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1 Toepassingsgebied van het document 

Dit document specificeert de procedure die voor de verklaring van overeenstemming van 

warmgewalste producten van constructiestaal en corrosievaste staalsoorten overeenkomstig bijlage 

ZA van EN 10025-1 of EN 10088-4 moet worden toegepast. 

 

Het is van toepassing op alle producten die vallen onder EN 10025-1 of EN 10088-4 en waarvan de 

toepassing in overeenstemming is met de 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 Richtlijn 89/106/EEG van de Raad. 

2 Artikel 28 van CPR1: “Beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid” 

De beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties van bouwproducten met 

betrekking tot hun essentiële kenmerken worden uitgevoerd volgens een van de in bijlage V van CPR 

beschreven systemen. 

 

De Commissie stelt bij gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 60 en rekening houdend met 

in het bijzonder de gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van de mens en voor het milieu, 

vast welk systeem of welke systemen op een bepaald bouwproduct of bepaalde familie van 

bouwproducten, of op een bepaalde essentieel kenmerk van toepassing zijn, en kan deze herzien. De 

Commissie houdt daarbij ook rekening met de gedocumenteerde ervaring die de nationale 

markttoezichtautoriteiten doen toekomen. 

 

De Commissie kiest het of de minst bezwarende systemen die verenigbaar zijn met de naleving van 

de fundamentele eisen voor bouwwerken. 

 

Het of de zo gekozen systemen worden vermeld in de mandaten voor geharmoniseerde normen en in 

de geharmoniseerde technische specificaties. 

                                                      

1  
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3 Prestatieverklaring en CE-markering 

3.1 Artikel 4 van CPR - Prestatieverklaring 

Indien een bouwproduct onder een geharmoniseerde norm valt, stelt de fabrikant een 

prestatieverklaring op wanneer een dergelijk product in de handel wordt gebracht. 

 

Indien een bouwproduct onder een geharmoniseerde norm valt, mag elke vorm van informatie over de 

prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken, vastgelegd in de toepasselijke 

geharmoniseerde technische specificatie, slechts ter beschikking gesteld worden indien zij in de 

prestatieverklaring is vermeld en gespecificeerd behalve indien, in overeenstemming met artikel 5, 

geen prestatieverklaring is opgesteld. 

 

Met het opstellen van de prestatieverklaring neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid op zich dat 

het bouwproduct overeenkomt met de daarin opgegeven prestaties. Zonder objectieve aanwijzingen 

voor het tegendeel, gaan de lidstaten ervan uit dat de door de fabrikant opgestelde prestatieverklaring 

nauwkeurig en betrouwbaar is. 

3.2 Artikel 6 van CPR - Inhoud van de prestatieverklaring 

De prestatieverklaring formuleert de prestaties van bouwproducten met betrekking tot hun essentiële 

kenmerken overeenkomstig de relevante geharmoniseerde technische specificaties. 

 

De prestatieverklaring bevat in het bijzonder de volgende gegevens: 

1. de referentie van het producttype waarvoor de prestatieverklaring is opgesteld; 

2. het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid 

van het bouwproduct, vermeld in bijlage V; 

3. het referentienummer en de datum van afgifte van de geharmoniseerde norm of het Europees 

beoordelingsdocument waarvan gebruik is gemaakt voor de beoordeling van elk essentieel 

kenmerk; 

4. in voorkomend geval, het referentienummer van de specifieke technische documentatie die is 

gebruikt en de vereisten waaraan het product volgens de fabrikant voldoet. 

 

Voorts bevat de prestatieverklaring de volgende gegevens: 

1. het beoogde gebruik van het bouwproduct overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 

technische specificatie; 

2. de lijst van essentiële kenmerken die voor het aangegeven beoogde gebruik in de 

geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald; 

3. de prestaties van minstens één essentieel kenmerk van het bouwproduct dat relevant is voor 

het(de) aangegeven beoogde gebruik(en); 
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4. in voorkomend geval, de prestaties van het bouwproduct in niveaus of klassen of in een 

beschrijving, indien nodig op grond van een berekening met betrekking tot de essentiële 

kenmerken, die overeenkomstig artikel 3, lid 3, zijn bepaald; 

5. de prestaties van die essentiële kenmerken van het bouwproduct die verband houden met het 

beoogde gebruik of de beoogde gebruiksvormen, met inoverwegingneming van de bepalingen 

met betrekking tot het beoogde gebruik of de beoogde gebruiksvormen waar de fabrikant 

voornemens is het product op de markt aan te bieden; 

6. de in de lijst vermelde essentiële kenmerken waarvoor geen prestaties zijn aangegeven, de 

letters „NPD” (“No Performance Determined” - geen prestatie bepaald). 

 

De prestatieverklaring wordt opgesteld volgens het model in hoofdstuk 4.2. 

3.3 Artikel 7 van CPR - Verstrekking van de prestatieverklaring 

Van elk product dat op de markt wordt aangeboden, wordt op papier of in elektronische vorm een 

exemplaar van de prestatieverklaring verstrekt. Indien echter een partij van hetzelfde product aan een 

enkele gebruiker wordt geleverd, mag deze vergezeld gaan van één enkel exemplaar van de 

prestatieverklaring op papier of in elektronische vorm. 

 

Indien de ontvanger dat wenst, wordt een exemplaar van de prestatieverklaring op papier verstrekt. 

 

In afwijking van de leden 1 en 2 mag het exemplaar van de prestatieverklaring onder de door de 

Commissie bij gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 60 vast te stellen voorwaarden op 

een website ter beschikking worden gesteld. Deze voorwaarden garanderen onder meer dat de 

prestatieverklaring ten minste voor de in artikel 11, lid 2, bedoelde periode beschikbaar blijft. 

 

De prestatieverklaring wordt verstrekt in de taal of talen die de lidstaat waar het product op de markt 

wordt aangeboden, voorschrijft. 

3.4 Artikel 8 van CPR - Algemene beginselen en gebruik van de CE-markering 

De algemene beginselen die zijn vastgesteld in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 765/2008 zijn op 

de CE-markering van toepassing. 

 

De CE-markering wordt aangebracht op bouwproducten waarvoor de fabrikant een 

prestatieverklaring overeenkomstig de artikelen 4 en 6 heeft opgesteld. Als een 

prestatieverklaring door de fabrikant niet overeenkomstig de artikelen 4 en 6 is opgesteld, mag de CE-

markering niet worden aangebracht. 

 

Door de CE-markering aan te brengen of te laten aanbrengen, geven de fabrikanten te kennen dat zij 

de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de conformiteit van het product met de aangegeven 
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prestaties en de naleving van alle eisen die zijn vastgelegd in deze verordening en in andere relevante 

uniale harmonisatiewetgeving waarin het aanbrengen van een markering wordt voorgeschreven. 

 

Dit lid laat de voorschriften inzake het aanbrengen van de CE- markering waarin andere relevante 

uniale harmonisatiewetgeving voorziet, onverlet. 

 

Voor een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt, is de CE-markering het 

enige merkteken dat verklaart dat het bouwproduct in overeenstemming is met de aangegeven 

prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken die onder die geharmoniseerde norm of 

Europese technische beoordeling vallen. 

 

De lidstaten verwijzen in dat verband in hun nationale maatregelen alleen naar de CE-markering en 

schrappen verwijzingen naar andere merktekens die de conformiteit attesteren van de aangegeven 

prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken die onder een geharmoniseerde norm vallen. 

 

De lidstaten mogen, op hun grondgebied of onder hun verantwoordelijkheid, het op de markt 

aanbieden of het gebruik van bouwproducten met de CE-markering niet verbieden of belemmeren 

wanneer de aangegeven prestaties overeenstemmen met de voorschriften voor dat gebruik in die 

lidstaat. 

 

De lidstaten zorgen ervoor dat het gebruik van bouwproducten met de CE-markering niet wordt 

belemmerd door regels of voorwaarden die zijn opgelegd door overheidsorganen of particuliere 

instellingen die als overheidsbedrijf of op grond van een monopolie positie of overheidsmandaat 

als overheidsorgaan optreden, wanneer de aangegeven prestaties overeenstemmen met de 

voorschriften voor dat gebruik in die lidstaat. 

 

De methoden die de lidstaten in hun eisen voor bouwwerken toepassen, en ook alle andere nationale 

voorschriften met betrekking tot de essentiële kenmerken van bouwproducten, zijn in 

overeenstemming met de geharmoniseerde normen. 

3.5 Artikel 9 van CPR - Voorschriften en voorwaarden voor het aanbrengen van de 

CE-markering 

De CE-markering wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het bouwproduct of op een etiket 

daarvan aangebracht. Indien dit door de aard van het product niet mogelijk of niet gerechtvaardigd is, 

wordt de CE-markering aangebracht op de verpakking of in de begeleidende documenten. 

 

De CE-markering wordt gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaar waarin zij het eerst werd 

aangebracht, de naam en het geregistreerde adres van de fabrikant of het identificatiemerk aan de 
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hand waarvan de naam en het adres van de fabrikant zich gemakkelijk en eenduidig laten 

identificeren, de unieke identificatiecode van het producttype, het referentienummer van de 

prestatieverklaring, de daarin in niveau of klasse aangegeven prestatie, de verwijzing naar de 

toegepaste geharmoniseerde technische specificatie, het identificatienummer van de aangemelde 

instantie, indien van toepassing, en het beoogde gebruik dat is vastgesteld in de toepasselijke 

geharmoniseerde technische specificatie. 

 

De CE-markering wordt aangebracht voordat het bouwproduct in de handel wordt gebracht. Zij kan 

worden gevolgd door een pictogram of een ander teken dat in het bijzonder naar een bijzonder risico 

of gebruik verwijst. 

4 Model van prestatieverklaring 

4.1 Algemeen 

CPR verplicht fabrikanten van bouwproducten ertoe een prestatieverklaring op te stellen als een 

bouwproduct, dat onder een geharmoniseerde norm valt in de handel wordt gebracht. 

Overeenkomstig CPR moet de verklaring aan de hand van een model. Het model zoals opgenomen in 

bijlage III bij CPR moet worden aangepast om te voldoen aan de technische vooruitgang, om de 

flexibiliteit te creëren die verschillende typen bouwproducten en fabrikanten vereisen, alsook om de 

prestatieverklaring te vereenvoudigen. Uit praktische ervaring met de toepassing van bijlage III blijkt 

bovendien dat fabrikanten verdere instructies nodig hebben voor het opstellen van 

prestatieverklaringen van bouwproducten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Met 

het verstrekken van deze instructies zou ook een geharmoniseerde en correcte toepassing van bijlage 

III worden gewaarborgd. Fabrikanten zouden enige flexibiliteit moeten hebben bij het opstellen van 

prestatieverklaringen op voorwaarde dat zij op duidelijke en coherente wijze de essentiële informatie 

verstrekken zoals vereist in artikel 6 van CPR. Om een product in een prestatieverklaring duidelijk te 

kunnen identificeren met betrekking tot zijn prestatieniveaus of -klassen, moeten fabrikanten ieder 

afzonderlijk product koppelen aan het respectieve producttype en aan een bepaalde reeks 

prestatieniveaus of -klassen aan de hand van de unieke identificatiecode waar in artikel 6, lid 2, onder 

a), van CPR naar wordt verwezen. Het doel van artikel 11, lid 4, van CPR is om ieder afzonderlijk 

bouwproduct te kunnen identificeren en traceren aan de hand van een door de fabrikant aangebracht 

type-, partij- of serienummer. Een prestatieverklaring, die vervolgens voor alle bij het beschreven 

producttype behorende producten gebruikt moet worden, volstaat hier niet. De vereiste informatie uit 

artikel 11, lid 4, zou niet verplicht opgenomen moeten worden in de prestatieverklaring. 
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4.2 Model 
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5 Systemen voor beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid 

De fabrikant stelt de prestatieverklaring op en bepaalt het producttype op basis van de beoordelingen 

en verificaties van de prestatiebestendigheid die in het kader van de volgende systemen zijn 

uitgevoerd. 

5.1 Systeem 1+ 

 De fabrikant voert het volgende uit:  

1. de productiecontrole in de fabriek; 

2. verdere tests van door de fabrikant in de productie-installatie genomen monsters volgens het 

voorgeschreven testprogramma. 

De aangemelde certificatie-instantie beslist over de afgifte, de beperking, de schorsing of de intrekking 

van het certificaat van bestendigheid van de prestaties van het bouwproduct op basis van de 

resultaten van de volgende door die instantie uitgevoerde beoordelingen en verificaties: 

1. een beoordeling van de prestaties van het bouwproduct op basis van tests (inclusief 

bemonstering), berekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het 

product; 

2. de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek; 

3. doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek; 

4. steekproefsgewijze controle van monsters die door de aangemelde certificatie-instantie in de 

productie-installatie of in de opslagplaatsen van de fabrikant zijn genomen. 

5.2 Systeem 1 

De fabrikant voert het volgende uit: 

1. de productiecontrole in de fabriek; 

2. verdere tests van door de fabrikant in de productie-installatie genomen monsters volgens het 

voorgeschreven testprogramma. 

De aangemelde certificatie-instantie beslist over de afgifte, de beperking, de schorsing of de intrekking 

van het certificaat van bestendigheid van de prestaties van het bouwproduct op basis van de 

resultaten van de volgende door die instantie uitgevoerde beoordelingen en verificaties: 

1. een beoordeling van de prestaties van het bouwproduct op basis van tests (inclusief 

bemonstering), berekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het 

product; 

2. de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek; 

3. doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek. 
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5.3 Systeem 2+ 

De fabrikant voert het volgende uit: 

 een beoordeling van de prestaties van het bouwproduct op basis van tests (inclusief 

bemonstering), berekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van dat 

product; 

 de productiecontrole in de fabriek; 

 tests van door de fabrikant in de productie-installatie genomen monsters volgens het 

voorgeschreven testprogramma. 

 

De aangemelde certificatie-instantie voor productiecontrole in de fabriek beslist over de afgifte, de 

beperking, de schorsing of de intrekking van het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de 

fabriek op basis van de resultaten van de volgende door die instantie uitgevoerde beoordelingen en 

verificaties: 

1. de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek; 

2. doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek. 

5.4 Systeem 3 

De fabrikant voert de productiecontrole in de fabriek uit. 

Het aangemelde laboratorium beoordeelt de prestaties op basis van tests (op basis van bemonstering 

door de fabrikant), berekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het 

bouwproduct.  

5.5 Systeem 4 

 De fabrikant voert het volgende uit: 

1. een beoordeling van de prestaties van het bouwproduct op basis van tests, berekening, 

getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van dat product; 

2. de productiecontrole in de fabriek. 

Er zijn geen taken waarvoor een beroep moet worden gedaan op aangemelde instanties. 

6 Systeem van toepassing voor de warmgewalste producten van 

constructiestaal en corrosievaste staalsoorten  

6.1 Systeem 2+ 

6.2 De fabrikant voert het volgende uit: 

 een beoordeling van de prestaties van het bouwproduct op basis van tests (inclusief 

bemonstering), berekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van dat 

product; 
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 de productiecontrole in de fabriek; 

 tests van door de fabrikant in de productie-installatie genomen monsters volgens het 

voorgeschreven testprogramma. 

6.3 De aangemelde certificatie-instantie voor productiecontrole in de fabriek beslist 

over de afgifte, de beperking, de schorsing of de intrekking van het 

conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek op basis van de 

resultaten van de volgende door die instantie uitgevoerde beoordelingen en 

verificaties: 

 de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek; 

 doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek. 

7 Mandaten voor certificatie 

Het 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":  

 Bouwstaal volgens mandaat M/120, geharmoniseerde normen van de reeks EN 10025 en EN 

10088-4 (systeem 2+).  

 

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 Verordening Bouwproducten (CPR)2. 

 

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 van het bouwproduct dat in de norm wordt behandeld voor het bedoeld gebruik. Dit leidt 

tot de afgifte van CE-markering en prestatieverklaringen, documenten die volgens het geldende 

systeem van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid voor het betrokken product zijn 

opgesteld. 

 

Niettemin heeft de CPR voorrang op de bijlagen ZA van de geharmoniseerde normen die nog 

herzien moeten worden3. 

                                                      
2 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 Richtlijn 

89/106/EEG van de Raad (CPR). 
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8 Main Issues in Annex ZA of EN 10025-1 and EN 10088-4 

8.1 EN 10025-1 

Characteristic for the mandate Requirement clause(s) 

Tolerances on dimensions and shape 7.7.1 

Elongation 7.3.1 

Tensile strength 7.3.1 

Yield strength 7.3.1 

Impact strength 7.3.1 + 7.3.2 

Weldability [Chemical composition] 7.2 + 7.4.1 

Durability [Chemical composition] 7.2 + 7.4.3 

8.2 EN 10088-4 

 

                                                                                                                                                                      
3 Met inbegrip van Artikel 61 “Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie”, “De bevoegdheid tot vaststelling van 

de in artikel 60 bedoelde gedelegeerde handelingen, wordt aan de Commissie verleend voor een termijn van vijf 

jaar te rekenen vanaf 24 april 2011.” 
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8.3 Products 

8.3.1 Hot rolled sections/profiles with various shapes (T, L, H, U, Z, I, channels, angle), 

8.3.2 Flat products (plate, sheet, strip), 

8.3.3 Bars. 

8.4 Intended uses 

8.4.1 Use in metal structures or in composite metal and concrete structures 

9 Taken 

De toewijzing van taken is gegeven in hieronder tabel. 

Tasks by the manufacturer 

Evaluation of performance of the product by the manufacturer 

Testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan by the manufacturer

Factory production control by the manufacturer 

Tasks by the notified body 

Initial inspection of factory and factory production control by an approved body 

Continuous surveillance, judgement and assessment of the factory production control by an approved 

body 

9.1 Evaluation of performance by the manufacturer 

An Evaluation of performance program shall be carried out under the sole responsibility of the 

manufacturer of the products before they are first placed on the market. Such a program shall be 

carried out in each case for the steel grades with the highest requirements for tensile and impact 

properties which a manufacturer places on the market in accordance with EN 10025 or EN 10088-4. 

 

For all products in EN 10025, the Intensive Routine Testing is required. The Supplementary 

Testing is additionally required for steel products delivered: 

 in the thermomechanically rolled condition with a specified minimum yield strength ≥ 460 MPa for 

the smallest thickness range; 

 in the quenched and tempered condition with a specified minimum yield strength ≥ 460 MPa for 

the smallest thickness range; 

 in the normalized condition with a specified minimum yield strength ≥ 420 MPa for the smallest 

thickness range. 
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Evaluation of performance shall be performed on first application of this standard. Tests previously 

performed in accordance with the provisions of this standard (same product, same characteristic(s), 

test method, sampling procedure, system of attestation of conformity, etc.) may be taken into account. 

In addition, Evaluation of performance shall be performed at the beginning of a new method of 

production (where this may affect the stated properties). 

 

The assessment of the following characteristics is required: 

 tolerances on dimensions and shape; 

 elongation; 

 tensile strength; 

 yield strength; 

 impact strength; 

 weldability [chemical composition]; 

 durability [chemical composition]. 

9.1.1 Evaluation of performance program 

The Evaluation of performance program comprises: 

 Intensive Routine Testing; 

 Supplementary Testing. 

9.1.2 Intensive routine testing 

Intensive routine testing shall be specific inspection and testing in accordance with EN 10025-1 

carried out on the first five casts produced. However, for tensile and impact testing, at least 6 products 

from each of the five casts shall be tested and where this is not possible test pieces shall be taken 

from opposite ends of the products being tested. 

9.1.3 Supplementary testing 

A supplementary testing of the product shall be carried out on the thickest range and highest grade 

and quality being placed on the market by the manufacturer and taken from anyone of the 5 casts 

used in the Intensive Routine Testing. 

9.1.3.1 Chemical composition 

A chemical content analysis shall be carried out on the product in accordance with EN 10025-1 or EN 

10088-4. The content of the following elements shall be determined and recorded: carbon, silicon, 

manganese, phosphorus, sulphur, copper, chromium, molybdenum, nickel, aluminium, niobium, 

titanium, vanadium, nitrogen and any other element intentionally added. 

9.1.3.2 Tensile tests 

Tensile tests shall be carried out in accordance with EN 10025-1 or EN 10088-4; the test method for 

which is the normative reference to EN 10002-1. 
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9.1.3.3 Impact tests 

Impact tests shall be carried out in accordance with EN 10025-1 or EN 10088-4; the test method for 

which is the normative reference to EN 10045-1. The results shall be recorded and presented in the 

form of transition curves showing the impact energy in Joules of one set of 3 test pieces at test 

temperatures of + 20 °C, 0 °C, - 20 °C, - 40 °C and at two additional test temperatures to show the 

ductile to brittle transition behaviour. Where longitudinal and transverse impact tests are specified in 

the individual part of EN 10025, two transition curves shall be established, one for each orientation. 

Where impact energy values are specified at more than one test temperature, the transition curves 

shall include all the temperatures specified in the individual part of EN 10025. Individual values shall 

be plotted on a graph. Individual and average values shall be recorded. Impact energy values 

measured at test temperatures other than those specified in the individual part of EN 10025 shall be 

for information only. 

9.1.3.4 Weldability 

Where appropriate and as an indication of weldability the carbon equivalent value (CEV) shall be 

calculated in accordance with EN 10025-1 and recorded. The controlled thermal severity (CTS) tests, 

the Tekken tests or implant tests shall be carried out in accordance with ISO 17642 Parts 1 to 3 in 

order to determine the susceptibility of the steel product to hydrogen cracking in the heat affected 

zone of the weld. The results of the test shall be a crack/no crack criterion. 

9.1.3.5 Documentation 

The results of the Evaluation of performance program shall be recorded and such records shall be 

maintained and be made available for inspection for a period of at least 10 years after the date when 

the last product to which the test program refers to was delivered. 

9.2 Testing of samples taken at the factory by the manufacturer 

The testing of samples taken at the factory by the manufacturer in accordance with a prescribed plan 

and the requirements of EN 10025-1 or EN 10088-4 4 shall be the means of evaluation of conformity of 

the steel product delivered in accordance with the individual part of EN 10025. The reporting of such 

testing as carried out by the manufacturer shall be in an inspection document in accordance with EN 

10204 and of a type of document as follows: 

 Specified minimum yield strength for the thinnest thickness range ≤ 355 MPa and a specified 

impact energy tested at a temperature of 0 °C or 20°C, 

o  Inspection document 2.2, 

 Specified minimum yield strength for the thinnest thickness range ≤ 355 MPa and a specified 

impact energy tested at a temperature less than 0 °C, 

                                                      
4 Clauses for Inspection, Preparation of samples and test pieces and Test methods 



 

OPAC EN10025+88-02 NL, Toepassingsdatum: 20160331, 18/42 

o Inspection document 3.1, 

 Specified minimum yield strength for the thinnest thickness range > 355 MPa, 

o Inspection document 3.1. 

9.3 Factory production control 

The manufacturer shall operate a factory production control system. In the Construction Products 

Regulation, factory production control means the permanent internal control of production exercised 

by the manufacturer. All the elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer shall 

be documented in a systematic manner in the form of written policies and procedures. This production 

control system documentation shall ensure a common understanding of quality assurance and enable 

the achievement of the required product characteristics and the effective operation of the production 

control system to be checked. A quality system in accordance with EN ISO 9001 which includes the 

requirements of this European Standard meets the requirements for a factory production control in the 

sense of the Construction Products Regulation. 

 

The factory production control system shall be certified by a notified body. 

9.4 Prestatieverklaring en CE-markering 

De prestatieverklaring is volgens de betrokken beschikkingen van de Europese verordening (CPR) 

opgesteld, met name deze die in de hoofdstukken 3.1 en 3.2 van dit toepassingsreglement worden 

beschreven. 

 

De CE-markering wordt volgens de betrokken beschikkingen van de Europese verordening (CPR) 

aangebracht, met name deze die in de hoofdstukken 3.4 en 3.5 van dit toepassingsreglement worden 

beschreven. 

 

Deze verklaring moet met een certificaat van fabrieksproductiebeheersingcontrole, dat door de 

aangemelde instantie wordt opgesteld, volgens het model van hoofdstuk 20. 

9.5 Informatieve voorbeelden van CE-markering 5 

9.5.1 Voorbeeld van CE-markering volgens EN 10025-1 

 

                                                      
5 1148 aangebracht achter het CE-logo is het aanstellingsnummer van OCBS-OCAB 
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Any Co Ltd. PO Box 23, B1070 

02 

Number XXX/2003 of the EC certificate 1148 number of OCAB-OCBS as notified body 

Plate EN 10025 

Steel S355JO - EN 10025-2 

 

In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product 

should also be accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation 

listing any other legislation on dangerous substances for which compliance is claimed, together with 

any information required by that legislation. 

9.5.2 Voorbeeld van CE-markering volgens EN 10088-4  

        

In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product 

should also be accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation 

listing any other legislation on dangerous substances for which compliance is claimed, together with 

any information required by that legislation. 

10 Basisregels voor de fabrieksproductiebeheersing 

10.1 Algemene commentaar 

De fabrikant is verantwoordelijk voor het organiseren van de effectieve implementatie van het systeem 

van fabrieksproductiebeheersing. De taken en de verantwoordelijkheden bij de organisatie van de 
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productiebeheersing moeten worden gedocumenteerd en deze documentatie moet bijgewerkt worden. 

In elke fabriek mag de fabrikant de actie afvaardigen aan een persoon die het nodige gezag heeft om: 

 procedures te identificeren die dienen om overeenstemming van het product in aangewezen 

stadia aan te tonen; 

 niet-overeenkomstigheden van om het even welke aard te identificeren en te registreren; 

 procedures te identificeren om niet-overeenkomstigheden te verbeteren. 

 

De fabrikant moet documenten opstellen en bijwerken die de door hem toegepaste 

fabrieksproductiebeheersing bepalen. De documentatie en procedures van de fabrikant moeten aan 

het product en het productieproces aangepast zijn. Alle systemen van FPC moeten een geschikt 

niveau van vertrouwen in de overeenstemming van het product bereiken. Dit impliceert: 

 de voorbereiding van gedocumenteerde procedures en instructies met betrekking tot 

verrichtingen inzake fabrieksproductiebeheersing, overeenkomstig de voorschriften van de 

technische specificatie waarnaar verwezen wordt; 

 de effectieve implementatie van deze procedures en instructies; 

 de registratie van deze verrichtingen en hun uitslagen; 

 het gebruik van deze uitslagen om afwijkingen van om het even welke aard te verbeteren, de 

gevolgen van dergelijke afwijkingen te herstellen, elk gevolg van de niet-overeenkomstigheid te 

behandelen en, indien nodig, de FPC te herzien om de oorzaak van de niet-

overeenkomstigheid te rectificeren. 

 

De controleverrichtingen van de productie omvatten sommige of alle volgende verrichtingen: 

 de specificatie en de controle van grondstoffen en samenstellende elementen; 

 de controles en proeven die tijdens de vervaardiging volgens een vastgelegde frequentie 

moeten worden uitgevoerd; 

 de verificaties en proeven die op afgewerkte producten moeten worden uitgevoerd volgens een 

frequentie die in de technische specificaties kan worden vastgelegd en aan het product en zijn 

vervaardigingwijzen kan worden aangepast. 

10.2 Controles en proeven 

De fabrikant moet de installaties, het materieel en het personeel ter beschikking hebben die hem 

toelaten om de noodzakelijke controles en proeven uit te voeren. Hij kan, zoals zijn agent dit kan, aan 

dit voorschrift voldoen door een onderaannemingscontract te sluiten met één of meerdere organisaties 

of personen die over de noodzakelijke vaardigheden en materieel beschikken. 

 

De fabrikant moet - ongeacht of hij er eigenaar van is - het controle-, meet- of proefmaterieel 

kalibreren of verifiëren en in goede werkingstoestand houden, om hiermee de overeenstemming van 

het product met zijn technische specificatie aan te tonen. Het materieel moet worden gebruikt in 
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overeenstemming met de specificatie of volgens het referentieproefsysteem waarnaar de specificatie 

verwijst. 

10.2.1 Toezicht op de overeenstemming 

Indien nodig wordt het toezicht op de overeenstemming uitgevoerd op tussenstadia van het product 

en in de belangrijkste stadia van zijn productie. Dit toezicht op de overeenstemming concentreert zich 

indien nodig zodanig op het product doorheen het productieproces dat slechts producten worden 

verzonden die de geplande tussencontroles en -proeven hebben doorstaan. 

10.2.1.1 Proeven 

Proeven moeten het testplan volgen en uitgevoerd worden in overeenstemming met de methodes die 

in de technische specificatie vermeld zijn. Deze methodes moeten over het algemeen directe 

methodes zijn. Voor bepaalde kenmerken is het nochtans mogelijk dat de voorgeschreven specificatie 

de mogelijkheid biedt om indirecte proefmethodes te gebruiken, als een welomlijnde correlatie of 

verwantschap kan worden opgesteld en, indien mogelijk, geverifieerd tussen gespecificeerd kenmerk 

X - het te verifiëren kenmerk - en een ander kenmerk Y dat gemakkelijker of veiliger meetbaar is dan 

kenmerk X. Indirecte proefmethodes mogen worden behouden wanneer beschikbaar en aangewezen. 

10.2.1.2 Proefverslagen 

De fabrikant moet verslagen opstellen en registraties bewaren die het bewijs leveren dat het product is 

beproefd. Deze verslagen moeten duidelijk aantonen of het product aan de vastgelegde 

goedkeuringscriteria heeft voldaan. Waar het product er niet in slaagt om aan de 

goedkeuringsmaatregelen te voldoen, moeten de bepalingen voor niet-overeenkomende producten 

toegepast worden. 

10.2.1.3 Behandeling van producten die niet in overeenstemming zijn 

Als controle- of proefuitslagen aantonen dat het product niet aan de voorschriften voldoet, bijvoorbeeld 

als de statistische variatie van de proefuitslagen de door de technische specificatie toegestane 

grenzen overschrijdt, moet de noodzakelijke corrigerende actie onmiddellijk worden ondernomen. 

Producten of partijen die niet in overeenstemming zijn, moeten worden geïsoleerd en behoorlijk 

geïdentificeerd. Zodra de fout is verbeterd, moet de proef of de controle in kwestie worden herhaald. 

Als producten werden geleverd vóór de uitslagen beschikbaar waren, moeten een procedure en een 

verslag worden opgesteld voor het op de hoogte brengen van klanten. 

10.2.1.4 Opname van controles en proeven (het register van de fabrikant) 

De uitslagen van de fabrieksproductiebeheersing moeten behoorlijk worden geregistreerd in het 

register van de fabrikant. De productbeschrijving, de fabricagedatum en de datum van 

monsterneming, de gebruikte proefmethode, de proefuitslagen en de goedkeuringscriteria moeten in 

het register worden ingebracht onder de handtekening van de persoon belast met de controle. Met 
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betrekking tot om het even welk controleresultaat dat niet aan de voorschriften van de technische 

specificatie beantwoordt, moeten de correctieve maatregelen die worden getroffen om de situatie (b.v. 

een nieuwe uitgevoerde proef, wijziging van het productieproces, het verwijderen of declasseren van 

het product) te rectificeren, in het register worden vermeld. 

10.2.2 Naspeurbaarheid 

De fabrikant of zijn agent is verantwoordelijk om volledige registraties van individuele producten of 

partijen van producten, met inbegrip van hun verwante productiedetails en kenmerken, bij te houden 

en te noteren aan wie deze producten of partijen eerst werden verkocht. De individuele producten of 

de partijen van producten en hun verwante productiedetails moeten volledig identificeerbaar en 

naspeurbaar zijn. De uitdrukking van de voorschriften in de relevante technische specificaties moet 

realistisch aangepast worden met het oog op een zo volledig mogelijke naspeurbaarheid. 

10.3 Inhoud van de technische specificaties van producten 

De technische specificaties schrijven in de aangewezen hoofdstukken de hierboven vermelde 

elementen en voorschriften voor die hetzij verplicht hetzij informatief zijn. Alle noodzakelijke 

bepalingen van de fabrieksproductiebeheersing en van de verklaring van overeenstemming voor het 

product waarop de specificatie betrekking heeft, zijn verplicht. Waar mogelijk moeten de vermelde 

elementen en de opgestelde voorschriften worden aangepast of aanpasbaar zijn: 

 Aan de bijzondere schikkingen van de productieprocessen. In het bijzonder moet de 

productiebeheersing kunnen worden aangepast aan van de graad van automatisering van de 

productieketen, de regelapparatuur en de automatische regeling, die de vervaardiging kan 

omvatten. 

 Aan het prestatieniveau dat het product moet hebben, als de technische specificatie van het 

product een waaier van prestatieniveaus voorziet en als het risico als gevolg van het niet 

bereiken van de gewenste prestaties met het niveau varieert. 

 

De aanpassingsprocedures moeten worden gekozen om ervoor te zorgen dat het niveau van 

vertrouwen dat door de productiecontrole wordt verkregen effectief hetzelfde is voor alle denkbare 

situaties tijdens de vervaardiging. 

10.4 Naleving van ISO 9001 

De normenreeks ISO 9001 is geen verplicht voorschrift in het kader van de 

Bouwproductenverordening en moet niet als dusdanig opgenomen worden in geharmoniseerde 

technische specificaties. 

 

De fabrikanten die een systeem van FPC hebben dat aan ISO 9001 voldoet en dat de voorschriften 

van de aangewezen geharmoniseerde norm bevat, worden erkend te voldoen aan de FPC-

voorschriften van de Verordening. 
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11 Fabrieksproductiebeheersing door de fabrikant 

11.1 Algemene voorschriften 

Het doel van de fabrieksproductiebeheersing is ervoor te zorgen dat de te certificeren producten op 

een gecontroleerde manier worden vervaardigd om aan alle voorschriften van de relevante 

productnorm te voldoen. Opdat een aangemelde instelling een dergelijk systeem zou kunnen 

verifiëren, moet het op een gestructureerde manier worden gedocumenteerd. Dit wordt gerealiseerd in 

een kwaliteitshandboek van de fabriek dat door een reeks procedures, werkinstructies en andere 

bijhorende en relevante documenten wordt ondersteund en waarnaar wordt verwezen. Deze moeten 

duidelijk en beknopt zijn en aanbevolen goede praktijkregels opnemen waar toepasselijk. Het 

productiebeheersysteem in de fabriek mag deel uitmaken van een breder, geïntegreerd 

beheerssysteem, op voorwaarde dat men kan aantonen dat het alle toepasselijke voorschriften uit EN 

10025 of EN 10088-4 bevat. 

11.2 Kwaliteitshandboek van de fabriek 

De documentatie en de procedures van de fabrikant voor de fabrieksproductiebeheersing moeten in 

een kwaliteitshandboek van de fabriek worden beschreven, dat onder andere voldoende moet 

weergeven: 

 de kwaliteitsdoelstellingen en de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden en de 

bevoegdheden van de directie met betrekking tot de productkwaliteit en de middelen om het 

bereiken van de vereiste productkwaliteit en de efficiënte verrichting van de interne 

kwaliteitsbeheersing op te volgen; 

 de productie- en kwaliteitsbeheersingstechnieken, de processen en de systematische acties die 

zullen worden gebruikt; 

 de inspecties en de proeven die vóór, tijdens en na vervaardiging zullen worden uitgevoerd, en 

de frequentie waarmee zij zullen worden uitgevoerd. 

 

Het kwaliteitshandboek van de fabriek dat door de fabrikant voor elke fabriek wordt opgesteld, moet 

een adequaat documentatiesysteem omvatten. Het kwaliteitshandboek van de fabriek moet de 

procedures bevatten en documenteren die toegepast worden om ervoor te zorgen dat de 

vervaardigde te certificeren producten in overeenstemming zijn met de technische specificaties. Het 

handboek kan verwijzen naar bijbehorende documenten, die meer details verstrekken over 

zelfcontroleproeven op monsters en over de interne kwaliteitsbeheersing. Hiertoe moet de term 

“kwaliteitshandboek van de fabriek” worden beschouwd deze bijbehorende documenten te omvatten. 

 

In het geval van een bestaand kwaliteitsbewakingssysteem volgens EN ISO 9001 mag de 

aangemelde instelling onderzoeken of het overeenkomstige kwaliteitshandboek alle voorschriften van 

EN 10025 of EN 10088-4 omvat, die voor de fabrieksproductiebeheersing van warmgewalste 
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producten van constructiestaal en corrosievaste staalsoorten relevant zijn. Op voorwaarde dat alle 

voorschriften inbegrepen zijn, mag dit kwaliteitshandboek ook voor productcertificatie worden 

toegepast. 

Richtlijnen 

 Het kwaliteitshandboek van de fabriek is het fundamentele document dat het 

productiebeheersysteem in de fabriek beschrijft dat door de fabriek voor de te certificeren 

producten wordt toegepast. Het moet duidelijk de draagwijdte van het productiebeheersysteem 

in de fabriek verklaren en moet beschrijven hoe elk element van het systeem wordt 

gecontroleerd en gehandhaafd. 

 Het kwaliteitshandboek van de fabriek bestaat normaal uit een hoofddocument samen met 

bijbehorende documenten en technische procedures. Al deze documenten zijn geschreven in 

de taal die courant wordt gebruikt in het land van de fabriek. 

 Om een effectief productiebeheersysteem in de fabriek te verzekeren, moet er een goed 

bepaalde organisatorische structuur zijn binnen de fabriek, die zeer duidelijk de 

rapporteringlijnen aantoont. Dit bereikt men best met één of meerdere eenvoudige diagrammen. 

Het handboek moet een lijst bevatten van al het personeel dat de kwaliteit binnen het 

productieproces kan beïnvloeden, samen met hun jobnamen en een verwijzing naar de 

beschrijving van hun taken en verantwoordelijkheden binnen de kwaliteitsfunctie. Deze moeten 

bijzondere aandacht besteden aan het gezagsniveau om in overeenstemming zijnde producten 

te controleren, te beoordelen, te verifiëren en vrij te geven. 

 Er moet een kwaliteitsplan zijn voor de productie van in overeenstemming zijnde de te 

certificeren producten. Gezien het plan vele vormen kan aannemen en gegevens kan omvatten 

zoals grafieken van de processtroom en controlelijsten, moet het aantonen hoe elk deel van het 

proces met elkaar wordt verbonden. Er moet een duidelijke aanwijzing zijn waar de monsters 

worden genomen en met welke frequentie, samen met de toe te passen proeven. De 

doelstellingen en de aanvaardbaarheidscriteria moeten ook gedocumenteerd worden. 

 In het geval van een bestaand kwaliteitsbewakingssysteem in overeenstemming met ISO 9001 

moet men in het kwaliteitshandboek van de fabriek duidelijk verklaren dat het systeem ook 

wordt gebruikt voor fabrieksproductiebeheersing volgens EN 10025 of EN 10088-4 en de 

andere relevante productnormen. 

11.3 Beheersystemen 

11.3.1 Beleidsverklaring  

Het kwaliteitshandboek van de fabriek moet een beleidsverklaring omvatten die het kwaliteitsbeleid, 

de doelstellingen en de verbintenissen voor het bereiken van de productkwaliteit aangeeft. 

Richtlijnen 

 De verklaring van het kwaliteitsbeleid is een document dat normaal door de algemene directeur 

van het bedrijf of door de fabrieksmanager of door allebei wordt ondertekend, dit in functie van 
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de organisatie van het bedrijf. Het moet de kwaliteitsdoelstellingen en zijn verbintenissen 

omvatten om te voldoen aan de voorschriften van normen en/of van zijn klanten en aan 

continue verbetering te doen, zowel intern als extern. Het moet verplicht aangeven dat de 

goedkeuring van het fabrieksproductiebeheersysteem wordt uitgevoerd in overeenstemming 

met het kwaliteitshandboek van de fabriek. Het systeem waardoor al het personeel 

geïnformeerd wordt over het kwaliteitsbeleid, moet worden gedocumenteerd. In het geval van 

een bestaand kwaliteitsbewakingssysteem in overeenstemming met EN ISO 9001, moet de 

verklaring van het kwaliteitsbeleid een verbintenis omvatten tot het bereiken van de kwaliteit 

van de te certificeren producten met betrekking tot de relevante productnorm. 

 Het kwaliteitsbeleid moet periodiek worden herzien om te verzekeren dat veranderingen in de 

doelstellingen erin worden opgenomen. 

11.3.2 Directievertegenwoordiger 

De fabrikant moet een directievertegenwoordiger benoemen die, ongeacht andere 

verantwoordelijkheden, een bepaald gezag en verantwoordelijkheid moet hebben om ervoor te zorgen 

dat de voorschriften van EN 10025 of EN 10088-4 voor de beoordeling van de overeenstemming 

worden uitgevoerd en gehandhaafd.  

Richtlijnen 

 De directievertegenwoordiger moet duidelijk beschikken over de noodzakelijke toewijding, tijd 

en gezag om ervoor te zorgen dat de te certificeren producten in overeenstemming blijven met 

de relevante productnorm door het aannemen van de voorschriften van het gedocumenteerde 

fabrieksproductiebeheersysteem. Aangezien hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt 

voor de effectieve uitvoering van de fabrieksproductiebeheersing moeten zijn 

verantwoordelijkheden minstens het in stand houden van het kwaliteitshandboek van de fabriek 

omvatten, evenals de uitvoering van het proces en van de zelfcontrole en de beoordeling van 

de gegevens over de te certificeren producten ten opzichte van de relevante voorschriften van 

de productnorm. Effectieve en onbeperkte communicatiekanalen met andere betrokken 

afdelingen moeten ter beschikking zijn van de directievertegenwoordiger om mogelijke 

problemen te bespreken. 

 Het gezag en de verantwoordelijkheid voor het fabrieksproductiebeheersysteem en de 

kwaliteitsverzekering van de te certificeren producten worden niet noodzakelijk door dezelfde 

persoon uitgevoerd. 

 Het kwaliteitshandboek van de fabriek moet verklaren aan wie de verantwoordelijkheid wordt 

overgedragen bij afwezigheid van de directievertegenwoordiger. 

11.3.3 Interne controles en directiebeoordeling 

Om de voortdurende geschiktheid en doeltreffendheid te verzekeren van het kwaliteitshandboek van 

de fabriek om aan de voorschriften van EN 10025 of EN 10088-4 te voldoen, moet de fabrikant 

minstens één keer per jaar overgaan tot: 
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 interne audits; 

 een directiebeoordeling van de fabrieksproductiebeheersing, die met de verslagen van de 

interne audits rekening houdt. 

Richtlijnen 

 Opdat audits enige waarde zouden hebben, moet er bewijsmateriaal zijn dat opgetreden niet-

overeenkomstigheden geleid hebben tot een bevredigende conclusie. Dit moet door de directie 

tijdens de beoordeling worden vastgesteld. De beoordelingen moeten volgens een opgestelde 

formele agenda worden geleid door een beheersteam en van de bevindingen moet een verslag 

worden gemaakt, dat de te nemen acties en de relevante verantwoordelijkheden aangeeft. De 

beoordelingen zullen niet alleen met de interne audits maar ook met de klantenklachten moeten 

rekening houden. 

 De audits moeten volgens een vastgelegde frequentie, procedures en plan worden uitgevoerd 

door opgeleid personeel dat onafhankelijk is van de te controleren afdeling. Het is essentieel 

dat interne audits alle aspecten behandelen die in het kwaliteitshandboek van de fabriek 

worden behandeld, met inbegrip van de overeenstemming van de te certificeren producten aan 

standaardvoorschriften en procesgebonden specificaties. 

11.3.4 Opleiding 

Het kwaliteitshandboek van de fabriek moet de maatregelen beschrijven die worden getroffen om 

ervoor te zorgen dat al het personeel dat betrokken is bij verrichtingen die de interne 

kwaliteitsbeheersing en de productkwaliteit kunnen beïnvloeden, de aangewezen ervaring of opleiding 

heeft. De aangewezen registraties moeten worden bewaard.  

Richtlijnen 

 De gepaste opleiding van al het personeel, betrokken bij kwaliteitsverwante kwesties en deel 

uitmakend van het productiebeheersysteem in de fabriek, is van het grootste belang. Zij zorgt 

ervoor dat de juiste vaardigheden en het kennisniveau worden bereikt om toe te laten taken 

correct en efficiënt uit te voeren. 

 Een opleidingsplan moet beschikbaar zijn voor al het relevante personeel. Het lijst de essentiële 

vereiste vaardigheden en opleiding op voor elk element van de te behandelen taak/ 

verantwoordelijkheid. Deze moeten zowel technische vaardigheden behandelen als een inzicht 

in de functie en de werking van kwaliteitssystemen. Het opleidingsplan moet door de directie 

worden ondersteund en ononderbroken zijn. Het moet op het minimum onderwijsniveau wijzen 

dat voor elke taak wordt vereist. De opleiding kan zowel extern als intern zijn - de details 

hiervan moeten worden geregistreerd. 

 Een afzonderlijk opleidingsplan voor nieuwe beginners zal worden vereist om opleiding bij 

indiensttreding te behandelen. 
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11.4 Documentatiesysteem 

11.4.1 Beheersing van de documenten 

De directievertegenwoordiger moet verantwoordelijk zijn voor het beheer van alle documenten en 

gegevens met betrekking tot de fabrieksproductiebeheersing en voor de beoordeling van de 

overeenstemming. 

 

Dit beheer moet ervoor zorgen dat de passende uitgaven van alle documenten op essentiële plaatsen 

beschikbaar zijn, dat verouderde documenten worden ingetrokken en dat veranderingen of wijzigingen 

aan om het even welk document effectief worden doorgevoerd. 

 

Een overzichtslijst moet worden opgesteld om de huidige versie van de documenten te identificeren 

en zo het gebruik van niet-toepasselijke documenten te verhinderen. 

Richtlijnen 

 De doeltreffendheid van het fabrieksproductiebeheersysteem baseert zich op de 

beschikbaarheid en het gebruik van correct bijgewerkte documenten en gegevens die het 

kwaliteitshandboek van de fabriek, de procedures, werkinstructies, technische specificaties, 

plannen, stroomschema's, proefmethodes en gegevensregistraties omvatten; deze lijst is niet 

volledig. Een procedure moet beschikbaar zijn die het uitgeven van amendementen en 

bijgewerkte documenten behandelt. Alle documenten moeten worden vermeld met hun eigen 

identificatie, uitgave- en goedkeuringsstatus, gebruikers, lokalisatie en bewaarwijze van vorige 

uitgaven. Als de vorige uitgaven moeten worden bewaard, moeten zij gepast worden gemerkt 

om erop te wijzen dat zij verouderd en ingetrokken zijn. 

 De principes van het documentbeheer zijn dezelfde als die van ISO 9001, die daarom als 

richtlijn kan worden gebruikt. 

11.4.2 Kwaliteitsverslagen 

De fabrikant moet verslagen bewaren van de fabrieksproductiebeheersing gedurende minstens de 

periode die wordt vereist om de relevante wetgeving na te leven. 

Richtlijnen 

 Alle verslagen van de fabrieksproductiebeheersing moeten gedurende een minimumperiode 

van tien jaar worden bijgehouden en het kwaliteitshandboek van de fabriek zal de 

bewaartermijnen en de bewaarplaats van alle verslagen identificeren. De verslagen van de 

fabrieksproductiebeheersing die rechtstreeks op de afgewerkte te certificeren producten 

betrekking hebben, moeten minstens bewaard worden gedurende de periode die noodzakelijk 

is om aan de wetgeving inzake productaansprakelijkheid te voldoen en minstens gedurende 

een periode van tien jaar. 
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 Alle verslagen moeten leesbaar, identificeerbaar, traceerbaar en beschermd zijn tegen schade, 

verwering of verlies. Als de verslagen overgebracht zijn op elektronische of optische 

opslagmiddelen, moeten geschikte reservekopies worden genomen. 

11.5 Interne kwaliteitsbeheersing 

11.5.1 Procesbeheersing 

Het kwaliteitshandboek van de fabriek moet de parameters beschrijven voor procesplanning, 

procesbeheersing, beproeving, inspectie, corrigerende actie, verificatie, verzending en de 

bijbehorende registraties. 

Richtlijnen 

 De procesbeheersing moet worden ontworpen om te verhinderen dat niet-

overeenkomstigheden zich voordoen. Dit kan niet worden bereikt door alleen maar proeven uit 

te voeren. Men moet ervoor zorgen dat de te certificeren producten aan de relevante 

productnorm voldoen en aan de planificatie van het productieproces en tevens letten op : 

o een beschrijving/diagram van de processtroom om de belangrijke productie-stappen 

te illustreren en te tonen hoe elk stadium met elkaar verbonden is; 

o doelstellingen en controlegrenzen (en verdere acties als deze niet in elk stadium van 

het proces worden gehaald, met inbegrip van parameters die niet inbegrepen zijn in 

de productnorm); 

o de methode en frequentie voor het verzamelen en verwerken van gegevens; 

o het adequate beproeven en controleren van tussenproducten. 

11.5.2 Meten en beproeven 

11.5.2.1 Inspectie-, meet- en testmaterieel 

De uitrusting voor inspectie en beproeving tijdens de fabricatieprocessen moet regelmatig 

gecontroleerd en gekalibreerd worden in overeenstemming met de procedures en de frequenties, 

bepaald in het kwaliteitshandboek van de fabriek. 

Richtlijnen 

 Al de uitrusting moet uniek geïdentificeerd worden en geverifieerd volgens een programma dat 

in het kwaliteitshandboek van de fabriek wordt voorgeschreven. Uitrusting die wordt gebruikt om 

standaardeigenschappen te beheersen en te controleren moet worden gecontroleerd en 

gekalibreerd. De verslagen van de controle en van de kalibratie moeten toelaten de 

kalibratiestatus van de uitrusting te controleren. Wat buiten specificatie of kalibratie valt moet 

„niet voor gebruik“ worden gemerkt en moet geïsoleerd worden. De procedures van de controle 

en van de kalibratie moeten worden gedocumenteerd. 
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11.5.2.2 Status van de inspectie en van de beproeving 

De procedures voor de inspectie en de beproeving doorheen de stadia van vervaardiging moeten in 

het kwaliteitshandboek van de fabriek worden gedetailleerd. 

Richtlijnen 

 Het kwaliteitssysteem en de procedures moeten ervoor zorgen dat alle vereiste inspecties en 

proeven worden uitgevoerd. Het systeem moet een manier verstrekken om dit aan te tonen 

naast de bijzondere status van de materialen in elk stadium van het proces. Dit kan worden 

bereikt door het aftekenen van de uitslagen in de logboeken van de productie door de 

kwaliteitsmanager of zijn aangestelde, aangevuld door de aanduiding van opslagruimten voor 

de diverse materialen. 

11.5.3 Behandeling, opslag, verpakking en levering 

Het kwaliteitshandboek van de fabriek moet de voorzorgsmaatregelen beschrijven die worden 

genomen voor de bescherming van de kwaliteit van de te certificeren producten terwijl zij nog onder 

de verantwoordelijkheid van de fabrikant staat. Het moet een beschrijving van de procedures 

omvatten die voor opslag worden gebruikt. De leveringsdocumenten moeten naspeurbaarheid 

toelaten aan de gebruikers. 

11.5.4 Zelfcontroleproeven op monsters 

11.5.4.1 Monsterneming en proeven 

De fabrikant moet een systeem van zelfcontrole toepassen voor elk gecertificeerd type van de te 

certificeren producten. Dit systeem moet worden gebruikt om overeenstemming met de voorschriften 

uit de relevante productnorm aan te tonen. De te beproeven eigenschappen, de proefmethoden, de 

minimumfrequentie van de zelfcontroleproeven en de conformiteitscriteria moeten in 

overeenstemming zijn met de basisvoorschriften uit de relevante productnorm. 

 

Alle proeven moeten worden gedocumenteerd. 

 

De registratie van de proefuitslagen mag de bepaling van de statistische kenmerken voor de relevante 

controleperiode omvatten, d.w.z. aantal proefuitslagen, gemiddelde, minimum en maximumwaarde, 

aantal proefuitslagen die het kenmerk en de grenswaarden overschrijden, standaardafwijking en 

relevante fractielen. 

11.5.4.2 Corrigerende acties 

Het kwaliteitshandboek van de fabriek moet procedures documenteren voor het herzien en aanpassen 

van de fabrieksproductiebeheersing in het geval van niet-overeenkomstigheid. 
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De acties die in het geval van niet-overeenkomstigheid worden ondernomen, moeten in een rapport 

worden geregistreerd dat onderworpen is aan inspectie tijdens de directiebeoordeling. 

 

In het geval van te certificeren producten die een proefresultaat opleveren dat niet met de 

overeenstemmingscriteria uit de relevante productnorm in overeenstemming is, moet de fabrikant 

onmiddellijk de betrokken hoeveelheid bepalen, de aangewezen actie ondernemen om de verzending 

van deze hoeveelheid te verhinderen en om de betrokken klant in te lichten mochten dergelijk de te 

certificeren producten zijn vrijgegeven. Bovendien moet de fabrikant onmiddellijk de oorzaken van 

dergelijke niet-overeenkomstigheid bepalen, corrigerende maatregelen nemen en een herziening van 

alle relevante productiecontroleprocedures in de fabriek ondernemen. Al dergelijke acties en 

bevindingen moeten passend geregistreerd worden in een rapport dat onderworpen is aan inspectie 

tijdens de directiebeoordeling. 

 

De aangemelde instelling mag eisen over deze acties en bevindingen geïnformeerd te worden 

gehouden. 

11.5.4.3 Het meet- en proefmaterieel voor zelfcontroleproeven 

Het materieel dat voor de zelfcontroleproeven wordt gebruikt, moet regelmatig gecontroleerd en 

gekalibreerd worden in overeenstemming met de procedures en frequenties, bepaald in het 

kwaliteitshandboek van de fabriek. Deze procedures kunnen de vergelijking omvatten van 

proefuitslagen uit bekwaamheidsproeven in een ander geschikt laboratorium, aangeduid in het 

kwaliteitshandboek van de fabriek. 

 

Het kwaliteitshandboek van de fabriek moet procedures documenteren om ervoor te zorgen dat al het 

personeel dat betrokken is bij zelfcontroleproeven de geschikte ervaring en opleiding heeft. De 

betrokken verslagen moeten worden bewaard. 

Richtlijnen 

 Al het materieel dat voor het uitvoeren van zelfcontroleproeven wordt gebruikt, moet uniek 

geïdentificeerd worden en volgens een voorgeschreven programma gekalibreerd. Uitrusting 

en/of materialen die als referentie worden gebruikt tijdens deze kalibraties, moeten naar 

nationale of andere erkende normen verwijzen. De verslagen van de kalibraties moeten 

aanvaardbare gebruiksgrenzen aangeven en controle van de kalibratiestatus van het materieel 

toelaten; wat buiten kalibratie valt moet „niet voor gebruik“ worden gemerkt en geïsoleerd 

worden. De kalibratieprocedures moeten worden gedocumenteerd. Als men het nodig vindt om 

gegevens na herkalibratie aan te passen, moet dit worden gedocumenteerd en aan de 

aangemelde instelling meegedeeld. Dit zal van belang zijn in situaties waar de aanpassing een 

niet-overeenkomstigheid veroorzaakt. 
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 Gepaste acties moeten worden ondernomen wanneer bekwaamheidsproeven afwijkende 

uitslagen tonen. Deze moeten worden gedocumenteerd. 

11.5.4.4 Kwaliteitsverslagen 

De fabrikant moet de verslagen met de uitslagen van de zelfcontroleproeven en gepaste gegevens 

over de proefuitrustingen bewaren minstens gedurende de periode die wordt vereist om de relevante 

wetgeving na te leven. 

Richtlijnen 

 De verordeningen geldig in het land van vervaardiging bepalen de minimumperiode voor de 

bewaring van alle zelfcontrole- en proefuitrustingsgegevens. Bovendien bedraagt die periode 

minstens tien jaar. Het kwaliteitshandboek van de fabriek zal de bewaartermijnen en -plaats van 

alle verslagen identificeren. De verslagen moeten de naspeurbaarheid van de zelfcontrole-

proeven bij de monsternemingspunten toelaten. 

 Alle verslagen moeten leesbaar zijn, identificeerbaar, traceerbaar en beschermd tegen schade, 

verwering of verlies. Als de verslagen overgebracht zijn op elektronische of optische dragers, 

moeten geschikte reservekopies worden gemaakt. 

12 Taken voor de aangemelde instelling 

12.1 Algemeen 

De aangemelde instelling heeft de verantwoordelijkheid voor de inspectieopdrachten en de certificatie 

van de productiecontrole, van de inspectie en van de fabrieksbeheersing. Deze opdrachten mogen 

door één of door meer dan één instelling worden uitgevoerd. De inspectieopdracht kan door een 

keuringsorganisme worden uitgevoerd. 

12.2 Permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de 

fabrieksproductiebeheersing 

12.2.1 Inspectietaken 

De inspectietaken omvatten toezicht, beoordeling en goedkeuring van de fabrieksproductiebeheersing 

die door de fabrikant wordt toegepast. De inspectie moet het controleren omvatten dat elke belangrijke 

verandering in het kwaliteitshandboek van de fabriek die voor de fabrieksproductiebeheersing van de 

te certificeren producten relevant is, gerapporteerd is aan de aangemelde instelling door de fabrikant 

binnen één maand na zijn implementatie. 

 

De inspectie moet verifiëren dat de fabrieksproductiebeheersing aan de voorschriften van EN 10025 

of EN 10088-4 voldoet en volgens het kwaliteitshandboek van de fabriek wordt uitgevoerd. 

Richtlijnen 
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 Het inspectieteam is normaal samengesteld uit één persoon die technisch bekwaam is in 

productie en beproeving van de te certificeren producten. De inspectie duurt normaal tussen 

één half en twee dagen, afhankelijk van de complexiteit van de fabriek en de omvang van de 

fabrieksproductiebeheersing.  

 Het keuringsorganisme onderzoekt de documenten en de verslagen, ondervraagt het relevante 

personeel en inspecteert de uitrusting (met inbegrip van het materieel dat wordt gebruikt in de 

productie, bij de verzending en in het laboratorium). De nadruk wordt gelegd op alle 

maatregelen die door de fabrikant worden getroffen om de vereiste productkwaliteit te 

verzekeren. 

 Alvorens de fabriek te verlaten, geven de inspecteurs normaal een exemplaar van hun 

belangrijkste observaties aan de kwaliteitsmanager van de fabriek. De keuringsinstelling mag 

aan de fabrikant vragen om opmerkingen te vermelden op dit document en het mede te 

ondertekenen vóór de inspecteurs de fabriek verlaten. 

12.2.2 Frequentie van de inspecties 

De inspecties moeten normaal éénmaal per jaar uitgevoerd worden en de aangemelde instelling moet 

de fabrikant vooraf informeren wanneer een inspectie zal worden uitgevoerd. 

Richtlijnen 

 Het keuringsorganisme, wanneer afgevaardigd door de aangemelde instelling, neemt een 

initiatief om met de fabrikant een datum voor de inspectie af te spreken. 

 De aangemelde instelling mag vragen om een bijgewerkt exemplaar van het kwaliteitshandboek 

van de fabriek vóór de datum van de inspectie. 

12.2.3 Verslagen 

Na elke inspectie moet een vertrouwelijk rapport worden opgesteld en naar de fabrikant worden 

verzonden. De fabrikant moet, indien van toepassing, de aangemelde instelling inlichten van om het 

even welke uitgevoerde of geplande corrigerende actie die moest ondernomen worden na ontvangst 

van het verslag. 

 

De aangemelde instelling moet dan een besluit nemen betreffende zijn definitieve beoordeling. 

Richtlijnen 

 Het vertrouwelijke verslag mag niet beperkt worden tot discrepanties maar moet alle relevante 

waarnemingen bevatten. 

 Het belang van om het even welke waarneming en de termijn waarbinnen de correcties moeten 

worden uitgevoerd, moeten duidelijk vermeld worden in het verslag. 

 Het verslag moet zo spoedig mogelijk na de inspectie naar de fabriek worden verzonden, 

rekening houdend met het feit dat er nood kan zijn aan dringende actie. 
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 Binnen een termijn, die in het inspectierapport wordt gespecificeerd, moet de fabrikant de 

aangemelde instelling schriftelijk informeren over de corrigerende acties die hij heeft 

ondernomen of die hij van plan is te ondernemen en het ogenblik van hun implementatie. 

13 Beoordeling van de prestaties 

De beoordeling van de prestaties is een taak onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. 

13.1 Monsterneming 

De monsters moeten onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant worden genomen volgens de 

voorschriften van de relevante norm. 

13.2 Eigenschappen en proefmethodes 

De mechanische, fysische en chemische eigenschappen die in de relevante productnorm worden 

gespecificeerd om te worden beproefd, moeten volgens de aangewezen proefmethodes worden 

bepaald. 

14 Initiële inspectie van de fabriek 

14.1 Inspectie van een nieuwe fabriek 

In het geval van een nieuwe fabriek moet een eerste inspectie van de fabriek en van de 

fabrieksproductiebeheersing worden uitgevoerd, gebaseerd op informatie over de 

fabrieksproductiebeheersing en het materieel dat moet worden gebruikt om de te certificeren 

producten te vervaardigen. De inspectie moet, onder andere: 

 verifiëren dat het kwaliteitshandboek van de fabriek aan de voorschriften voldoet; 

 verifiëren dat het materieel dat wordt gebruikt om de te certificeren producten te vervaardigen 

en te beproeven aan de criteria voldoet. 

Richtlijnen 

 De initiële inspectie van een nieuwe fabriek moet een onderzoek omvatten van het gehele 

kwaliteitshandboek van de fabriek en van alle verwante procedures. 

 De initiële inspectie kan meer tijd vergen wegens de noodzaak te onderzoeken of het 

kwaliteitshandboek van de fabriek rekening houdt met de totaliteit van de punten waarnaar 

verwezen wordt. 

14.2 Inspectie van een bestaande fabriek 

In het geval van een nieuw type van te certificeren producten bij een bestaande fabriek, moet de 

informatie over om het even welke significante verandering aan de fabrieksproductiebeheersing en het 

materieel, die door de productie van het nieuwe product wordt veroorzaakt, in overweging genomen 

worden. Dit moet de basis vormen om te beslissen, gebaseerd op het belang van de veranderingen in 
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het kwaliteitshandboek van de fabriek, of een bijzondere inspectie noodzakelijk is. In dit geval moet 

om het even welk nieuw materieel, dat een belangrijke verandering in het kwaliteitshandboek van de 

fabriek heeft veroorzaakt, geïnspecteerd worden om te verifiëren dat het aan de relevante criteria 

voldoet. 

Richtlijnen 

 In het geval van een nieuw type van te certificeren producten in een bestaande fabriek, is een 

nieuwe inspectie van de fabriek zelden noodzakelijk, behalve wanneer fundamentele 

veranderingen noodzakelijk zijn geweest om het nieuwe type van product te vervaardigen. De 

aangemelde instelling moet beslissen of een nieuwe inspectie noodzakelijk is, rekening 

houdend met de wijzigingen van het kwaliteitshandboek van de fabriek en met de relevante 

procedures. 

14.3 Criteria voor de beoordeling van het productiematerieel 

De inspectie moet de geschiktheid beoordelen van het productiematerieel met betrekking tot het 

kwaliteitshandboek van de fabriek en met betrekking tot de capaciteit om aan de voorschriften van de 

relevante productnorm te voldoen. De volgende criteria moeten worden overwogen: 

 Materieel moet bestaan uit wat geschikt is voor de productie van de te certificeren producten, 

en dit met voldoende nauwkeurigheid, om ervoor te zorgen dat de voorschriften van de 

relevante productnorm bereikt worden. 

 Maatregelen moeten worden getroffen om het mengen van verschillende types en kwaliteiten 

tijdens opslag en levering te verhinderen. 

14.4 Criteria voor de beoordeling van laboratoria 

Het laboratorium dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de proeven die nodig zijn voor de 

interne kwaliteitsbeheersing, moet minstens het materieel hebben om de relevante proeven uit te 

voeren die in het kwaliteitshandboek van de fabriek worden vermeld of waarnaar wordt verwezen. 

 

Het laboratorium dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van zelfcontroleproeven, moet minstens 

het materieel hebben dat nodig is om de proeven uit te voeren volgens de vermelde proefmethodes 

voor de eigenschappen die in de relevante productnorm vermeld zijn. 

 

De laboratoria moeten de geschiktheid aantonen om uitslagen te leveren binnen een termijn en op 

een manier, die passen voor de fabrieksproductiebeheersing van de fabrikant. 

14.5 Verslagen 

Na elke initiële inspectie moet een vertrouwelijk rapport worden opgesteld en een exemplaar worden 

verzonden naar de fabrikant. 
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15 Acties in het geval van niet-overeenkomstigheid 

15.1 Acties die door de fabrikant moeten worden genomen 

De controle van niet-overeenstemmende te certificeren producten en de te ondernemen corrigerende 

actie vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant, die de gedetailleerde procedures 

in het kwaliteitshandboek van de fabriek moet documenteren. 

Richtlijnen 

 In het geval van een niet-overeenkomstigheid is de fabrikant verantwoordelijk om adequate 

maatregelen te treffen in overeenstemming met de relevante gedetailleerde procedures die in 

het kwaliteitshandboek van de fabriek gedocumenteerd zijn. 

16 Vragenlijst betreffende FPC 

De vragen bevinden zich in de hieronder gereproduceerde lijst. 

 

Vragen 

Voor welke producten/productfamilies werd een fabrieksproductiebeheersing en een eerste inspectie 

uitgevoerd? 

Veranderden de productiemethodes of de technische specificaties sinds de recentste permanente 

bewaking van de voormelde producten/productfamilies? 

Indien ja, paste de producent dienovereenkomstig de documentatie aan? 

Past de producent nog een kwaliteitsbeheersingssysteem toe volgens ISO 9001, dat de 

fabrieksproductiebeheersing van de gecertificeerde producten behandelt, en is dat bewezen door 

een geldig certificaat? 

Wordt het machinepark nog regelmatig en correct onderhouden en bestaat de relevante 

documentatie en is ze bijgewerkt? 

Is het bij de productie betrokken personeel nog voldoende gekwalificeerd en opgeleid om het 

machinepark te onderhouden en ermee te werken? 

Zijn er wijzigingen geweest in het personeel sinds de initiële of laatste permanente bewaking? 

Worden alle productieprocessen en -procedures nog met regelmatige intervallen of doorlopend 

(automatisch) geregistreerd? 

Zijn er veranderingen geweest in de manier van registreren of documenteren sinds de initiële of 

laatste permanente bewaking? 

Voert de producent voor de gecertificeerde producten nog een naspeurbare documentatie uit van het 

productieproces vanaf het kopen of de levering van de grondstoffen tot de opslag en de levering van 

de afgewerkte producten? 

Zijn de bepalingen voor de verwerving van de basismaterialen en/of voor de leveranciers gewijzigd? 
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Wordt een inspectie van het inkomende materiaal nog uitgevoerd en zijn er veranderingen geweest 

in de manier en/of de intervallen? 

Zijn de manier, de omvang en de frequentie van de fabrieksproductiebeheersing nog in 

overeenstemming met de bepalingen van de technische specificatie? 

Zijn er veranderingen aangebracht aan de proefmethodes en/of de proefuitrusting? 

Zijn er geschikte vergelijkbare metingen uitgevoerd en gedocumenteerd? 

Correleren de bevindingen van deze proeven nog met de proefmethodes, bepaald in de technische 

specificatie voor beoordeling van de prestaties respectievelijk het beproeven in het kader van het 

toezicht? 

Wordt het proefmaterieel nog correct onderhouden en gekalibreerd om constante nauwkeurigheid te 

verzekeren van de proeven, uitgevoerd tijdens de fabrieksproductiebeheersing en het toezicht? 

Past de producent nog een documentatiesysteem toe dat toelaat om tekorten en afwijkingen snel 

genoeg op te sporen om producten die niet in overeenstemming zijn met de productspecificatie 

ondubbelzinnig te identificeren en te merken om ze te kunnen elimineren? 

Handhaaft de producent een volledige documentatie van alle inkomende (interne met betrekking tot 

de fabrieksproductiebeheersing en externe) klachten over zijn gecertificeerde producten? 

Klachten over gecertificeerde producten worden in acht genomen in het geval van gebrek aan 

vertrouwen betreffende de overeenstemming met de technische specificatie. Zijn de passende 

corrigerende maatregelen ook geïntroduceerd en worden deze maatregelen gedocumenteerd? 

Zijn de klachten die door de producent worden ontvangen, correct en volledig gemeld aan de 

certificatie-instelling? 

Worden de producten behoorlijk gemerkt met de CE-markering? 

Corresponderen de waarden die tijdens de fabrieksproductiebeheersing worden gemeten, met de 

waarden die op de producten werden bepaald bij de beoordeling van de prestaties? 

Wordt naast de CE-markering, het merken van de te certificeren producten volgens de clausule 

“Markering” of “Identificatie” uit de norm goed aangebracht? 

Voert de FPC:  

 de naspeurbaarheid van de samenstellende materialen 

 de controle van de afmetingen 

 de controle van de rechtheid 

 de verificatie van de materialen 

 de verificatie van de verbindingsoperaties 

goed uit? 
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Conclusie die door de aangemelde instelling wordt gemaakt: 

 Beoordeling van de resultaten, 

 Lijst van de noodzakelijke maatregelen die in aanmerking komen om te worden genomen ter

correctie, 

 Voorstel voor toekomstige certificatie. 

17 Certificatieprocedure 

17.1 Fabrikanten die geen ISO-certificaat hebben 

17.1.1 Nemen van proefstukken, beproeving en keuring in de fabriek 

De fabrikant moet een voorgeschreven testplan documenteren en de correcte toepassing ervan aan 

de aangemelde instelling aantonen tijdens de initiële inspectie en de permanente bewaking. 

17.1.2 Fabrieksproductiebeheersing door de fabrikant 

De fabrikant moet een fabrieksproductiebeheersing documenteren en de correcte toepassing ervan 

aan de aangemelde instelling aantonen tijdens de initiële inspectie en de permanente bewaking. 

17.1.3 Initiële inspectie van de fabriek en van de fabrieksproductiebeheersing door de 

aangemelde instelling 

De aangemelde instelling moet evalueren: 

 het vermogen van de fabrikant om de fabrieksproductiebeheersing toe te passen, 

 de mogelijkheden van de fabrieksproductiebeheersing en zijn overeenstemming met de 

voorschriften van het onderhavige toepassingsreglement, 

 het feit dat de fabrieksproductiebeheersing de voorschriften van EN 10025 of EN 10088-4 volgt, 

 de correcte werking van de fabrieksproductiebeheersing met betrekking tot al zijn voorschriften, 

 het vermogen van de fabrikant om aan de beoordeling van de prestaties uit te voeren.  

17.1.4 Permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de 

fabrieksproductiebeheersing door de aangemelde instelling 

De aangemelde instelling moet evalueren: 

 het vermogen van de fabrikant om de voorziene fabrieksproductiebeheersing toe te passen, 

 de geschiktheid van de voorziene fabrieksproductiebeheersing en zijn overeenstemming met de 

voorschriften van het onderhavige toepassingsreglement, 

 het feit dat de fabrieksproductiebeheersing werkelijk de voorschriften van EN 10025 of EN 

10088-4 volgt, 

 de correcte werking van de fabrieksproductiebeheersing met betrekking tot al zijn voorschriften.  
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17.2 Fabrikanten die reeds een ISO-certificaat hebben 

17.2.1 Beoordeling van de prestaties op het product door de aangemelde instelling 

Voor zover historische gegevens mogen worden gebruikt en na het akkoord van de certificatie-

instelling ontvangen te hebben in dit verband, moet de fabrikant ter attentie van de certificatie-

instelling een certificatietoepassingsdossier opstellen dat in detail de inhoud van de beoordeling van 

de prestaties op alle betrokken producten volgens de voorschriften van de technische specificatie en 

het onderhavige toepassingsreglement weergeeft. Dit dossier moet dan door de zorgen van de 

aangemelde instelling afgewerkt worden met de verdere informatie die door de norm wordt gevraagd. 

17.2.2 Fabrieksproductiebeheersing door de fabrikant 

In een certificatiedossier dat naar de aangemelde instelling moet worden verzonden vóór de initiële 

inspectie, moet de fabrikant de kenmerken samenvatten van zijn fabriekproductie die de voorschriften 

van EN 10025 of EN 10088-4 volgt. Een exemplaar van het ISO 9001 certificaat zal worden 

bijgevoegd. 

17.2.3 Initiële inspectie van de fabriek en van de fabrieksproductiebeheersing door de 

aangemelde instelling 

Voorafgaand aan de initiële inspectie moet de aangemelde instelling het certificatiedossier evalueren 

dat door de fabrikant werd opgemaakt met betrekking tot beoordeling van de prestaties en 

fabrieksproductiebeheersing en moet zij de gevraagde nodige bijkomende informatie gekregen 

hebben. 

 

De initiële inspectie moet na goedkeuring van het certificatiedossier worden uitgevoerd en zal streven 

naar het visualiseren en het consolideren van zijn inhoud. De aangemelde instantie geeft zijn 

aandacht op de punten niet door de certificatie ISO 9001 bedekt. 

17.2.4 Permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de 

fabrieksproductiebeheersing door de aangemelde instelling 

De aangemelde instantie geeft zijn aandacht op de punten niet door de certificatie ISO 9001 bedekt: 

 de capaciteit van de fabrikant om de fabrieksproductiebeheersing toe te passen, 

 de mogelijkheden van de fabrieksproductiebeheersing en zijn werking met de voorwaarden voor 

het huidige toepassingsreglement, 

 het feit dat de fabrieksproductiebeheersing de voorwaarden voor EN 10025 of EN 10088-4 vervult, 

 de goede werking van de fabrieksproductiebeheersing wat al zijn voorwaarden betreft. 
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18 Betrokkene aspecten van de ISO 17021 norm 

18.1 Toepassingsgebied van de ISO 17021 norm 

De ISO 17021 bevat principes en eisen in verband met de bekwaamheid, consistentie en 

onpartijdigheid van audits en certificaties van allerlei soorten managementsystemen (bijv. 

kwaliteitsmanagementsystemen of milieumanagementsystemen) en voor instanties die deze 

activiteiten uitvoeren. 

18.2 Toepasbare clausules 

18.2.1 Technische domeinen 

De term “technisch domein” is gerelateerd aan: 

 De processen die nodig zijn om te voldoen aan de verwachtingen van de klant en eisen uit van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de producten en diensten van de organisatie; 

 De processen in de context van veiligheidsrisico van leveringen, zoals transport, opslag en 

informatie. 

18.2.2 Proceseisen 

Er moet een auditprogramma voor de volledige certificatiecyclus worden ontwikkeld dat duidelijk de 

vereiste auditactiviteiten identificeert die nodig zijn om aan te tonen dat het managementsysteem van 

de klant voldoet aan de eisen om te worden gecertificeerd volgens de gekozen normen of andere 

normatieve documenten. Indien een certificatie-instelling rekening houdt met certificaties of audits die 

reeds aan de klant werden toegekend, dan moet ze voldoende verifieerbare informatie verzamelen om 

eventuele bijstellingen van het auditprogramma te rechtvaardigen en te registreren. De certificatie-

instelling moet bewerkstelligen dat voor elke audit die in het auditprogramma is vastgesteld een 

auditplan wordt opgesteld dat de basis vormt voor overeenstemming over de uitvoering en planning 

van de auditactiviteiten. Dit auditplan moet zijn gebaseerd op gedocumenteerde eisen van de 

certificatieinstelling. De auditdoelstellingen moeten worden vastgesteld door de certificatie-instelling. 

Het toepassingsgebied en de criteria van de audit, met inbegrip van eventuele wijzigingen, moeten na 

bespreking met de klant, door de certificatie-instelling worden vastgesteld. De certificatie-instelling 

moet van de klant eisen dat hij de oorzaak van afwijkingen analyseert en beschrijft welke specifieke 

correcties en corrigerende maatregelen hij heeft toegepast of heeft gepland om te gaan toepassen, 

om de gevonden afwijkingen binnen een vastgestelde termijn weg te werken. De certificatie-instelling 

moet de door de klant ingediende correcties, geïdentificeerde oorzaken en corrigerende maatregelen 

beoordelen, om vast te stellen of ze aanvaardbaar zijn. De certificatie-instelling moet de 

doeltreffendheid van correcties en corrigerende maatregelen verifiëren. Het verkregen bewijsmateriaal 

ter ondersteuning dat afwijkingen worden verholpen moet worden geregistreerd. De klant moet 

worden geïnformeerd over het resultaat van de beoordeling en de verificatie. 

Jacques DEFOURNY
Légende
Zie Kwaliteitshandboek 6.9.1
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19 Aanvraag tot certificatie 

De fabrikant, die van plan is een certificatie te bekomen, moet een aanvraag richten aan OCAB-

OCBS. 

 

Na ontvangst van deze vraag zal OCAB-OCBS aan de fabrikant een voorstel richten met inbegrip van 

een reeks documenten met onder anderen: 

 De specifieke procedure voor gebruik en controle van de CE-markering in de sector van de 

bouwproducten, 

 Het onderhavige toepassingsreglement; 

 Een exemplaar van de certificatieovereenkomst; 

 De toepasselijke tarieven en prijzen; 

 Het kwaliteitshandboek van OCBS. 

 

De fabrikant, die de certificatieprocedure wenst te beginnen, stuurt het behoorlijk ondertekende en 

goedgekeurde voorstel naar OCAB-OCBS terug. Het certificatieproces is dan begonnen.  

20 Voorbeeld van CE- Certificaat 

Een voorbeeld van certificaat is hieronder geïllustreerd. 
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21 Historisch overzicht van de herzieningen 

21.1 Herzieningen 0 tot en met 1, oprichting, aanpassingen 

21.2 Herziening 2 

 Aanpassing aan CPR 

 Aanpassing van de technische eisen in overeenstemming met CPR 




