 

 Beschikbaarheid van FPC adviseurs 
– slechts een (kundig) handjevol 

 Beschikbaarheid van (verantwoordelijke) 
lascoördinatoren met de juiste kwalificaties 
– één enkel woord : dramatisch 

 Beschikbaarheid van aangemelde instanties (NoBo’s) 
– 2 Belgische, met een beperkt aantal assessoren 
– Buitenlandse NoBo’s ?  Deze zullen eerst de eigen markt 

bedruipen. 
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De klok tikt  …  onbarmhartig verder  

 Veel van de vandaag verwekte FPC systeemkinderen 
worden al te laat geboren 
– er resteren nog enkele maanden ! 

 De vroeger gestelde prognoses voor de invoering van 
een FPC systeem 
– van 6 maanden tot 2 jaar … lijken waarheid te zijn. 

 De certificatietijd moet nog bijgeteld worden 
– van enkele weken tot meerdere maanden afhankelijk van de 

tijdens het certificatieassessment al dan niet gevonden en te 
corrigeren afwijkingen. 

70 



Sancties vanaf 1/7/14 
 Marktbewaking door het Ministerie FOD ECONOMIE 

– niet willekeurig maar gericht 
– onderzoek naar aanleiding van klachten door  

• gebruikers 
• concurrenten. 

 

 Economische inbreuk 
– Niet CE gemarkeerde producten mogen niet op de markt gebracht worden. 
– Zonder gecertificeerd FPC systeem is het verboden een CE merk aan te brengen en/of een 

prestatieverklaring op te stellen. 

 
 Sancties 

– verwijdering van component uit de markt (wat wanneer al ingebouwd ?) 
– boete … 
– … tot misschien sluiting van de onderneming? 
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Info  
Waar vind je wat ? 

72 



De beschikbare bronnen 
 Officiële antwoorden via de kanalen van  

 
– de Europese Commissie – toegankelijk voor het brede publiek 

• construction products 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-
products/index_en.htm  

• FAQ’s 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm  

– Nando position papers - toegankelijk voor het brede publiek 
• http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.positionpapers  

– GNB-CPD – registratie noodzakelijk 
• http://www.gnb-cpd.eu/   

– TC 135  via Sirris-Agoria – “gedeeltelijk” gesloten voor het brede publiek 
• http://www.sos-sa.be/Contents.do;jsessionid=8C73ADFF0FF3A53501A7CEE76BEFCAA0?lang=nl  

– CIRCA (NB-CPR) – ““gedeeltelijk” gesloten voor het brede publiek 
• https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp  

– Sector Group 17 – gesloten voor het brede publiek 
– Voor België :  FOD Economie – productcontactpunt  

• belspoc@economie.fgov.be  

–  …   
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De beschikbare bronnen -  vervolg 

 Officieuze antwoorden via de “STANDALONE” interpretaties 
– LinkedIn discussie groepen 

• EN 1090-1 FPC 
• EN 1090 Nederland 
• EN 1090 CE marking 
• CE marking of fabricated steelwork 
• BCSA 
• … 

– Infosteel (België) 
• Helpdesk 

– Aluminium center Belgium 
• Helpdesk  

– Sirris – Agoria (België) 
– NoBo’s 
– … 
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Vragen ?  
Stel ze nu  

maar eerst nog  EVEN DIT 
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AIB-Vinçotte International, 
uw aangemelde instantie. 
 
Contact informatie  
 

AIB Vinçotte International – notified body 
Raoul Heremans, Product Manager EN1090 
Jan Olieslagerslaan 35 
B-1800 Vilvoorde 
T: +32 (0)2 674 58 78 
F: +32 (0)2 674 57 76 
rheremans@vincotte.be 
www.vincotte.be 

mailto:rheremans@vincotte.be
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