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HOOFDSTUK 0 - VOORAFGAANDELIJKE INFORMATIE 
De principes van dit reglement zijn gemeenschappelijk voor alle producten die bij de CE-markering 

betrokken zijn. Om die reden bepaalt dit reglement dan ook eerst de algemene regels die van 

toepassing zijn in het kader van de certificatie volgens het Europese systeem en van het CE 

conformiteitsmerk. 

 

Enkel de specifieke modaliteiten van het conformiteitsattesteringssysteem, volgens de richtlijn of de 

geldende Europese reglementering, zijn eigen aan het type van gecertificeerd product en worden in dit 

bijzonder reglement beschreven. 

 

Bijgevolg is dit reglement zowel te beschouwen als algemene reglement van OCBS, van toepassing 

op de certificatie betreffende de CE-markering, en ook als bijzondere reglement voor de producten die 

in beschouwing worden genomen. 

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.1 

OCBS werd door de Belgische Staat erkend als certificatie-instelling voor de CE-markering en als 

dusdanig bij de Europese Commissie genotificeerd in verband met de volgende producten, verder 

aangeduid als "betrokken producten", gegeven het feit dat bovengenoemde producten voor de CE-

markering in aanmerking komen:  

• Staal voor beton volgens mandaat M/115, geharmoniseerde normen van de reeksen EN 10080 en 

EN 10138 (systeem 1+), 

• Bouwstaal volgens mandaat M/120, geharmoniseerde normen van de reeks EN 10025 (systeem 

2+),  

• Structurele steunen volgens mandaten M/104 en M/132, geharmoniseerde normen van de reeks 

EN 1337(systemen 1 en 3),  

• Lichtmasten voor openbare verlichting volgens mandaat M/111, geharmoniseerde normen van de 

reeks EN 40 (systeem 1), 

• Permanente en vaste weguitrusting volgens mandaat M/111, geharmoniseerde normen van de 

reeks EN 12899 (systeem 1), 

• Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies volgens mandaat M/120, geharmoniseerde 

normen van de reeks EN 1090 (systeem 2+), 

• Boutverbindingen volgens mandaat M/120, geharmoniseerde normen van de reeks EN 14399 

(systeem 2+).  
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Deze mandaten werden aan het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) verleend door de 

Europese Commissie en de Europese Vrijhandelsassociatie in verband met de tenuitvoerlegging van 

de Europese Bouwproductenrichtlijn. 

 

De artikels van de betrokken normen die in de Bijlage ZA ervan worden aangehaald, voldoen aan de 

eisen van het mandaat. De overeenstemming met deze artikels geeft een vermoeden van 

geschiktheid aan het bouwproduct, dat in de norm wordt behandeld. Dit leidt tot de afgifte van 

overeenstemmingsattesten en verklaringen van overeenstemming, documenten die volgens het 

geldende systeem van overeenstemmingsattesten voor het betrokken product zijn opgesteld. 

Artikel 1.2 

Deze notificatie wordt aan het OCBS verleend door de Belgische Staat ter uitvoering van de wet van 

25 maart 1996 toegekend houdende uitvoering van de Europese Bouwproductenrichtlijn van 21 

december 1988.  

Artikel 1.3 

De originele statuten van het OCBS werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad 

van 06 oktober 1977. Sindsdien werden verschillende wijzigingen beslist door de Beheerraad en 

bekrachtigd door de Algemene Vergadering. Deze wijzigingen werden telkens gepubliceerd in de 

bijlagen van het Belgische Staatsblad. De lijst van deze publicaties evenals de geldende teksten van 

de statuten maken het voorwerp uit van de bijlage 1 bij het Kwaliteitshandboek van het OCBS. 

Artikel 1.4 

De zetel van het OCBS is thans gevestigd te 1050 Brussel, Pleinlaan, 5. 

HOOFDSTUK 2 - TOELATING TOT GEBRUIK 

Artikel 2.1 

De certificatie die toelating geeft tot de CE-markering kan worden bekomen door producenten van de 

betrokken producten die ofwel in Europese Gemeenschap zijn gevestigd of die over een erkende 

vertegenwoordiger beschikken. 

Artikel 2.2 

De certificatie voor de CE-markering wordt door het OCBS verleend voor de betrokken producten, 

indien deze producten beantwoorden aan de criteria van de normen en mits voldaan is aan alle 

voorwaarden van technische (zie het ter zake doende Toepassingsreglement) en van administratieve 

aard. 
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Artikel 2.3 

In geval van een gunstige beslissing ingevolge het vooronderzoek hangt de toelating tot gebruik van 

de certificatie voor de CE-markering af van de ondertekening, door de aanvrager, van een 

overeenkomst waarvan de bewoordingen door het OCBS vastgesteld zijn. 

 

Die overeenkomst zal met name vermelden: 

• de datum waarop het gebruik van het merk van kracht wordt; 

• de informatie en verplichte verwijzingen op de verschillende documenten;  

• de financiële regeling volgens de tarieven die door OCBS worden bepaald. 

Artikel 2.4  

De Gebruiker van de certificatie door OCBS en de daarop gebaseerde CE-markering verplicht zich:  

• om alle voorwaarden voor deze bijzondere regeling en de aanvullende regelgeving geldend voor 

de betrokken producten te eerbiedigen,  

• OCBS elke wijziging van het fabricageproces of van de kenmerken van de betrokken producten te 

melden die een invloed op de certificatie van deze hebben,  

• geen aanvraag voor certificering in te dienen bij andere certificeringinstellingen voor de betrokken 

producten.  

Artikel 2.5 

De conformiteit van de betrokken producten wordt volgens de voorschriften, bevat in het ter zake 

doende Toepassingsreglement, gecontroleerd. 

 

De conformiteit wordt door de Gebruiker van de certificatie voor de CE-markering verklaard, en door 

OCBS gecertificeerd. 

HOOFDSTUK 3 - DUUR VAN HET CONTRACT 

Artikel 3.1 

Behalve in geval van sanctie (cf. hoofdstuk 5 hierna) is de toelating gebruik te maken van de 

certificatie door OCBS voor de CE-markering geldig voor een termijn van vijf jaar en hernieuwbaar bij 

stilzwijgende overeenkomst, tenzij zij door één der partijen, bij ter post aangetekend schrijven, drie 

maand vòòr het einde van de periode opgezegd wordt. 

 

De toelating kan ook opgezegd worden op een andere datum, mits het OCBS en de Gebruiker van de 

certificatie voor de CE-markering hiermee instemmen. 
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Artikel 3.2 

De overeenkomst wordt rechtens beëindigd, indien de Gebruiker van de certificatie voor de CE-

markering ophoudt het "product" voort te brengen. 

 

In dit geval brengt hij zo vlug mogelijk en ten minste drie maand vooraf het OCBS daarvan op de 

hoogte, tenzij uitzonderlijke omstandigheden hem verplichten deze termijn te verkorten. 

 

Dit is eveneens het geval indien door de producent wijzigingen worden aangebracht aan het "product".  

 

De opzegging van een overeenkomst door een Gebruiker van de certificatie voor de CE-markering 

brengt de intrekking van alle toelatingen die daaruit voortvloeien met zich mee. 

HOOFDSTUK 4 - FINANCIEEL STELSEL 

Artikel 4.1 

De aanvrager verbindt er zich toe aan het OCBS de vergoedingen te betalen die voor het 

vooronderzoek overeengekomen zijn, wat ook het resultaat ervan moge zijn. 

 

Indien dit vooronderzoek tot één of meer onvoldoende resultaten leidt en aanleiding geeft tot 

bijkomende proeven en bezoeken, zullen ook voor deze bijkomende prestaties bijkomende bedragen 

aangerekend worden. 

Artikel 4.2 

De kosten van de certificering zijn in overeenstemming met de geldende tarieven volgens Document 

TAR CE EN 10138. 

Artikel 4.3 

In geval van intrekking van de toelating tot gebruik van de certificatie voor de CE-markering dient de 

Gebruiker van de certificatie voor de CE-markering aan alle verplichtingen te voldoen die op de datum 

van de intrekking tegenover het OCBS nog bestaan, en, in het bijzonder, aan de kosten verbonden 

met het vooronderzoek en de controle. 

 

Hij kan geen enkele, zelfs niet gedeeltelijke, terugbetaling vragen van de beheersrechten of bijdragen 

en controlekosten die reeds betaald werden. 
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HOOFDSTUK 5 – SANCTIES EN CORRECTIEVE MAATREGELEN  

Artikel 5.1 

Als de Gebruiker van de certificatie voor de CE-markering de beschikkingen van deze regeling of het 

toepassingsreglement niet eerbiedigt, heeft OCBS het recht, na schriftelijke waarschuwing per 

aangetekende brief, om voor alle of sommige van de betrokken producten het gebruik van de 

certificatie voor de CE-markering op te schorten of definitief op te heffen. 

 

Dit geldt eveneens wanneer de Gebruiker van de certificatie voor de CE-markering de voorziene 

retributies niet op tijd betaalt.  

 

OCBS kan eveneens aan de Gebruiker van de certificatie voor de CE-markering, evenredige 

correctieve maatregelen opleggen afhankelijk van de ernst van de overtreding of de niet-conformiteit.  

 

De sancties of correctieve maatregelen worden door OCBS slechts na interpellatie van de 

belanghebbende of van zijn vertegenwoordiger en van alle betrokken partijen genomen. 

HOOFDSTUK 6 – CE-MARKERING 

Artikel 6.1 

De producten die de CE-markering dragen zijn vergezeld van de documenten die volgens de 

voorschriften van de Bijlage ZA van de norm zijn opgesteld. 

Artikel 6.2 

De CE-markering zal volgens de voorschriften van het toepassingsreglement en volgens het officiële 

model van het hieronder gereproduceerd CE-logo gebeuren.  
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De Gebruikers van de CE-markering ontvangen van OCBS het model van dit logo onder verschillende 

vorm om reproductie mogelijk te maken. 

Artikel 6.3 

De betrokken producten moeten geproduceerd, opgeslagen en verdeeld worden op een zodanige 

wijze dat elke beschadiging en elke mengeling van kwaliteit worden vermeden. 

HOOFDSTUK 7 - PUBLICATIE VAN DE LEDENLIJSTEN EN VAN DE 
LIJSTEN DER PRODUCTEN 
Het OCBS zal regelmatig en ten minste éénmaal per jaar volgende documenten uitgeven en verdelen: 

a. de lijst van de "producten" die door OCBS voor de CE-markering gecertificeerd zijn; 

b. de lijst der Gebruikers van de certificatie voor de CE-markering. 

 

Bovendien worden alle belanghebbenden binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte gebracht 

van elke wijziging aan deze lijsten. 

HOOFDSTUK 8 - INFORMATIE JEGENS DE NOTIFICERENDE 
OVERHEIDSDIENST 
OCBS communiceert, in functie van de behoeften, regelmatig en op spontane wijze met de Belgische, 

notificerende overheid. 

OCBS waarborgt een permanente informatie bij de notificerende overheid via zijn website  

www.ocab-ocbs.com waarop de volgende informatie beschikbaar is: 

• Lijst van de productgebieden waarvoor OCBS genotificeerd is, 
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• Lijst van de producten waarvoor de CE-markering mogelijk of verplicht is (publicatie van het 

Officieel Publicatieblad van de Europese Gemeenschap), 

• Lijst van de producenten die een toelating hebben voor de CE-markering voor de producten 

vermeld op hun certificaat, 

• Lijst van de producenten die, vanwege OCBS,  onderworpen geweest zijn aan een 

opschorting of een intrekking van hun certificaat:  

o de producenten waarvan het certificaat opgeschort is, worden vermeld tot het eind 

van hun opschorting. 

o de producenten waarvan het certificaat ingetrokken is, worden vermeld tot minstens 

één jaar na de datum van intrekking. 

o de producenten waarvan het productgebied, van de gecertificeerde producten, een 

beperking van omvang heeft ondergaan, worden gedurende de duur van minstens 

één jaar na de beperkingsdatum vermeld. 

o Er wordt op gewezen dat de producenten die zelf, op hun vraag, een verzoek tot 

intrekking van hun certificaat hebben aangevraagd en waarbij er een verklaring werd 

opgemaakt waarin zij stellen geen producten meer te leveren overeenkomstig het 

certificaat dat door OCBS werd verleend; gewoon uit de lijst van gecertificeerde 

producenten worden gehaald. 

 

OCBS verklaart door dit schrijven dat elke mogelijke reden van weigering van certificaat na afloop van 

een voorafgaandelijk certificatieonderzoek automatisch in het inspectieverslag wordt geschreven en 

ter beschikking van de aanvrager wordt gesteld. Daar de certificatiebeslissing de bevoegdheid is van 

het certificatie Comité is, wordt de aanvrager automatisch op de hoogte gesteld van de weigering om 

hem een certificaat toe te kennen. Deze weigering is echter nooit op technisch niveau onherstelbaar 

en de aanvrager heeft altijd de mogelijkheid om een nieuw aanvraag in te dienen. Indien de aanvrager 

een bezwaar tegen deze beslissing indient, zijn de voorziene beroepsmodaliteiten in het 

Kwaliteitshandboek van OCBS van toepassing. Indien de aanvrager vraagt dat de notificerende 

overheidsdienst wordt ingelicht, zal OCBS met hen contact opnemen, de situatie uitleggen, en de 

instructies die deze oplegt, volgen. 

 

 

 

Nota: 

Bij de toekenning van de machtiging tot gebruik van de certificatie voor de CE-markering, moet 
een exemplaar van dit document, behoorlijk ondertekend en voorzien van de met de hand 
geschreven vermelding “Gelezen en goedgekeurd", naar het OCBS teruggestuurd worden, 
aangezien het integraal deel uitmaakt van de overeenkomst. 


