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Voorwoord

Dit document werd opgesteld in nauwe samenwerking tussen Victor Buyck Steel
Construction,hetWetenschappelijkenTechnischCentrumvoorhetBouwbedrijfendeVrije
Universiteit Brussel, met medewerking van Infosteel, Belgian Construction Certification
AssociationenControlebureauSECO,tergelegenheidvandedoorInfosteelgeorganiseerde
studiedagenop10en11juni2010.

Het heeft tot doel leveranciers van toebehoren, staalbouwers, fabrikanten en installateurs
van staalconstructies en anderen (bijvoorbeeld architecten, opdrachtgevers) die direct of
indirectbijdezeproductenbetrokkenzijn,tebegeleiden.Hetmoetdelezerinstaatstellen
sneltebegrijpenwatdeinhoudvandenieuwenormis,watdebelangrijksteeisenzijnen
hoeditallesindeBelgischeregelgevingpast.

De handleiding vermeldt ook bepaalde onderdelen die, louter voor de CEͲmarkering, niet
strikt noodzakelijk zijn. Zij doet dat – met een bijzondere aanduiding – wanneer deze
onderdeleneenbepalendefactorzijnvoordebeoordelingvandeprestatiesvanhetproduct
(bijdebepalingervanofindegebruiksfase).
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1. Inleiding


De norm NBN EN 1090Ͳ1 "Uitvoering van staalconstructies en aluminiumconstructies Ͳ
Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen" werd
eind2009goedgekeurd.Ophetogenblikvanderedactievandezehandleidingwerdenhet
referentienummer en de titel nog niet meegedeeld in het Publicatieblad van de Europese
Unie, wat inhoudt dat de norm nog niet als een geharmoniseerde norm mag worden
beschouwd.  Wanneer de daarin vermelde coëxistentieperiode eindigt, is de CEͲmarkering
verplichtvooralleproductendieopdeEuropesemarkt(delidstatenvandeEuropeseUnie
plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) komen en binnen het toepassingsgebied van de
normvallen.DaarnaastwordtdeCEͲmarkeringookaanvaardinTurkijeenZwitserland.

Indenormzelfwordtdedatumvantoepassingvandenorm(januari2010)gegevenende
datum van intrekking van bestaande nationale normen die in tegenspraak met
NBNEN1090Ͳ1:2009zoudenzijn(augustus2011).Dezedatagevenaanwanneerdenorm
de regels der kunst en van goed vakmanschap zal vormen. Deze data hebben geen
betrekkingopdeCEͲmarkering.

De norm EN 1090 is het sluitstuk van de nieuwe Europese normen voor staalconstructies.
EN1990behandeltde(algemene)grondslagenvoorhetontwerpendeberekening.Dereeks
EN 1991 geeft de voorschriften voor de belastingen. De reeks EN 1993 omvat alle
voorschriften en rekenregels voor het ontwerp en de berekening van staalconstructies.
Uitgangspunt hierbij is dat de uitvoering van de staalconstructies voldoet aan minimale
(kwaliteits)eisendiezijnvervatindelen1en2vanEN1090.Dezenieuwenormbeschrijftin
deeersteplaatsderegelsderkunstenvangoedvakmanschap.

Deel 1 van de norm EN 1090 behandelt de algemene leveringsvoorwaarden voor stalen
constructies (deel 2) en aluminiumconstructies (deel 3). Vrij algemeen worden alle
(klassieke) criteria opgesomd die moeten worden beoordeeld, zoals de basisproducten, de
toleranties, de lasbaarheid, de kerfslagwaarde, het ontwerp en de berekening en de
brandwerendheid.

Nieuw is de introductie van de beoordeling van de conformiteit met de voorgeschreven
eisen. Dit kan gebeuren door een aanvangstypebeproeving (ITT) of door een
fabrieksproductiebeheersing (FPC). Een aanvangstypebeproeving zal gebruikt kunnen
wordendoorfabrikantenvanserieproducten,waarbijdaneeneerstereeksvanprototypes
met berekeningen en/of proeven zal getoetst worden, waarna de serieproductie van start
kangaan.Staalbouwershebbenmeteenaanvangstypebeproevingtemakenbijhetinvoeren
vannieuwelasprocessenofvannieuwetypesberekeningen.Voorallestalenconstructiesis
inelkgevaldefabrieksproductiebeheersing(FPC)vantoepassing.
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De norm beschrijft de manier waarop de prestaties van staalͲ en aluminiumconstructies
bepaaldenbeschrevenmoetenworden.Voordegeharmoniseerdekenmerken,vermeldin
tabel ZA.1 van bijlage ZA bij de norm, mag de fabrikant een prestatie verklaren. Deze
prestatie moet worden bepaald volgens de beproevingsmethode waarnaar diezelfde tabel
verwijst. Voor geen van de kenmerken legt de norm minimumprestaties op. Een fabrikant
kan bijgevolg voor elk van deze kenmerken gebruikmaken van de NPD1Ͳoptie, tenzij in het
bestemmingslandeenreglementaireeisbestaat.

VoordeconformiteitsattesteringofͲcertificeringgeldendeproceduresvanniveau2+.Dit
betekentdat:
 de fabrikant verantwoordelijk is voor de productprestaties van zijn producten waarvan
hij de conformiteit met de verklaarde waarden aangeeft op basis van de volgende
elementen:
 resultatenvantypeͲonderzoekenvandeproducten(ITT)2;
 keuringvandeproductieindefabriek(FPC)3waarvooreengeldigFPCͲcertificaat
werdtoegekend.
 de aangemelde certificatieͲinstelling de conformiteit van de FPC met de technische
specificatiesattesteertdoordeverantwoordelijkheidopzichtenemenvoor:
 het initieelbezoek vande productieͲeenheid en van de productiecontrole in de
fabriek(FPC);
 depermanentebewaking,beoordelingengoedkeuringvandeFPC.

Er worden geen eisen gesteld met betrekking tot de instelling waar de typeͲonderzoeken
plaatsvinden en de monsterneming, welke representatief moet zijn voor het in de handel
gebrachteproduct,gebeurtonderdeverantwoordelijkheidvandefabrikant.Deresultaten
vandetypeͲonderzoekenvormeneenintegraalonderdeelvanhettechnischedossierdatde
grondslagvormtvoordeEGͲverklaringvanconformiteitdiedeproducentbeschikbaarmoet
houden. Deze verklaring kan slechts opgemaakt en ondertekend worden, nadat een
certificaatvanFPCͲconformiteitwerdafgeleverddooreendaartoeaangemeldeinstelling.De
producentiszelfgeheelverantwoordelijkvoorhetvervullenvanalleverplichtingendiemet
CEͲmarkeringgepaardgaan.

Deze handleiding probeert duidelijke, concrete richtlijnen te geven bij de verschillende
stappen die doorlopen moeten worden alvorens een fabrikant de CEͲmarkering op zijn
productmagaanbrengen.Zijvervangtdeofficiëledocumentenniet(richtlijn89/106/EEG,de
Belgische regelgeving die deze richtlijn omzet, de Europese norm, de toepasselijke
"GuidancePapers"enalledesbetreffendetechnischespecificaties).Devoorbeeldendiedeze
handleidinggeeft,zijngebaseerdopnietͲbestaandefabrikantenenproducten.Hetisgeheel
de taak van de producent om, afhankelijk van zijn product en zijn productiemethode, de
nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de verplichtingen die CEͲmarkering
inhoudt.

Dezebrochurebehandeltstaalconstructies.
1
2
3

NPD:NoPerformanceDetermined(geenprestatiebepaald)
ITT:InitialTypeTesting(initiëletypekeuringofaanvangstypebeproeving)
FPC:Fabrieksproductiebeheersing
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2. DeBouwproductenrichtlijn(89/106/EEG)

DezeRichtlijnschrijftzesfundamenteleeisen(voorschriften)voordievantoepassingzijnop
allebouwwerken(gebouwenencivieltechnischeconstructies):
1. Mechanischeweerstandenstabiliteit
2. Brandveiligheid
3. Hygiëne,gezondheidenmilieu
4. Veiligheidbijhetgebruik
5. Geluidshinder
6. Energiebesparingenwarmtebehoud

Aan elk van deze zes fundamentele voorschriften is een basisdocument (of interpretatief
document) (ID) gekoppeld, opgesteld door de Europese Commissie in samenwerking met
Europese experten. De interpretatieve documenten leggen de verbinding tussen de eisen
bepaald door het bouwwerk en de relevante kenmerken van de bouwproducten. Op basis
vandezeIDmandateertdeEuropeseCommissie(EC)tweeorganismen(CENenEOTA)voor
deopstellingvangeharmoniseerdetechnischespecificaties.

Voor staalconstructies zijn uitsluitend de eerste twee fundamentele voorschriften van
toepassing.

Viaeis1moetzijnverhinderddat:

(a)hetvolledigebouwwerkofeendeelervanbezwijkt;
(b)belangrijke,onaanvaardbarevervormingenoptreden;
(c)aanandereonderdelenvanhetbouwwerkofaaninstallatiesschadewordtberokkendals
gevolgvanbelangrijkevervormingenvandedraagconstructie.

Viaeis2moetzijngegarandeerddat,ingevalvanbrand:

(a)dedraagkrachtvandeconstructieverzekerdblijftgedurendeeenspecifieketijdsduur;
(b)deontwikkelingenverspreidingvanvuurenrookbinnenhetbouwwerkbeperktzijn;
(c)debrandoverslagnaarandereaangrenzendebouwwerkenbeperktis;
(d)gebruikershetbouwwerkkunnenverlatenofviaanderemiddelenkunnenwordengered;
(e)rekeningisgehoudenmetdeveiligheidvanreddingsploegen.

Derelevantekenmerkendieinverbandstaanmetdezeeisenzijn:

 Geometrischetoleranties
 Lasbaarheid
 Breuktaaiheid
 Draagvermogen
 Vermoeiingsweerstand
 Brandweerstand
 Reactieopbrand
 Vrijkomenvancadmium
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 Radioactievestraling
 Duurzaamheid
 Constructievekenmerken

De geharmoniseerde productnormen specificeren deze algemene eisen nader in specifieke
meetbareeigenschappen,diefundamenteleprestatieͲeisenwordengenoemd(bijvoorbeeld
vloeigrens, taaiheid, draagvermogen). Ze schrijven tevens de te respecteren
drempelwaarden voor, evenals de gebruikelijke beproevingsmethoden en de wijze van
rapportagesomdefundamentelekenmerkenvaneenproductteverklarenindeinformatie
diedeCEͲmarkeringvergezelt.

Voorproductenvanstaalzijndebelangrijkstegeharmoniseerdeproductnormen:

 NBNEN10025Ͳ1:Stalenprofielenenplaten
 NBNEN10210Ͳ1enNBNEN10219Ͳ1:Stalenbuisprofielen
 NBNEN14399Ͳ1:Voorspanbouten
 NBNEN15048Ͳ1:NietͲvoorgespannenbouten
 NBNEN1090Ͳ1:Gefabriceerdconstructiestaal
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3. IsCEͲmarkeringvantoepassingopmijnproduct?

CEͲmarkering is in principe van toepassing op alle producten die op de Europese markt
verhandeldworden.Voorbouwproductengeldtdebijkomendevoorwaardedatervoorhet
betrokkenproductindebeoogdetoepassingeentechnischespecificatiemoetbestaan.

De norm maakt het mogelijk afzonderlijke producten te CEͲmarkeren of een geheel van
verschillende producten onder CEͲmarkering te brengen. Men spreekt in dit laatste geval
vaneenpakket(of"kit").

NBNEN1090Ͳ1isvantoepassingopserieennietͲserievervaardigdeconstructievestalenen
aluminiumcomponentenenoppakketten(kits)opgebouwduitdergelijkecomponenten.De
normiseveneensvantoepassingopstalencomponententoegepastinsamengesteldestaalͲ
betonconstructies.

VoordeCEͲmarkeringzijnereenaantalopties:
x defabrikantproduceertéénproduct(bijvoorbeeldeenstalenprofiel)enbrengthetinde
handel:ditproductmoetCEͲgemarkeerdzijn;
x de fabrikant produceert alle onderdelen van een systeem en brengt dit systeem op de
markt. In dit geval moet het geheel ("kit") CEͲgemarkeerd zijn (niet elk onderdeel
afzonderlijk);
x de fabrikant produceert één onderdeel en een leverancier levert hem rechtstreeks
(zonder het op de markt te brengen) een tweede component. De fabrikant brengt het
geheel op de markt. Dit geheel moet CEͲgemarkeerd zijn en de onderdelen die de
producentbijdeleverancieraankooptmogen,maarmoetenniet,CEͲgemarkeerdzijn;
x de fabrikant produceert één onderdeel en koopt op de markt (bij een leverancier) de
andereonderdelendievoorzijnsysteemnodigzijn.Defabrikantbrengtinditgevalhet
geheel op de markt. Zowel het geheel als de onderdelen die de leverancier bezorgt,
moetenCEͲgemarkeerdzijn,omdatzijafzonderlijkindehandelwordengebracht;
x de fabrikant fabriceert elk onderdeel afzonderlijk en brengt elk onderdeel ook
afzonderlijkopdemarkt.ElkonderdeelafzonderlijkmoetdanCEͲgemarkeerdzijn.

De CEͲmarkering heeft de vrije handel van goederen tot doel en heeft, in principe,
uitsluitendbetrekkingopfabrikanten.InhetkadervandeCEͲmarkeringisdefabrikantde
entiteit die verantwoordelijkheid neemt voor het in de handel brengen van producten (of
kits),ditwilzeggeneenfabrikantvervaardigtnietnoodzakelijkerwijze.

Bedrijven die componenten of kits aankopen of vervaardigen en deze zelf plaatsen zijn
aannemersendaarvoorisdeCEͲmarkeringinprincipenietvantoepassing.Vanzodradeze
bedrijven componenten of kits verkopen aan derden worden ze fabrikant en wordt de
CEͲmarkering wel van toepassing. Voor aannemers moet dus afgewogen worden of het
voldoenaandegesteldeeiseneeneconomischvoordeelopbrengtofniet.DeCEͲmarkering
kanimmersnuttigzijnbijhetaantonenvanconformiteitmetdedoordebouwheergestelde
eisenmetbetrekkingtothetbouwwerk,welkeonverminderdvantoepassingblijven.
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4. Moeteenaangemeldeinstelling(“notifiedbody”)worden
ingeschakeld?

In overeenstemming met tabel ZA.2 van bijlage ZA van NBN EN 1090Ͳ1 wordt voor de
conformiteitsattesteringofͲcertificeringverwezennaardeproceduresvanniveau2+4.Een
fabrikant moet de FPCͲcertificatie dus laten uitvoeren door een daartoe aangemelde
certificatieͲinstelling.

Op grond van de criteria in het ministerieel besluit van 20 oktober 2000 worden bij de
Europese Commissie en de andere EUͲlidstaten Belgische derde partijen aangemeld om
takenuittevoereninhettoepassingsgebiedvandeBouwproductenrichtlijn(89/106/EEG).
Dezeaanmeldingiseenadministratievebevestigingvandebekwaamheidvandebetrokken
derde partijen. Zij moet voor iedere geharmoniseerde productnorm afzonderlijk worden
aangevraagdbijdeFederaleOverheidsdienstEconomie.

Doordeaanmelding(“notificatie”)laatdeBelgischelidstaatdeEuropeseCommissieende
andere EUͲlidstaten officieel wetendat een instelling werd aangesteldom de conformiteit
vandeFPCvandefabrikantmetdenormtecertificeren.

Volgens de Europese richtlijnen zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de aanmelding. Zij
kiezen de instellingen die zij aanmelden uit die welke onder hun administratieve
bevoegdheid vallen. Bij de evaluatie van de aan te melden instelling wordt bepaald of zij
bekwaamisoptechnischvlak,ofzijinstaatisdevastgelegdeattesteringsprocedurestoete
passen en of zij over voldoende onafhankelijkheid, onpartijdigheid en professionele
integriteit beschikt. De bekwaamheid van de aangemelde instelling wordt regelmatig
gecontroleerd.

Er zijn drie soorten van aangemelde instellingen: laboratoria, keuringsinstellingen en
certificatieͲinstellingen. Alle Belgische aangemelde instellingen zijn verenigd in de Belgian
Union of Certification and Attestation Bodies for Construction Products (BUCP Ͳ
http://www.bucp.be).

NBN EN 1090Ͳ1 schrijft voor dat fabrikanten een beroep doen op aangemelde certificatieͲ
instellingen. In België wordt accreditatie volgens de norm EN ISO/IEC 17020 opgelegd als
voorwaardeomerkendendusaangemeldtekunnenwordenalsFPCͲcertificatieͲinstelling.
Accreditatie is een instrument dat gebruikt worden om zich van de bekwaamheden van
kandidaat aangemelde certificatieͲinstellingen te vergewissen. Fabrikanten mogen zich
wendentotaangemeldeinstellingeninomhetevenwelkeEER5Ͳlidstaat.Nietinallelidstaten
isaccreditatieeenvoorwaarde.


4
HetniveauvoordeconformiteitsattesteringwordtdoordeEuropeseCommissieinsamenspraakmetde
lidstatenbepaaldenisvastgelegdinbeschikking98/214/EG
5
EER:EuropeseEconomischeRuimte

CEͲmarkeringvoorstaalconstructies(NBNEN1090Ͳ1)

blz.10/36

Devoornaamstetaakvaneenaangemeldeinstellingbestaaterin,takentevervullenvolgens
devoorwaardeninderichtlijnenterzake.DeEuropeseCommissiepubliceerteenlijstvande
aangemelde instellingen op de website van de Europese Commissie in de vorm van een
interactievedatabase.

Aanmelding is slechts mogelijk nadat de Europese Commissie de referentie van de norm
EN1090Ͳ1:2009publiceerdeinhetOfficieelPublicatiebladvandeEuropeseUnie.

Niets belet fabrikanten initiatieven te nemen opdat ze voorbereid zijn op de toekomstige
interventiedooreenaangemeldeinstelling,ditwilzeggencertificatieͲinstellingenkunnennu
al activiteiten aanbieden met het oog op de voorbereiding van de fabrikant en met name
vanzijnFPC,zodatdefabrikant,wanneerCEͲmarkeringmogelijkwordtvrijwelonmiddellijk
klaarisom,opbasisvaneenFPCͲcertificaatvandeaangemeldeinstellingendeverklaring
van overeenstemming door de fabrikant, de CEͲmarkering aan te brengen.  Dergelijk
initiatief gebeurt uiteraard onder verantwoordelijkheid van de fabrikant en in de
veronderstelling dat desbetreffende certificatieͲinstelling aangemeld wordt door
desbetreffendeoverheid.
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5. Voorwelkekenmerkenmoeteenprestatiewordenbepaald?

Voor alle geharmoniseerde kenmerken (vermeld in tabel ZA.1 bij NBN EN 1090Ͳ1) kaneen
prestatie worden verklaard. Dezeprestatiemoet volgens de aangegeven methode worden
bepaald.

DenormlaatvoorallekenmerkeneenNPDͲoptie.Dezemagechternietwordengebruiktals
de norm een grenswaarde voor het betrokken kenmerk vastlegt of als dit kenmerk in het
bestemmingslandvanhetproductgereglementeerdis.

De fabrikant mag, in overeenstemming met § 6.2.1 van NBN EN 1090Ͳ1, onder zijn
verantwoordelijkheid,zijnproductenassortimentperkenmerkingroepenindelen.Hetkan
dan volstaan de prestatie van het minst goed presterende product te bepalen voor het
kenmerk waarvoor de groepsindeling gemaakt werd. Van alle producten die tot de
productgroep behoren,mag dan worden aangenomen dat zij voor het betrokkenkenmerk
minstens deze prestatie zullen leveren. Als de producent voor een bepaald deel van zijn
assortiment een hogere prestatie wenst te verklaren, moet hij voor dat deel opnieuw de
prestatiebepalen,volgensdetoepasselijkemethode.Daarbijkanopnieuwgebruikworden
gemaaktvangroepsindeling.

In verband met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen volstaat een verklaring van de
producent, voornamelijk gebaseerd op de in het product gebruikte grondstoffen en de
verificatievandedesbetreffenderegelgevingindebestemmingslanden6.

Zodra een product wijzigingen ondergaat die de prestaties ervan kunnen beïnvloeden,
moetendeprestatiesopnieuwwordenbepaald.


6

Wetgevingmetbetrekkingtotsubstantiesinbouwproducten:
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpdͲds/
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6. Fabrieksproductiebeheersingssysteem

Van de producent wordt verwacht dat hij de prestaties zoals die initieel bepaald werden,
doorlopend kan garanderen. Hij moet daartoe een beheersingsͲ (en dus controle)systeem
toepassenwaarinallerelevanteonderdelenvanhetprocesvervatzitten.

Het FPC7Ͳsysteem omvat alle onderdelen die het eindproduct veranderlijk kunnen maken,
waardoor het eventueel niet langer de initieel bepaalde prestaties zou leveren. Een FPCͲ
systeem kan in grote lijnen worden vergeleken met een NBN EN ISO 9001Ͳsysteem, maar
terwijl NBN EN ISO 9001 de volledige kwaliteitsbeheersing omvat, heeft FPC specifiek
betrekkingopdeproductkwaliteit.GuidancePaperB8vandeEuropeseCommissiesteltde
algemeneeisenaaneenFPCͲsysteem.Specifiekvoorgeluidsschermengeldendebepalingen
van§6.3vanNBNEN1090Ͳ1:2009.

In dit kader is het interessant te noteren dat de Europese Organisatie van Aangemelde
instellingen ("Group of Notified bodies") een document tot stand bracht dat de leden
toepassenbijhetuitvoerenvanhuntaken
(ziehttp://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.pdf&rfb_id=100561).

Het FPCͲsysteem moet bestaan uit geschreven procedures, regelmatige inspecties en
proeven en/of beoordelingen en het gebruik van de resultaten om de basisproducten van
hetonderdeel,demachinesengereedschappen,hetproductieprocesenhetgefabriceerde
onderdeeltetoetsen.

EenFPCͲsysteeminovereenstemmingmetdeeisenvanNBNENISO9001endatspecifiekis
gemaaktvoordeeisenvanNBNEN1090voldoetaprioriaandezeeisen.Indepraktijkkomt
een FPCͲsysteem neer op een kwaliteitsbeheersingssysteem volgens NBN EN ISO 9001 dat
aangevuldismetminimaalvolgendeprocedures(indiendieeralgeendeelvanuitmaken):

 SpecifiekekwaliteitsdocumentatieenkwaliteitsplanvolgensNBNEN1090
 Onderdeelspecificatie
 Bepalinguitvoeringsklasse(EXC)
 AanbrengenCEͲmarkering
 ChecklistvoorbijlagenA1enA2vanNBNEN1090Ͳ2
 FabricageͲenlasplan,inclusieflascertificaat
 Lascoördinator
 Planvooroppervlaktebehandelingencorrosiebescherming(werkhuis+bouwplaats)
 Montageplan
 Boutverbindingen(engineering,aankoop,installatie,beproeven)


7
8

FPC:FactoryProductionControl(fabrieksproductiebeheersing)
GPB:TheDefinitionofFactoryProductionControlintheTechnicalSpecificationsforConstructionProducts.
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Het lascertificaat wordt afgeleverd door de aangemelde instelling en behoort minimaal de
volgendeinformatietebevatten:

 Toepassingsgebiedenvantoepassingzijndenormen
 Uitvoeringsklasse(n)
 Lasproces(sen)
 Moedermateria(a)l(en)
 Verantwoordelijkelascoördinator,zieNBNENISO14731
 Eventueleopmerkingen

De resultaten van in het FPCͲsysteem van de fabrikant vermelde inspecties, proeven en
beoordelingen, moeten zijn vastgelegd. De maatregelen die moeten worden genomen
indiengecontroleerdewaardennietvoldoenofindiencriterianietzijngehaald,moetenzijn
vastgelegd en bewaard voor de in de FPCͲprocedures van de fabrikant voorgeschreven
periode.

OpdateenstaalbouwerͲfabrikantzijnverklaringvanconformiteitzoukunnenbehouden,is
hetnoodzakelijkdatzijnFPCͲsysteemopregelmatigetijdstippendoorcontinutoezichtdoor
deaangemeldeinstellingwordtbeoordeeld.Detijdtussendezeauditsisafhankelijkvande
uitvoeringsklasse. Voor EXC1 en EXC2 dienen de opvolgingsaudits te gebeuren binnen het
jaar na de aanvangsbeoordeling, nadien ten minste binnen de twee jaar en vanaf dan ten
minste elke drie jaar. Deze periodes zijn uitsluitend van toepassing indien zich geen
belangrijke nonͲconformiteiten hebben voorgedaan. Voor EXC3 en EXC4 geldt dat de
opvolgingsauditsjaarlijksgebeurenvoordeeerstetweejaar,nadienbinnendetweejaaren
vanafdanelkedriejaar.

Tijdensdeperiodesdatdeopvolgingsauditsgebeurenmeteenintervalvantweeofdriejaar,
moetdestaalbouwerͲfabrikanteenjaarlijkseverklaringmakenaandeaangemeldeinstelling
datgeenvanvolgendewijzigingenzijngebeurd:

 nieuweofgewijzigdeessentiëlefaciliteiten(gebouwen,terreinen,gereedschappen);
 veranderingvandeverantwoordelijkelascoördinator;
 nieuwe lasprocessen, type van moedermateriaal en bijbehorende WPQR’s (welding
procedurequalificationrecord);
 nieuwessentieelgereedschapofmachines.

AangezienhetlascertificaatdeeluitmaaktvanhetFPCͲsysteem,iséénenanderookdaarop
vantoepassing.

Het is aan te bevelen dat het continue toezicht iets frequenter wordt toegepast om te
vermijden dat plots een certificaat niet meer vernieuwd kan worden omdat men
bijvoorbeeldtussentijds‘vergeten’isdateenvanbovenvernoemdewijzigingenisgebeurd.
Door bijvoorbeeld ook om de zes maanden een tussenaudit te laten gebeuren kunnen
wijzigingeninbijvoorbeelddelasprocessenbeteropgevolgdworden.
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7. Onderdeelspecificatie

NBNEN1090Ͳ1isvantoepassingopallestalenonderdelen,ofhetomserieproductengaat
ofniet.Meestalzijngefabriceerdestalenonderdelenopmaatgemaakt,watinhoudtdatze
eenmalig zijn of hooguit slechts een aantal maal geproduceerd worden. Meestal spreekt
men toch van serieproducten, zelfs indien nooit twee gefabriceerde stalen onderdelen
identiekzijn(zoalsbijvoorbeeldbijbruggen).Ditvolgtuithetfeitdathetwerkbestaatinhet
makenvanbruggenofbrugonderdelen.EennietͲserieproductisbijvoorbeeldeendooreen
staalbouwergemaaktestalendeurdieniettotzijnnormalegammavanproductenbehoort.

Afhankelijkofhetomeenserieproductgaatofniet,zijnspecifiekedetailsvereistalvorensde
fabricagevanstartkangaan.Hetdocumentdatallenoodzakelijkeinformatieentechnische
eisen voor de vervaardiging bevat wordt de onderdeelspecificatie genoemd. Voor
constructiestaal maken de werkhuistekeningen het hoofdbestanddeel uit van de
onderdeelspecificatie. Naast de gebruikelijke informatie die werkhuistekeningen bevatten
(bijvoorbeeld afmetingen, staalsoort en Ͳkwaliteit, lassen, enz.) behoren ze eveneens de
uitvoeringsklasseendegebruikscategorietevermelden.Ineenvoudigetermengaathetbij
degebruikscategorieoverdeopgaveofhetonderdeelaanvermoeiingonderhevigisofniet.
Het is belangrijk dat schriftelijke keuringsͲ en beproevingsplannen bestaan en gebruikt
worden voor de controle en voor de registratie dat de gefabriceerde onderdelen
overeenstemmen met de onderdeelspecificatie. Dit maakt meestal reeds deel uit van het
kwaliteitsbeheersingssysteem.

BijdeCEͲmarkeringishetessentieeldatdefabrikantduidelijkmoetzijninzijnverklaringen.
Dit kan, op een eenvoudige manier, worden bereikt vanuit een duidelijke
onderdeelspecificatie, waarna de fabrikant waarborgt dat het onderdeel is vervaardigd in
overeenstemmingmetdiespecificatie.Dezemaniervanwerkenisenigszinsverschillendvan
dehuidigegangvanzaken.

Bijlage A van NBN EN 1090Ͳ1 geeft informatieve richtlijnen voor de opmaak van de
onderdeelspecificatie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende typische
gevallen.

Onderdeelspecificatieverstrektdoordefabrikant(MPCS)

Dit geval is van toepassing wanneer het tot de scope van de staalbouwer behoort om
ontwerpwerkzaamheden uit te voeren. Die kunnen gaan van het maken van
werkhuistekeningen,hetberekenenentedetaillerenvandeverbindingentothetvolledige
ontwerpenberekeningvanhetstaalconstructieonderdeel.Erzijndantweemogelijkheden.


Mogelijkheid1

Indien het constructief ontwerp en de berekeningen niet door de staalbouwer zijn
uitgevoerd, verklaart de fabrikant uitsluitend de geometrie en de
materiaaleigenschappen van het onderdeel en alle andere informatie die
noodzakelijkisomhetvooranderenmogelijktemakenomeenconstructiefontwerp
CEͲmarkeringvoorstaalconstructies(NBNEN1090Ͳ1)
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en berekening te maken. Hij voegt de onderdeelspecificatie bij het geleverde
onderdeel en levert een CEͲmarkering die waarborgt dat het gefabriceerde
onderdeelovereenstemtmetdeonderdeelspecificatie.Dezewaarborgslaatdusniet
op het ontwerp en de berekening van het onderdeel. Deze mogelijkheid komt
overeen met methode 1 uit het Guidance Paper L. Indien de fabrikant altijd deze
mogelijkheid gebruikt, dient dit duidelijk te zijn vermeld op de verklaring van
conformiteitvandefabrikant.

Mogelijkheid2

Indien het constructiefontwerp en de berekeningen eveneens tot de scope van de
staalbouwer behoren, verklaart hij niet alleen de geometrie en de
materiaaleigenschappen maar eveneens de constructieve eigenschappen (zoals
bijvoorbeeldhetdraagvermogeneneventueeldevermoeiingsͲenbrandweerstand).
De fabrikant neemt in de CEͲmarkering dan de waarborg op dat zijn ontwerpͲ en
berekeningswerkzaamhedeninovereenstemmingzijnmethetontwerpresumé.Deze
mogelijkheid komt overeen met methode 2 uit het Guidance Paper L. Er wordt
verondersteld dat het ontwerpresumé volledig is gebaseerd op de van toepassing
zijnde delen van de Eurocodes. Deze methode is geschikt voor bijvoorbeeld
fabrikanten van gestandaardiseerde bouwproducten zoals onder meer gordingen.
Indien de koper een ontwerpresumé heeft opgesteld dat niet is gebaseerd op de
Eurocodes(maarbijvoorbeeldopAmerikaansenormen),dankomtdezemogelijkheid
overeen met methode 3b uit het Guidance Paper L. Voorwaarde dan is dat het
ontwerpresumé expliciet deel uitmaakt van en overeengekomen is in de opdracht
(inkooporder).

Opmerking : Voor methode 2 geldt dat de controle van het ontwerp en de
berekeninggeldtalsaanvangstypebeproeving(ITT).

Onderdeelspecificatieverstrektdoordekoper(PPCS)

Dit geval is van toepassing wanneer geen enkele ontwerpͲ of berekeningsactiviteit tot de
scopevandestaalbouwerbehoort.Zijntaakomvatuitsluitenddeleveringvaneenproduct
dat in overeenstemming is met de volledige onderdeelspecificatie van de koper. In die
onderdeelspecificatie verstrekt de koper de noodzakelijke technische informatie om het
onderdeel te fabriceren. Deze informatie dient de specificatie van alle basismaterialen en
Ͳproductente bevatten die zijn gebruikt voor alle delen van het onderdeel. De specificatie
dient ook alle noodzakelijke geometrische informatie te bevatten en de van toepassing
zijndeeisenvoordeuitvoeringvanhetwerk.Allebijzondereeisenvoordeuitvoeringdienen
tezijngegeven.Dezemogelijkheidkomtovereenmetmethode3auithetGuidancePaperL.
Deze methode is bijvoorbeeld van toepassing indien een staalbouwer de fabricage van
onderdelen in onderaanneming uitbesteedt aan een andere staalbouwer op basis van
werkhuistekeningendiewordenopgemaaktdoordeuitbestedendestaalbouwer.Inditgeval
moetdefabrikant/onderaannemerdeCEͲmarkeringaanbrengen,watbetekentdathijover
eengeschiktgecertificeerdFPCͲsysteemmoetbeschikken.
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8. Ontwerpresumé

Het ontwerpresumé is het document dat alle informatie bevat die nodig is om een
constructief ontwerp en berekening van een onderdeel te maken, rekening houdend met
het bedoelde gebruik. Het ontwerpresumé moet afgestemd zijn op de scope van de
ontwerpͲ en berekeningswerkzaamheden die door de staalbouwer moeten worden
uitgevoerd.

Voorbeeld: de draagconstructie van een kantoorgebouw waarbij de (ontwerperͲingenieur
van de) koper verantwoordelijk is voor de het ontwerp en de berekening van de
constructieve elementen (met andere woorden voor het dimensioneren van de stalen
constructie) en de staalbouwerͲfabrikant verantwoordelijk is voor de berekening van de
verbindingentussendezeelementenenhetmakenvandewerkhuistekeningen.Inditgeval
zullen de uitvoeringstekeningen die het ontwerp vergezellen samen met de
projectspecificatie het ontwerpresumé vormen dat alle nodige informatie bevat voor de
staalbouweromhemtoetelatendeverbindingenteberekenenenwerkhuistekeningente
maken.Benadruktwordtdathettotdeverantwoordelijkheidvandekoperbehoortomhet
ontwerpresumévolledigtemaken.Zozalhij,inditgeval,eropmoetentoezien,datvooralle
verbindingen de reactiekrachten (in overeenstemming met EN 1993) duidelijk worden
vermeld. Steeds in dit voorbeeld zullen de volledige werkhuistekeningen en de
projectspecificatiegeldenalsdesetvanonderdeelspecificaties.
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9. InstallatieaanwijzingenenRichtlijnenvooronderhoud

Deproducentzoubijzijnproductaanwijzingenmoetenvoegen,waarinhijbeschrijfthoehet
moet worden geïnstalleerd. Als het product uit verscheidene onderdelen bestaat (kit), zijn
dergelijkeaanwijzingenonontbeerlijkomdeprestatiesdieonderCEͲmarkeringzijnverklaard
(entijdensdeITTzijnbepaald)ookinwerkelijkheidtekunnenbehalen.

Opmerking
Installatieaanwijzingenzijn,striktgenomen,nietverplichtvooreenCEͲmarkering.

§4.9vanNBNEN1090Ͳ1legteenverbandtussenhetonderhoudendeduurzaamheidvan
constructies.Hieruitzoubeslotenkunnenwordendatdefabrikantrichtlijnengeeftvoorhet
onderhoud dat zijn product nodig heeft om prestaties ook op lange termijn te blijven
leveren.

Opmerking
Onderhoudsaanwijzingenzijn,striktgenomen,nietverplichtvooreenCEͲmarkering.
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10. Technischedocumentatie

De producent moet een technisch dossier (technische documentatie) samenstellen. De
technischedocumentatiemoethetontwerpendeberekening,deproductieendewerking
vanhetproducttoelichten.Zijmoetallegegevensvermeldendienodigzijnomaantetonen
dathetproductdeessentiëlekenmerkenvandeconstructiewaarinhetverwerktwordt,niet
inhetgedrangbrengt.Dedocumentatiemoetonderandereookgegevensbevattenoverde
samenstellendebestanddelenendeeigenschappenervan.

De overheid die belast is met het markttoezicht (in België de Federale Overheidsdienst
Economie)kanaltijdeendeelvandezedocumentatieopvragenalszijtwijfelsheeftoverhet
voldoenvanbepaaldekenmerkenvanhetproduct.

De technische documentatie moet beschikbaar zijn op het ogenblik dat het product op de
markt wordt gebracht en moet na de laatste productie van het betrokken product nog
minstenstienjaarwordenbewaard.
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11. EGͲverklaringvanconformiteit


Defabrikant,ofzijngemachtigdeindeEER,isverantwoordelijkvoordeovereenkomstigheid
van het product op het moment dat het in de EER in de handel wordt gebracht (dit wil
zeggenbijdeinitiëleactiedieerinbestaateenproductindeEERopdemarkttebrengenom
hetindeEERteverspreidenen/oftegebruiken).

De EGͲverklaring van conformiteit bevat alle relevante informatie voor de identificatie van
deEUͲrichtlijnenopbasiswaarvanzijisopgesteldenvoordeidentificatievandefabrikant,
de gemachtigde van deze laatste, de aangemelde certificatieͲinstelling en het product;
tevensbevatzijeenverwijzingnaardegeharmoniseerdenorm(en)ofEuropesetechnische
goedkeuring.Dezeverklaringmoetminstenstienjaarwordenbewaard,terekenenvanafde
datumvanproductievanhetproduct.

DeinhoudvandeEGͲverklaringvanconformiteitwordtgegevenindenorm.Deverklaring
kaneendocument,eenlabelofeengelijkwaardigelementzijn.Zedientsteedsvoldoende
informatietebevattenomalleproductendiezijdekttekunnennaspeuren.

Zodra ze wordt gevraagd, moet de EGͲverklaring van conformiteit ter beschikking van de
toezichthoudendeoverheidsinstantiewordengesteld.Deverklaringmoetwordenopgesteld
ineenvandeofficiëletalenvandeEuropeseUnie.

Zij wordt ondersteund door de technische documentatie, die bedoeld is om informatie te
verstrekken over ontwerp, fabricage en werking van het product. Bovendien moet de
technischedocumentatieookhetbewijsbevattendataandevoorschriftenophetvlakvan
deverklaringvanconformiteitisvoldaan.

Wanneer de EGͲverklaring van conformiteit ondertekend is, mag de fabrikant de
CEͲmarkeringaanbrengen.

DevolgendepaginatoonteenvoorbeeldvaneenEGͲverklaringvanconformiteit.
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EGͲverklaringvanconformiteit







Ikondergetekende,DriesWettewel,commercieeldirecteur,

vertegenwoordigend 














NogeenbedrijfNV
Laan1
2222Stad
LAND

verklaardathetproduct
XYZ®,

in overeenstemming is met de voorzieningen van de volgende EGͲrichtlijn, voor zover het
geïnstalleerdwerdvolgensdeaanwijzingenindedocumentatiebijhetproduct:


89/106/EEGBouwproductenrichtlijn

alsookmetbijlageZAbijdenormEN1090Ͳ1:2009


Kenmerk

 
 

 

 


Verklaardeprestatie


Het Certificaat van FPCͲconformiteit 0111ͲCPDͲ1212E12 werd afgeleverd door de onder
nummer0111aangemeldeinstellingNotBod.

8september2011

DriesWettewel
Commercieeldirecteur

VoorbeeldvaneenEGͲverklaringvan
conformiteitvolgensNBNEN1090Ͳ1:2009
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12. CEͲmarkering

De CEͲmarkering geeft aan dat het product waarmee ze verbonden is voldoet aan alle
toepasselijkebepalingen(ofvoorschriften)vandegeldenderichtlijn(en)dieinCEͲmarkering
voorziet (voorzien) (fundamentele voorschriften, geharmoniseerde norm(en) en specifieke
bepalingen) en dat het product onderworpen is aan de desbetreffende
attesteringsprocedure(s)dieinderichtlijn(en)is(zijn)vervat.

InhetkadervandeBouwproductenrichtlijngeeftCEͲmarkeringaandathetproductvoldoet
aan bijlage ZA bij NBN EN 1090Ͳ1:2009 en dat het systeem van conformiteitsverklaring
volgensdebeschikkingvandeCommissiemetbetrekkingtothetproductwordttoegepast.

DeCEͲmarkeringisdeenigedieaangeeftdatdeproductenvoldoenaanderichtlijnendieop
de principes van de “nieuwe aanpak” gebaseerd zijn. Zij moet conformiteitsmerken met
hetzelfde bereik, die eventueel al vóór de harmonisatie in de nationale wetten,
verordeningenenadministratievebepalingenvandelidstatenbestonden,vervangen.Zijis
geen herkomstmerk dat aangeeft dat een product in de EER vervaardigd is. Evenmin is zij
eenkwaliteitsmerk.

DeCEͲmarkeringmoetzichtbaar,leesbaarenonuitwisbaarwordenaangebracht,indevorm
beschreveninrichtlijn93/68/EEGvandeRaadenbesluit93/465/EEG9vandeRaadeninhet
bijzonder in overeenstemming met de bepalingen in desbetreffende geharmoniseerde
norm(en). Zij moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor de instanties die het markttoezicht
uitoefenen.InhetkadervanNBNEN1090Ͳ1:2009moetzijophetproductzelf,opeenlabel
dateraanbevestigdis,opdeverpakkingofopdebegeleidendehandelsdocumentenworden
aangebracht.

IndeBouwproductenrichtlijnendebijhorendemandatenzijn6mogelijkesystemenvoorde
certificeringvandeconformiteitbeschreven:1,1+,2,2+,3en4.Voorelkvandiesystemen
is duidelijkbepaald wat de taakisvan de fabrikant en van deaangemelde (certificerende)
instelling. NBN EN 1090Ͳ1 schrijft voor dat, via Mandaat M/120, voor staalconstructies
systeem2+verplichtis.Dithoudtvolgendetakenin:

a. aanvangstypebeproeving(ITT);
b. fabrieksproductiebeheersing(FPC);
c. nemenvanproefstukken,beproevingeninspectieindefabriek;
d. aanvangskeuringvanfabriekenFPC;
e. permanenttoezicht,beoordeling,evaluatieengoedkeuringvanhetFPC.

Takena,benczijndeverantwoordelijkheidvandefabrikant(staalbouwer)entakendene
die van de aangemelde instelling. Zonder een geschikte fabrieksproductiebeheersing mag
eenfabrikant/staalbouwergeenCEͲmarkeringaanbrengen.DitFPCͲsysteemisgetoetstdoor
deaangemeldekeuringsinstelling,dieeencertificaatuitschrijftdatdeFPCvandefabrikant
9

DeBeschikking93/465/EEGwerdrecentvervangendoorBeschikking768/2008/EG,maarditwordtechterpas
relevantwanneerookdegeharmoniseerdenormdaaraanaangepastzouworden.
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geschiktisomervanuittegaandatzijnprocessenproductenkunnenafleverendievoldoen
aandevantoepassingzijndegeharmoniseerdenormen.

In geval van staal (zoals platen, profielen, bouten en gefabriceerd constructiestaal) is de
CEͲmarkering een bevestiging van de fabrikant dat de prestaties van het product bepaald
werdenvolgensdeovereenkomstigegeharmoniseerdeproductnormenondermeervoldoet
aan de drempelwaarden die daarin zijn vermeld. Anders gezegd is de CEͲmarkering een
paspoortvoorhetvrijeverkeervanproductenophetgeheelvandeEuropesemarkt.

DeCEͲmarkeringendebijhorendeinformatiezijneenwettelijkeverklaringdoordefabrikant
over wat de prestaties zijn van het product bij het vooropgestelde gebruik. Mede daarom
betreftdeimpactervanminderdewerkmethodenvandefabrikantmaarlegtzeeengrotere
verplichting op hem om het correct te doen. Net daarom moet een fabrikant een
aangemeldeinstellingovertuigenvandegeschiktheidvanzijnFPCͲsysteem,omtevermijden
datnonͲconformeproductenwordengemaakt.

Wanneeraandezevoorwaardenisvoldaanendeaangemeldeinstellinghetcertificaatheeft
opgesteld, moet de fabrikant een conformiteitsverklaring opstellen en bewaren, wat de
fabrikant het recht geeft om de CEͲmarkering te voeren. De conformiteitsverklaring dient
minimaalvolgendegegevenstebevatten:

1. Naam+adresfabrikant+plaatsvanfabricage
2. Beschrijvingvanhetproduct
3. Regelgevingwaaraanhetproductvoldoet,bijvoorbeeldbijlageZAvanEN1090Ͳ1
4. Bijzonderegebruiksaanwijzingen
5. NummervanFPCͲcertificaat
6. Naam+handtekeningvanondertekenaar

Meerinformatie,o.m.overdeminimaleinhoudvandeCEͲmarkering,istevindeninbijlage
ZAvanEN1090Ͳ1.Volgendeinformatieisverplichttevermelden:

1. Registratienummercertificerendeinstantie
2. Naam+adresfabrikant
3. JaarvanCEͲmarkering
4. NummervanFPCͲcertificaat
5. VerwijzingnaarEN1090Ͳ1
6. Omschrijvingvandeonderdelen,materialen,afmetingenenbeoogdegebruik
7. Prestatiekenmerken(linkmetCPD)
8. NPD“geenprestatiekenmerkenteverklaren”indienvantoepassing
9. UitvoeringsklasseEXC
10. Verwijzingnaaronderdeelspecificatie
11.Informatiei.v.m.eventueleschadelijkestoffen
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13. Markttoezicht

De overheden in de EER, in België de Federale Overheidsdienst Economie, kijken erop toe
dat de in de handel gebrachte producten voldoen aan de eisen die in het kader van de
Bouwproductenrichtlijnzijngesteld.Wanneerdezeoverhedenconstaterendateenproduct
hieraan niet voldoet, moeten ze alle nodige maatregelen nemen opdat het probleem
verholpenwordt.

InbreukenzijnondermeerhetaanbrengenvandeCEͲmarkeringopproductendienietaan
de eisen in de norm voldoen en/of niet aan de correcte certificeringseisen onderworpen
werden, het ontbreken van de CEͲmarkering op producten die hiervan voorzien zouden
moetenzijnenhetvermeldenvanprestatieswaaraanhetproductnietvoldoet.

Bij twijfel over het voldoen aan de gestelde eisen kunnen de overheden eisen dat de
fabrikant de EGͲverklaring van conformiteit onmiddellijk voorlegt. Op onderbouwd en
specifiek verzoek van de overheden moet de fabrikant delen van de technische
documentatie voorleggen. De overheid kan bovendien overgaan tot een inspectie van de
productieplaats om de productie en het kwaliteitsbeheerssysteem te controleren. In het
uiterstegevalkandeoverheideenproductuitdehandelnemen(indeheleEER),metname
wanneerheteenveiligheidsrisicovormt.

Markttoezicht is in de eerste plaats een reactief gegeven. Het is eerder uitzonderlijk dat
overheden proactief de conformiteit met de eisen met betrekking tot de
Bouwproductenrichtlijn zal verifiëren. Bovendien leidt het a posteriori vaststellen van
problemen,metnamevoorconstructieveproductendiedoorgaansreedsverwerktwerden
wanneer markttoezicht tot een besluit komt, tot belangrijke praktische en financiële
gevolgen.
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14. Belangvoordegebruiker

De CEͲmarkering is een belangrijk instrument dat de vrije handel van goederen over de
grenzen tussen de Lidstaten moet vereenvoudigen. De CEͲmarkering is in de eerste plaats
eencommunicatiemiddeltussendefabrikantenendeoverhedendietoezichthoudenopde
verhandeldeproducten.

Met betrekking tot de praktische toepassing van producten op de bouwplaats heeft de
CEͲmarkeringhaarbeperkingen:

 De CEͲmarkering is beperkt tot de prestatiekenmerken die in de EUͲlidstaten onder
regelgeving vielen op het ogenblikdat de mandaten opgesteld werden; eigenschappen
die toegepast worden om producten te beschrijven en prestatiekenmerken die niet
onderregelgevingvallen,kunnennietindeCEͲmarkeringondergebrachtworden;
 Het door de Europese Commissie en de Lidstaten bepaalde attesteringssysteem 2+
voorziet niet dat onafhankelijke derde partijen toezicht houden op de
prestatieverklaringen van de fabrikant, maar beperkt zich tot een uitspraak over de
conformiteitvanhetkwaliteitsbeheersingssysteem;
 De CEͲmarkering moet minimaal vergezeld zijn door productprestaties die in België
reglementair opgelegd worden en deze zijn beperkt, bovendien zal de CEͲmarkering
vergezeldzijndoorproductprestatiesdienietgetoetstzijnaandereglementaireennietͲ
reglementairecriteriadieinhetBelgischegebeurengestelddienenteworden;en
 GeziendeEuropesedimensieervanisdefrequentievandecontrolesdoorderdepartijen
eerder beperkt en het Europese systeem laat toe dat het toezicht op en de gestelde
eisenmetbetrekkingtotdecompetentieͲeisenvandezeonafhankelijkepartijenverschilt
tussendeLidstaten.

Kortom,deCEͲmarkeringkaninformatieleverendieookopdebouwplaatsnuttigkanzijn,
maaraannemersenarchitectenmogennietverwachtendatdeCEͲmarkeringallebehoeften
zalinvullen,daarvoorisdeCEͲmarkeringnietbestemd.

HeteisenvanCEͲmarkeringisnietnodig,hetbetreftimmerseendoordeoverheidaande
fabrikanten gestelde eis, en kan nadelige gevolgen hebben, vermits het producten zou
kunnenuitsluitendienietonderhetonderwerpvandenormvallenenomdathetpartijen
zoukunnenuitsluitendienietaandezeeisenmoetenvoldoen,ditwilzeggenaannemersdie
vervaardigenenplaatsen.

Voorschrijversdienen,netzoalsvóórdeCEͲmarkeringhetgevalwas,kenmerkenencriteria
testellendievoorspecifiekebouwplaatsenvantoepassingzijn.Zedienenzichechteraante
passenaandenieuwereferentiediedoordeNBNEN1090Ͳ1gevormdwordt.
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15. NBNEN1090Ͳ2
De specifieke eisen voor de uitvoering van een staalconstructie zijn in het specifieke deel
NBN EN 1090Ͳ2 opgenomen. Vanaf 31 maart 2010 vervangt hij alle bestaande nationale
normeninEuropa.Hijisvantoepassingopzoweldelichtsteconstructieszoalsleuningenen
secundaire constructies als op de aller zwaarste constructies zoals op vermoeiing belaste
bruggen.Eeneerstevereisteisdatvoorelkprojecteenprojectspecifiekkwaliteitsplanwordt
opgesteld.BijlageCvandenormgeefteenchecklist.

Uitvoeringsklassen

Omrekeningtehoudendatnietallestaalconstructiesaandezelfdeeisenmoetenvoldoen,
bepaalt NBN EN 1090Ͳ2 vier uitvoeringsklassen, aangeduid als EXC1 tot EXC4, waarbij de
eisen in strengheid toenemen van EXC1 naar EXC4. Het is mogelijk om aan verschillende
onderdelen(enzelfsdetails)vaneenzelfdeconstructieverschillendeuitvoeringsklassentoe
te kennen. Indien geen uitvoeringsklasse is voorgeschreven, dan geldt EXC2.
OvereenkomstigB.3vanNBNEN1090Ͳ2gebeurtdebepalingvandeuitvoeringsklassedoor
deontwerperinsamenspraakmetdeopdrachtgever.Hierbijdienendeprojectleiderende
fabrikanttewordengeconsulteerdrekeninghoudendemetdenationaleregelgeving.Deze
bepaling kadert in de algemene regel van § 4.1.1 van NBN EN 1090Ͳ2, die stelt dat de
noodzakelijkeinformatieentechnischeeisenvoordeuitvoeringvanelkonderdeelvanhet
werkvolledigmoetenzijnovereengekomenvoordatmetdeuitvoeringvandatdeelvanhet
werkwordtbegonnen,waarbijtevensproceduresmoetenbestaanvoorhetwijzigingenvan
eeneerderovereengekomenuitvoeringsvoorschrift.Dezebepalinggaatuitvanhetgezonde
principe dat, indien iets tussen de betrokkenen is vastgesteld, nadien geen misverstanden
meerbestaan.

De bepaling van de uitvoeringsklasse gebeurt op basis van de volgende drie criteria en is
naderbeschreveninbijlageBvandenorm(tabel1).Hetisdebedoelingdatdebepalingvan
deuitvoeringsklasselaterinNBNEN1993Ͳ1Ͳ1zalwordenopgenomen(alsbijlageX).

Tabel1:Aanbevolenmatrixvoordebepalingvandeuitvoeringsklassen

Gevolgklassen
Gebruikscategorieën
ProductieͲ
categorieën

CC1
SC1

CC2
SC2

SC1

CC3
SC2

SC1
a

SC2

PC1

EXC1

EXC2

EXC2

EXC3

EXC3 

EXC3a

PC2

EXC2

EXC2

EXC2

EXC3

EXC3a

EXC4

a

EXC4behoortvantoepassingtezijnbijspecialeconstructiesofconstructiesmetextreme
gevolgendooreenconstructiefbezwijkenzoalsvereistinnationaleregelgeving.
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Gevolgklasse

Degevolgklassegeeftdevereistebetrouwbaarheidvanconstructiesaan.NBNEN1990(bijlage
B) definieert de gevolgklassen door het beschouwen van de gevolgen van bezwijken of het
slecht functioneren van de constructie (tabel 2). NBN EN 1991Ͳ1Ͳ7 (bijlage A) geeft een
gelijkaardige, doch meer gedetailleerde, classificatie. Dat de bepaling van de gevolgklasse
hiermee niet altijd eenduidig vastligt, is jammer. Een kantoorgebouw van 16 bouwlagen en
66mhoogvaltvolgensNBNEN1990inklasseCC2maarvolgensNBNEN1991Ͳ1Ͳ7onderklasse
CC3.Eentoekomstigeuniformiseringdringtzichop.Intussenzaldeontwerpervoordergelijke
gevallen moeten oordelen of hij met de zwaardere eis uit NBN EN 1991Ͳ1Ͳ7 rekening zal
houden.OmdatNBNEN1991Ͳ1Ͳ7handeltoverderobuustheidbijbuitengewonebelastingen
(bijvoorbeelddegevolgenvaneenlokaalbezwijkendooreenonbekendeoorzaak)ishetlogisch
om te stellen dat men zich slechts op die norm kan of mag baseren indien een dergelijke
ontwerpsituatiezichinderdaadvoordoet.

Tabel2:DefinitievangevolgklassenvolgensNBNEN1990

Voorbeeldenvangebouwenen
Gevolgklasse
Omschrijving
civieltechnischewerken
Grotegevolgentenaanzienvanhet Tribunes,openbaregebouwen
verliesvanmensenlevens,ofzeer
waarbijdegevolgenvanhet
CC3
groteeconomischeofsociale
bezwijkengrootzijn(bijv.een
concertzaal)
gevolgenvoordeomgeving
Middelmatigegevolgentenaanzien WoonͲenkantoorgebouwen,
vanhetverliesvanmensenlevens,
openbaregebouwenwaarde
CC2
ofaanzienlijkeeconomischeof
gevolgenvanbezwijkenbeperkt
socialegevolgenvoordeomgeving zijn(bijv.eenkantoorgebouw)
Geringegevolgentenaanzienvan
Gebouwenvoordelandbouw
hetverliesvanmensenlevens,of
waarmensennormaalniet
CC1
kleineofverwaarloosbare
verblijven(bijv.opslagschuren,
economischeofsocialegevolgen
tuinbouwkassen)
voordeomgeving

Gebruikscategorie

Hierwordteenonderscheidgemaakttussenoverwegendstatischbelasteconstructies(SC1)en
op vermoeiing belaste constructies (SC2) (tabel 3). Ook constructies in gebieden met
middelmatigetothogeaardbevingsactiviteitvallenonderSC2.
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Tabel3:DefinitievangebruikscategorieënEN1090

Gebruikscategorieën

Criteria
x

Constructiesenonderdelenontworpenen
berekendvooralleenstatischebelasting
(Voorbeeld:gebouwen)
x Constructiesenonderdelenwaarvande
verbindingenzijnontworpenenberekend
SC1
vooraardbevingsbelastingeningebiedenmet
lageaardbevingsactiviteiteninDCL*
x Constructiesenonderdelenontworpenen
berekendvoorvermoeiingsbelastingendoor
kranen(KlasseS0)**
x Constructiesenonderdelenontworpenvoor
vermoeiingsbelastingenvolgensEN1993.
(Voorbeelden:verkeersͲenspoorbruggen,
kranen(klasseS1totenmetS9)**,
constructiesgevoeligvoordoorwind,publiek
ofdraaiendemachinesveroorzaakte
SC2
trillingen)
x Constructiesenonderdelenwaarvande
verbindingenzijnontworpenenberekend
vooraardbevingsbelastingeningebiedenmet
gemiddeldeofhogeaardbevingsactiviteiten
inDCM*enDCH*
*DCL,DCM,DCH:elasticiteitsklassevolgensNBNEN1998Ͳ1
**Voorindelingvanvermoeiingsbelastingdoorkranen,zieNBNEN1991Ͳ3
enNBNEN13001Ͳ1
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Productiecategorie

NagenoegallenietͲgelasteconstructiesendegelasteconstructiesinstaalS235ofS275worden
inproductiecategoriePC1geclassificeerd,constructiesinstaalS355ofhogerinPC2(tabel4).

Tabel4:DefinitievanproductiecategorieënNBNEN1090

Productiecategorieën


PC1




PC2

Criteria
x
x
x
x

x

x

NietͲgelasteonderdelengefabriceerdvan
productenvanallestaalsoorten
Gelasteonderdelengefabriceerdvan
productenvanstaalsoortenonderS355
Gelasteonderdelengefabriceerdvan
productenvanstaalsoortenS355enhoger
Onderdelendiefundamenteelzijnvoorde
constructievesamenhangenopde
bouwplaatsdoormiddelvanlassenzijn
samengesteld
Onderdelendiemetbehulpvan
warmvervormenzijngefabriceerdofeen
warmtebehandelinghebbenondergaan
tijdensdefabricage
Onderdelenofvakwerkliggersuitronde
buizendieeenprofileringaandeuiteinden
vereisen


Impact

Destrengheidvanbepaaldeeisenisafhankelijkvandeuitvoeringsklasse.TabelA.3vandenorm
geeft een overzicht van deze eisen. In § 7.1 van NBN EN 1090Ͳ2 zijn de kwaliteitseisen (met
betrekking tot de laswerkzaamheden) bepaald in functie van de uitvoeringsklasse met
verwijzingnaarvanNBNENISO3834.

EXC1 
ElementairekwaliteitseisenvolgensNBNENISO3834–Deel4
EXC2 
StandaardkwaliteitseisenvolgensNBNENISO3834–Deel3
EXC3enEXC4 UitgebreidekwaliteitseisenvolgensNBNENISO3834–Deel2
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Als verder voorbeeld vermelden we het percentage van in de dwarsrichting op grote trek
belaste stompe lassen die met nietͲdestructieve onderzoeksmethoden moeten worden
gecontroleerd:10%voorEXC2,20%voorEXC3en100%voorEXC4.Voorhoeklassenaч12mm
isditrespectievelijk0%,5%en10%.Omdeproductieendedaarmeegepaardgaandekosten
niet onnodig op te drijven, zal de ontwerper en opdrachtgever best niet al te lichtzinnig
overgaantothetonnodigvoorschrijvenvandezwaarsteuitvoeringsklasse.

Eveneens worden eisen met betrekking tot de lascoördinatie voorgeschreven voor EXC2,
EXC3enEXC4(tabel5).Hetkomteropneerdatindemeestegevallendelascoördinatorhet
(hoogste) niveau van internationaal lasingenieur (IWE volgens NBN EN 14731) zal moeten
hebben. Dit komt overeen met een uitgebreide kennis van het lassen. Een lager niveau is
toegestaan in bepaalde gevallen. Zo is voor staalconstructies in S235 of S355 waarbij de
maximaledikte50mmbedraagtinEXC2hetniveauvaninternationaallastechnoloog(IWT
volgens NBN EN 14731) voldoende. Dit komt overeen met een specifieke kennis van het
lassen. Hetniveau van lasspecialistis uitsluitend toegestaan voor staalconstructies in S235
tot en met S355 in EXC2 met maximale dikten tot 25 mm. Dit komt overeen met een
basiskennisvanhetlassen.
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Tabel5–Technischekennisvanhetcoördinatiepersoneel
voorconstructie(koolstof)staal

Dikte(mm)
EXC

EXC2

EXC3

EXC4

Staalsoort

Normatieveverwijzing

tч25 25<tч50
a
b



t>50

NBNEN10025Ͳ2,NBNEN10025Ͳ3,
S235t/mS355 NBNEN10025Ͳ4,NBNEN10025Ͳ5,

NBNEN10149Ͳ2,NBNEN10149Ͳ3,
NBNEN10210Ͳ1,NBNEN10219Ͳ1

B

S

Cc

NBNEN10025Ͳ3,NBNEN10025Ͳ4,
S420t/mS700 NBNEN10025Ͳ6,NBNEN10149Ͳ2,

NBNEN10149Ͳ3,NBNEN10210Ͳ1,
NBNEN10219Ͳ1

S

Cd

C

NBNEN10025Ͳ2,NBNEN10025Ͳ3,
S235t/mS355 NBNEN10025Ͳ4,NBNEN10025Ͳ5,

NBNEN10149Ͳ2,NBNEN10149Ͳ3,
NBNEN10210Ͳ1,NBNEN10219Ͳ1

S

C

C

NBNEN10025Ͳ3,NBNEN10025Ͳ4,
S420t/mS700 NBNEN10025Ͳ6,NBNEN10149Ͳ2,

NBNEN10149Ͳ3,NBNEN10210Ͳ1,
NBNEN10219Ͳ1

C

C

C

C

C

C

Alle

Alle

B,SenCzijnrespectievelijkbasisͲ,specifiekeenuitgebreidekenniszoalsvoorgeschrevenin
NBNENISO14731enkomenovereenmetrespectievelijklasspecialist(IWS),lastechnoloog
(IWT)enlasingenieur(IWE).
a

Kolomvoetplatenenkopplatenч50mm.
Kolomvoetplatenenkopplatenч75mm.
c
VoorstaaltotenmetS275isniveauSvoldoende.
d
VoorstaalN,NL,MenMLisniveauSvoldoende.
b


Indemeestelandengroeitstilaaneenconsensusnaardevolgendeeenvoudigebasisrelatie
tussendeuitvoeringsklasseEXCenhettypevandraagconstructie:

EXC1: eenvoudigehallen(bijvoorbeeldvoordelandbouwsector)
EXC2: gebouwen
EXC3: bruggen
EXC4: speciale draagconstructies (bijvoorbeeld kerncentrales, bruggen met grote
overspanning,enz.)
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Uiteraardzullenopdrachtgevers,bouwherenenontwerperssteedsdemogelijkheidhebben
om bepaalde eisen via de projectspecificatie te verstrengen of af te zwakken. Deze
handelswijze geniet de voorkeur boven het zomaar toepassen van een hogere
uitvoeringsklasse.

De bepaling van de uitvoeringsklasse heeft ook een directe implicatie op de keuze van de
staalbouwer.Inderdaad,onderdeCEͲmarkeringsregelgevingvoorstalenconstructieswordt
elke staalbouwerͲfabrikant beoordeeld en gecertificeerd voor een wel bepaalde
uitvoeringsklasse. Hij zal daarom uitsluitend de CEͲmarkering kunnen aanbrengen op de
producten die hij met betrekking tot die uitvoeringsklasse heeft vervaardigd. Bij de keuze
vandeuitvoeringsklassedordestaalbouwerͲfabrikantenbijdebeoordelingencertificatie
door de aangemelde instelling dient dus zeer wel rekening te worden gehouden met zijn
mogelijkhedenomhetwerkuittevoerenenmetdeuitvoeringsklassedieovereenkomtmet
zijn gecertificeerde fabricagefaciliteiten. Voor normale staalbouwwerkzaamheden is EXC2
hetmeestgeschikt.

Iederbouwonderdeelmoetnietalleenaaneenuitvoeringsklassewordentoegewezenmaar
eveneensaaneentolerantieklasse(klasse1of2)volgensNBNEN1090Ͳ2bijlageD.2.

OnderwerpenEN1090Ͳ2

NBN EN 1090Ͳ2 geeft, in aparte hoofdstukken, eisen voor de documentatie (o.m.
kwaliteitsplan),debasisproducten,hetvoorbewerkenensamenstellenvandeonderdelen,
het lassen, het mechanisch verbinden (o.m. bouten), de montage, de
oppervlaktebehandeling, de geometrische toleranties, de inspectie, het beproeven en het
corrigeren. Ze worden aangevuld, verduidelijkt of samengevat in 12 bijlagen. Vele van die
eisen zijn reeds een standaardpraktijk en werden reeds via nationale normen of
projectgebonden bestekken verplicht gesteld. Hieronder volgt een overzicht van enkele
belangrijkebepalingen.

Traceerbaarheidvanbasismaterialen

De basismaterialen moeten uit de in NBN EN 1090 vermelde Europese normen gekozen
worden.Indienanderematerialenwordenaangewend,moetenhuneigenschappenworden
gespecificeerd. De norm schrijft daarbij niet voor aan wie deze verantwoordelijkheid
toekomt. Het lijkt erop dat dit bewust is open gelaten. Dit betekent dat, indien noch de
ontwerpernoch de bouwheer noch de opdrachtgever terzake iets hebben gespecificeerd,
het ten laatste de fabrikant is die ervoor moet zorgen dat deze eigenschappen worden
vastgelegd.

Denoodzakelijkekeuringsdocumentenzijnvermeldintabel1van§5.2vanNBNEN1090Ͳ2.
Voor de courante basismaterialen wordt hierin verwezen naar tabel B.1 van
NBNEN10025Ͳ1.

Verderstelt§5.2dat,indienmarkereneenvereisteis,ongemerktebasisproductenalseen
nonͲconformproductmoetenwordenbehandeld.
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§6.2vanNBNEN1090Ͳ2steltdat inallestadiavandefabricageiederdeelofpakketvan
gelijksoortige delen van stalen onderdelen door middel van een geschikt systeem
identificeerbaar moet zijn. Voor de uitvoeringsklassen EXC3 en EXC4 moeten voltooide
onderdelen naar keuringsdocumenten identificeerbaar zijn. Vermelde paragraaf omvat
uitgebreideinformatieoverdeverschillendeidentificatiemethoden.

Bouten

Tot nu toe gebruikte iedere lidstaat bouten in overeenstemming met de nationale
regelgeving. In Duitsland bijvoorbeeld waren de DIN 6914/6915/6916 van toepassing voor
10.9Ͳvoorspanbouten en DIN 931(933)/934 voor nietͲvoorgespannen bouten 4.6 tot 10.9.
MetdeinvoeringvanNBNEN1993enNBNEN1090iseeneindegekomenaandezepraktijk.
Voorspanbouten moeten conform zijn aan de normenreeks NBN EN 14399; voor nietͲ
voorgespannen bouten is dit NBN EN 15048. De nieuwe normen voor voorgespannen
bouten zijn besproken in “Europese normen voor voorspanbouten”, Hoeckman W.,
info_steel,Staalinfocentrum,nr.27,juni2010,pp.30Ͳ35.

Lassen

NBNEN1090Ͳ2maaktdeverplichtingvaneenlasplanalgemeenvoorallestaalconstructies.
Dit plan moet onder meer volgende gegevens bevatten: de lasmethode (WPS) en
kwalificering ervan, het vermijden van vervormingen door het lassen, de lasvolgorde, de
inspectieencontrole,depositioneringsmiddelen,hetvermijdenvanlamellairescheuren,de
lasnaadvorm,deacceptatiecriteriaendelasidentificatie.

Hetlassenmoetzijnuitgevoerdvolgensgekwalificeerdemethoden,gebruikmakendvaneen
lasmethodebeschrijving(WPS)inovereenstemmingmethetvantoepassingzijndedeelvan
NBN EN ISO 15609 of NBN EN ISO 14555 of NBN EN ISO 15620, al naargelang het geval.
Indiengespecificeerd,moetenbijzonderevoorwaardenvoorhetleggenvanhechtlassenzijn
opgenomen in de WPS. Lassers moeten in overeenstemming met NBN EN 287Ͳ1 zijn
gekwalificeerdenbedienersvanlasmachinesinovereenstemmingmetNBNEN1418.

Voor de aanvaardingscriteria van lasonvolkomenheden gelden niveau D, C, B volgens NBN
EN5817enB+voorrespectievelijkEXC1,EXC2,EXC3enEXC4.B+ishierbijstrengerdanB.
Debijkomendeeisenwordenintabel17vanNBNEN1090Ͳ2vermeld.

Montage

Waar vele nationale normen voorbij gingen aan specifieke eisen voor de montage, schrijft
NBN EN 1090Ͳ2 een montageplan voor. Dit dient volgende gegevens te bevatten: de
montageverbindingen, afmetingen, gewichten en zwaartepunten van onderdelen, de
montagevolgorde, het stabiliteitsconcept voor de gedeeltelijk gemonteerde constructie Ͳ
met inbegrip van eventuele eisen voor tijdelijke verbanden of onderstoppingen, vereiste
bouwzegen en voorinstellingen, het transport van onderdelen Ͳ met inbegrip van
voorzieningenvoorhijsen,draaienoftrekken,positiesenvoorwaardenvoorondersteunen
en vijzelen, verwachte zettingen van de ondersteuningen, speciale posities en belastingen
van kranen, instructies voor de levering, de opslag, het hijsen, het inbouwen en het
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voorspannen van tuikabels. Ook alle gegevens in verband met de benodigde
hijsvoorzieningen, de methoden voor het omgaan met eventuele veiligheidsrisico’s, het
voorzienvanveiligewerkplekkenendeveiligemiddelenomdezetebereikendienentezijn
aangegeven.
Toleranties
NBN EN 1090Ͳ2 vermeldt twee soorten geometrische toleranties, namelijk fundamentele
tolerantiesenfunctioneletoleranties.
Fundamenteletolerantieshebbenbetrekkingopafwijkingendievantoepassingzijnopeen
reeksvancriteriadieessentieelzijnvoordemechanischeweerstandendestabiliteitvande
voltooideconstructie.ZezijnonderverdeeldinfabricageͲenmontagetoleranties.
Functionele toleranties hebben betrekking op afwijkingen die vereist zijn om aan andere
criteriatevoldoenzoalspassingenuiterlijk.NBNEN1090Ͳ2voorzietintweeklassen(1en
2). Aan de voorwaarden van (de minst strenge) klasse 1 moet steeds worden voldaan. De
strengereklasse2kanwordenvoorgeschrevenvoorhetgedeeltevandeconstructiewaarin
een glazen gevel moet passen, om de bij de aansluiting vereiste hoeveelheid speling en
afstellingentereduceren.

Denormlaateveneenstoeomstrengeretolerantiesvoorteschrijven.

Fundamentele toleranties kunnen tot een zekere hoogte “weggediscussieerd” worden. In
overeenstemming met § 11.2.1 van NBN EN 1090Ͳ2 is er in sommige gevallen een
mogelijkheid dat de ongecorrigeerde afwijking van een fundamentele tolerantie in
overeenstemmingmethetconstructiefontwerpwordtgebracht,bijvoorbeeldindiendete
groteafwijkingexplicietineenherberekeningismeegenomen.Indienditniethetgevalis,
moetdeafwijkingwordengecorrigeerd.
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16. Besluit


DeinvoeringvanNBNEN1090betekentdusdatelkestaalbouwerdienadebeëindigingvan
de coëxistentieperiode producten in de handel brengt over een FPCͲsysteem moet
beschikken dat gecertificeerd is door een aangemelde instelling en dit ongeacht de
belangrijkheidvandestaalconstructie,metanderewoordenongeachtofhetomeenleuning
ofeenbruggaat.Ditvergteenonmiddellijkeaandachtvanelkestaalbouweromdathetniet
beschikkenovereengecertificeerdFPCͲsysteemeigenlijkautomatischinhoudtdathijgeen
constructieve producten meer op de Europese markt zal mogen brengen. Bijlage B van
NBN EN 1090Ͳ1 geeft gedetailleerde informatie en richtlijnen voor de beoordeling van het
FPCͲsysteem.

DenormNBNEN1090Ͳ1isalsregelderkunstengoedvakmanschapvantoepassingvanaf
januari 2010. In de norm is aangegeven dat in augustus 2011 alle eventuele conflictueuze
normeningetrokkenmoetenworden.Deverwijzingnaardezenormis,ophetogenblikvan
publicatie van dit document, nog niet in het Publicatieblad van de Europese Unie
verschenen.Daardoorisdecoëxistentieperiode,d.w.z.deperiodewaarindeCEͲmarkering
mogelijkmaarnognietverplichtis,nognietgekend.Inelkgevalzalhettoepassenvande
normtotheteindevandecoëxistentieperiodevrijwilligzijn.

Staalbouwers en fabrikanten van een bepaalde omvang (bijvoorbeeld 50 medewerkers en
meer)hebbenzichgedurendedejongste10à15jaartoegelegdophetimplementerenvan
een kwaliteitsbeheersingssysteem (meestal NBN EN ISO 9001). Kleinere bedrijven (10
medewerkers en minder) die vooral handwerk produceren missen meestal de organisatie
om de eisen met betrekking tot procedures, keuring en documentatie op te stellen, te
implementeren en op te volgen. Ze hebben er gewoonweg het personeel niet voor.
Voornamelijk kleinere werkplaatsen, die veelal onderdelen uit uitvoeringsklasse EXC1
vervaardigen en aan wie tot dusver de verplichting voorbij ging om hun kwalificaties te
bewijzen, zullen het moeilijk hebben te voldoen aan de verplichting om een
CEͲconformiteitsverklaring te moeten kunnen voorleggen. Ze worden nu plots
geconfronteerd met keuring, lascertificaten, keuringsdocumenten, enz. Het
aanpassingsprocesdreigtvoornietͲvoorbereideondernemingenzeerlangdurigenpijnlijkte
zullenzijn.
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17. Referentiesenverdereinformatie


x NBNEN1090Ͳ1:2009Ͳ"UitvoeringvanstaalconstructiesenaluminiumconstructiesͲ
Deel1:Eisenvoorhetvaststellenvandeconformiteitvanconstructieveonderdelen"
x GuidancePaperDͲCEMarkingunderTheConstructionProductsDirective
x GuidancePaperBͲTheDefinitionofFactoryProductionControlinTechnical
SpecificationsforConstructionProducts
x GuidancePaperL–ApplicationandUseofEurocodes
x WebsitenormensteunpuntWTCB/CEͲmarkering(http://www.normen.beof
http://www.wtcb.be/go/ce)
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